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SEÇİMLER VE BURJUVA PARTİLERİNİN OYUNLARI

Özal, 6 Eylül referandum

sonuçlarını alır almaz, erken

seçim kararını açıkladı. Refe¬

randum sonuçlan Özal'ın

istediği gibi olmazsa da %50

oy fena sayılmazdı. Burjuva

politikasının gereklerine göre

ayakoyunlarını iyi

oynadığında yeniden iktidarı

almasına Özal'ın önünde bir

engel yoktu. Bu nedenle Özal

hızlı bir atağa geçti.

İlk hamleyi seçim yasasını

değiştirmekle attı. Buna göre

iktidarı elde tutmak için % 32-

35 oranında oy yeterliydi.

Ardından hemen seçim tarihi¬

ni belirledi. Bunu yaparken

İnönü'nünde onayını el altın¬

dan aldığı sonradan ortaya

çıktı. Özal bu ataklarla eski

kurtların (Ecevit-Demirel) iki

ayağını bir papuca kıstırdı.

Bunları yaptıktan sonra dün¬

ya kamuoyuna en az diğerleri

kadar "demokrat" olduğunu

lanse etmek için sivri çıkışla¬

ra başladı. SHP'nin "bölücü"

diye listede yer vermediği

insanları ANAP listesinden

aday gösterdi. Tüm bu olan¬

lar kısa bir zaman dilimi için¬

de gelişirken, Anayasa Mah¬

kemesi, bir parti istese dahi,

önseçimsiz seçim

yapılamıyacağı kararını açık¬

ladı. Bu nedenle önseçim süre¬

si de gözönüne alınarak seçim¬

ler 29 Kasım'a ertelendi.

muhalefet partileri DYP ve

DSP, seçimleri boykottan

bahsederek Özal'a gözdağı

vermek istedi. Ancak SHP

bunun devleti ilgilendiren

önemli bir olay olduğunu, bu

nedenle, tüm kötü şartlara

rağmen seçimlere katılacakla¬

rını açıklayarak, ne kadar dev¬

letçi olduğunu, devletçilikle

demokrasi arasındaki tercihi

nin devleti korumaktan yana

ağır bastığını bir kez daha

kanıtladı.

Seçimler toz-duman içinde

29 Kasım'da yapılacak. Seçim

sonuçlarının Türkiye ve Kür¬

distan halklarına yeni bir şey

kazandırmayacağı şimdiden

görülmektedir. Aynı

ekonomi-politikayla emekçi

kitlelerin sefaleti sürecek.

Seçim süresince dondurulan

zamlar seçim sonunda halkın

önüne sunulacak. Baskı ve

zulüm Kürt halkı ve Türkiye

emekçilerinin üzerinden eksil¬

meyecek. Zindanlar boşatma¬

yacak. Tüm bunlar ancak ve

ancak faşizme karşı kitlelerin

aktif mücadelesiyle kazanıla¬

caktır. Çünkü bugün sahnede¬

ki mevcut burjuva muhalefet

partilerinin özgürlük ve

demokrasi anlayışıyla emekçi

yığınların ve Kürt halkının

özgürlük ve demokrasi anla¬

yışı arasında büyük farklar

vardır ve bu gözler önündedir.

Örneğin; referandum önce¬

si, faşist generalleri kastede¬

rek, "Çankaya işgal edilmiş¬

tir" diyen Demirel DYP baş¬

kanı olur-olmaz Çankaya'nın

yolunu tutarak Evren 'e günah

çıkardı. Gazetecilerin eski söz¬

leri hatırlatması üzerine "ne

zaman dedim" diyerek "dün

dündü, bugün bugündür"

mantığında bir değişme

olmadığını ortaya koydu.

Yine referandum öncesi, mey¬

danlarda, Türkiye'de özgür¬

lüklerin olmadığını söyleyen

Demirel için yasakların kalk¬

masıyla tüm özgürlükler

kazanılmış demekti. Sendikal

haklar, cezaevleri, temel insan

haklan, Kürdistan sorunu

Demirel'in demokrasi anlayı

şının sınırları dışındaydı. Çün-

kü,24 Ocak Kararlarının

mimarı Demirel'di ve O

bunun faşist diktatörlük olma¬

dan uygulanamayacağını bili¬

yordu. Yine 1980 öncesi, "bu

Anayasayla devlet idare edil¬

mez" diyerek temel hak ve

özgürlükleri kısmak istiyen,

1974 Afini anarşinin nedeni

olarak gösteren hep Demirel

değil miydi? Seçim yasası

nedeniyle bu kadar yaygara

koparan Demirel, buna ben¬

zer bir seçim yasasını 1978'de

ugulamak üzere hazırlamadı

mı? Bu örnekleri çoğaltmak

mümkün. Şimdi insanlar

Demirel'in demokrasi yayga¬

rasına inanacak kadar kör

müdür?

Özal ile Demirel aynı maya

ile mayalanmışlar da,

diğerlerinin mayası daha mı

iyi?

Hiç kuşku yok ki, Türki¬

ye'de sosyal demokrat hareket

de hiçbir zaman gerçek anlam¬

da burjuva demokrat

niteliğine kavuşamadı. Bugün

de böyle bir nitelikten yok¬

sundur. Türkiye'de demokra¬

si olayı (burjuva anlamda bile

olsa) bir devlet sorunudur. Ve

sosyal demokrat partiler de

Devamı sayfa 15'te

TSK'nin MK. bildirisi



OKUR VE MUHABİRLERDEN

FAŞİST TÜRK CUNTASI 7. YILINDA DAHA
KİTLESEL EYLEMLERLE PROTESTO EDlLDl

F.ALMANYA

Bu yıl F. Almanya'da ortak

bir kampanya biçiminde

yürütülen 12 Eylül faşizmini

protesto etme çalışmaları bir¬

çok bölgesel eylemlerden son¬

ra merkezi bir protesto yürü¬

yüşüyle noktalandı.

12 Eylül günü Köln- Neu-

mark meydanında toplanan

binlerce kişi geçmiş yıllara

göre daha bir coşkulu ve heye¬

canlı olarak sloganlar haykır¬

dılar. Faşizmi bir kez daha

lanetlediler. Bu arada Türki¬

yeli sol örgütlerin Kürdistan

ve Türkiye'deki gelişmelerin

etkisiyle daha derli toplu

oldukları gözlemlendi.

Yürüyüş sırasına geçen

örgütler, yürüyüş boyunca

slogan atmada birbirine karşı

saygılı davrandı ve ajitasyon

ve propaganda da serbestlik,

eylemde birlik şiarını pratiğe

doğru bir biçimde geçirdiler.

Yürüyüş Eberplatz'da bir

mitingle sürdü. Türkçe,

Almanca ve Kürtçe dillerinde

ortak konuşmalar yapıldı.

Nihat Behram birkaç şiir oku¬

du. Sanatçılar Türkçe-Kürtçe

türküleriyle kitleyi coşturdu¬

lar. Kürdistan ve Türki¬

ye'deki zindanlarda incele¬

melerde bulunan F. Almanya

milletvekili G.Christian

hapishenelerdeki gözlemleri¬

ni anlattı. Bu arada direnişte

katledilen tutuklu ailelerinden

Didar Şensoy'un sesinden bir

kaset dinletildi. Miting birlik

ve bütünlük içinde sona erdi.

Mitinge 3000 civarında bir

kitle katıldı. Eylemin en başa¬

rılı yönü, çok farklı ideolojik-

politik görüşlere sahip örgü¬

tlerin tam bir güven havası ve

işbirliği ruhu içinde hareket

etmeleri oldu. Eylemi düzen-

liyenler: ATİF, AV. DEV-

GENC, DEVRİMCİ İŞÇİ,

DİDF, İŞÇİ GERÇEĞİ,
TKP-ML HAREKETİ ve

TEVGERA SOSYALİST A

KURDISTANE (TSK)- DK.

Eyleme katılanlar: TDKP-L,

Kurtuluş, Devrimci Kurtuluş,

Kawa. Bu örgütlerin 11 Eylül

akşamı, çeşitli bölgelerde

düzenledikleri meşaleli yürü¬

yüşler de başarılı geçti.

Bu yılki 12 Eylül faşizmini

protesto çalışmalarının en

ilginç yönünü, ortak paneller

oluşturdu. Yaklaşık 10 örgüt

temsilcisi tek bir masa etrafın¬

da ve kitle önünde görüşleri¬

ni açıkladılar, birbirleriyle tar¬

tıştılar. Olgun bir hava içinde

geçen paneller, demokratik ve

eşitlik ilkelerinde tam bir ger¬

çek demokrasi örneğini sergi¬

ledi. Bu kadar çok sayıda

örgütün bir araya gelip tartış¬

maları ilk olarak görülüyor¬

du. Ve bu nedenle kitlenin

çok ilgisini çekti. İzleyicilerin

de soru sordukları paneller,

her örgüt açısından Türkiye

ve Kürdistan sorunlarına

somut cevaplar vermek

zorunluluğunu getirdi. Bu ara¬

da en çok tartışılan ve ilgi

duyulan konu, Kürdistan

sorunu oldu. Ve tüm örgütler

Kürdistan ulusal kurtuluş

mücadelesinin dünü ve bugü¬

nü hakkında görüşlerini dile

getirdiler.

Birlikte panel ve eylemleri

düzenleyen örgütler, bu tür iş

ve eylem birliklerini önümüz¬

deki dönemde de sürdürülme

sini yararlı bulmaktadırlar.

Ayrıca aynı günde Feyka

Kürdistan tarafından Köln-

Ebertpatz'dan başlayan ve

Neumark'ta sona eren bir

yürüyüş düzenlendi. Bu yürü¬

yüşe 2000'nin üzerinde kitle

katıldı.

Sol-Birlik üyesi örgütler, bu

yılki 12 Eylül protesto eylem¬

lerine F.Almanya'da katılma-

dılar.Sadece çıkardıkları bildi¬

rilerle yetindiler.

Bu arada anti-faşist platform

adı altında bir araya gelen, Av.

Dev-Genç, Feyka Kürdistan,

TSK-DK, Kıvılcım, Kurtuluş

Yolu, BWK, Front, FAU-R,

FAU-HD, Freunde des Kur-

disehen Volkes, Volkfront

Gegen Reaktion,

Faschismus und Krieg gibi

Türkiye, Kürdistan ve F.

Almanya örgütleri, Eylül ayı

başında Türk faşizmini ve

Türkiye ile FAC arasındaki

işbirliğini teşhire yönelik

almanca özel bir sayı gazete

çıkardılar. Bu platformun

çalışmaları da sürüyor.

F. Almanya Heviya Gel

Muhabiri

NORVEÇ

Norveç'te bulunan biz Kür¬

distanlı ve Türkiyeli (Kürdi-

tan Kültür Derneği, Kürdistan

İşçi Derneği,Kürtlerle Daya¬

nışma Komitesi ve Türkiye

Kültür ve Dayanışma

Derneği) 4 örgüt bir araya

gelerek 12 Eylül'ü Protesto

Komitesini kurduk.

Sömürgeci faşist Türk cun¬

tasının iktidarı zorla gasp edi¬

şinin 7. yılında halklarımız

üzerindeki zulüm ve işkence¬

yi protesto ettik. Yapılan

toplantılarda diğer üç örgüt,

arkadaşımızın önerisi olan,

Türk Konsolosluğunun önün¬

de nokta mitingi yapmayı

"pravakasyon olabilir" diye

kabul etmeyince, bizler, onla¬

rın dışındaki diğer Kürdistanlı

güçlerle tek başımıza 11 Eylül

cuma günü Türk

Konsolosluğunun önünde

başarılı bir nokta mitingini

yaptık.

Ayrıca biz 4 örgüt birlikte,

afişleme yaptık, bildiri

dağıttık. Ve 12 Eylül günü

Oslo'nun merkezinde bir pro¬

testo gösterisi düzenledik.

Büyük bir kitlenin katıldığı

eylemde, Sosyalist Sol Par-

ti'sinden Teo Koritinzkys, 12

Eylül Komitesi adına da bir

arkadaşımız birer konuşma

yaptılar.

Alanda Kürtçe ve Türkçe



söylenen türkülerden sonra,

derneğimiz folklor grubunun

folklor gösterileriyle eylemi¬

miz başarıyla sonuçlandı.

Ayrıca sömürgeci faşist cun¬

tanın bir düzmece ve aldatma¬

cası olan 6 Eylül referandu¬

munun ic yüzünü açığa çıkar¬

mak için Kürdistanlı ve Tür¬

kiyeli örgütlerle ortak bir bil¬

diri çıkardık.

Halklarımıza ve Dünya

kamuoyuna "demokrasiye bir

adım daha atıldı" propaganda¬

sını yapan Evren-Özal çetesi¬

nin oyunlarını Norveç

demokratik kamuoyuna

anlatmaya çalıştık.

Norveç Heviya Gel muha¬

biri

İSVEÇ

Bu yıl isveç'te 12 Eylül pro¬

testo eylemleri örgütlerin

katılımı ve birlikte iş yapma

açısından geçen yıllara rağmen

olumlu geçti. Örgüt sayısının

çokluğuna rağmen eylemler

sönük ve pasif geçti. Eylemle¬

rin böylesine pasif ve sönük

geçmelerinin birçok nedenle¬

ri vardı.Fakat bu nedenlerin

içinde temel neden sayılabile¬

cek , 12 Eylül Protesto Hazır¬

lık Komitesi içindeki kimi

Sol-Birlik taban derneklerinin

tavrından kaynaklandı. Bun¬

lar küçük hesaplarla Kürt

Federasyonunu da yanma ala¬

rak böylesi pasif ve sönük

eylem türlerini seçebildiler.

Bunlar, daha önce resmi for¬

maliteleri yerine getirdikleri¬

ni bir koz olarak diğer örgü¬

tlere karşı kullanmak istediler.

Dayatma ve sekter tavırlarına

rağmen, birçok örgüt yine

sağduyulu davranarak, birlik

ve beraberliği bozmamak için

ellerinden gelen gayreti gös¬

terdiler ve başardılar. Güçler

bölünmedi.

12 Eylül günü saat 13'te

Stockholm'ın merkezinde

eylem protesto mitingiyle baş¬

ladı. Platforma katılan tüm

örgütler miting alanında yer¬

lerini aldılar. Biz de Tevgera

Sosyalist a Kurdıstane olarak,

4 parçdan 13 Kürdistanlı örgü¬

tün oluşturduğu " Komita

Hevkariya Rexıstınen Kürdis¬

tani Yen Siyasi Lı Swede"nın

kortejinde yerimizi aldık.

Konuşmalardan sonra yürü¬

yüş kolu toplanma yeri olan

Gungstregorden meydanına

yürüdü. Miting ve yürüyüşe

katılan kitle, geçen yıllara

nazaran az ve ölü idi.

Bu yılki 12 Eylül protesto

eylemlerinin en olumsuz yan¬

larından birisi de, Türk

Konsolosluğuna yürüyüşün

ve mitingin yapılmaması idi.

Her yıl protesto yürüyüşü

Türk Konsolosluğuna kadar

yapılırdı. Ve Konsolosluk

önünde de bir nokta mitingi

gerçekleştirilirdi. İşte bu yıl,

bu yapılmadı. Stockholm

merkezinde yapılan mitingin

hemen 200-300 metre ötesin¬

de bir parka gidildi. Sözümo-

na, bu parkta İsveçlilere yöne¬

lik bir propaganda yapılacak¬

tı. Bunu bir kültür festivaline

dönüştüreceklerdi. O da tut¬

madı. Yürüyüşe katılan 400-

450 kişinin dışında, kimse

dönüp renkli festivale bakma-

di bile. Böylelikle Sol-Birlik ve

kimi yandaşları amaçlarına az

da olsa ulaştılar.

DANİMARKA

12 Eylül Türk faşist

diktatörlüğü, her yıl olduğu

gibi bu yılda Kürditan'da,

Türkiye'de, Ortadoğu ve

Avrupa'nın değişik ülke ve

kentlerinde yığınsal olarak

protesto edildi.

Bu yıl Danimarka'da ise,

Kürdistanlı ve Türkiyeli

demokrasi güçleri yaptıkları

ortak eylemlerle 12 Eylülü bir

kez daha protesto ettiler. Kür¬

distan Komitesi, 12 Eylül'ün

protestosu için, Sol Birlik, İşçi

gerçeği ve Kurtuluşa çağrıda

bulundu. Bu çağrıya Kurtulu¬

şun cevabı olumsuz oldu.

Nedeni ise, Kürdistan Komi¬

tesinin her eylemde onları

çağırmaması ve Newroz çalış¬

malarına davet edilmeyişleri¬

ni göstediler. Diğer güçler,

çağrıyı olumlu karşılıyarak

toplantılara katıldılar. Yapılan

12 Eylül platform toplantıla¬

rında, Türkçe, Kürtçe ve

Danimarkaca bir bildirinin

dağıtılması, 12 Eylül günü

Türk Turizm Bürosu önünde

Faşist Türk cuntasının protes

to edilmesi, Radhus Plads ala¬

nına kadar yürüyüşün yapıl¬

ması karara bağlandı. Daha

sonraki toplantıda TKP Daya¬

nışma Komitesinden biri de

bu adla 12 Eylül Platformuna

katılacağını birldirdi.Bizler

Komite olarak, ancak siyasi

bir örgütle imza

atabileceğimizi belirttik. Buna .

ek olarakta TKP'nin toplan¬

tılara zaten katıldığını ve Tür¬

kiye Dayanışma Komitesi'nin

TKP ve Danimarkalılardan

oluştuğunu özellikle belirttik.

TKP ve TKSP'nin karşı çıma¬

sı üzerine toplantıda olumlu

herhangi bir sonuç alınamadı.

Ancak biz Komite olarak

Türkiye Day. Komitesinin bir

sonraki toplantıya katılması

durumunda, Komite olarak

eylemi yalnız koyacağımızı

belirttik. Daha sonraki

toplantıda T.Day. Komitesi¬

nin imza atmayacağı belirlen¬

mesi sonucunda görüş

birliğine varıldı. Eylem

gününden bir gün önce, İşçi

Gerçeği, herhangi bir gerekçe

göstermeden çekildi. Buna

ilişkin olarakta herhangi bir

açıklama yapmadılar.

Türkiye Turizm Bürosu

önünde başlatılan 12 Eylül

protesto mitingi, 100 kişi civa¬

rında bir katılımla "kahrolsun

faşizm,yaşasın enternasyona-

list dayanışma" sloganlarını

atarak, Rodhus Plats alanına

kadar yürünüldü. Kürt-

çe.Türkçe ve Danimarkaca

komuşmalarla mitinge son

verildi.

Heviya Gel Danimarka
muhabiri

FRANSA

Bizler Tevgera Sosyalist a

Kurdıstane TSK-DK,

Av.DEV-GENÇ ve İşçi

Gerçeği olarak Kuzey Kürdis¬

tan ve Türkiye cezaevlerinde¬

ki Açlık Grevi ve Ölüm Oru¬

cu eylemcileriyle dayanışmak

için, Paris'te bulunan 20'ye

yakın ilerici Kürt ve Türk

örgütüne çağrı yaptık.İşler

pratiğe gelince, sadece biz 8

örgüt kaldık. İlk olarak Saint

Merri diye Paris'te bir kilise¬

ye gittik ve orada açlık grevi¬

ne başladık. 8 Saat sonra polis

zorla bizi dışarı attı. ikinci

günü ÇIMADA gittik, orası

bu isteğimizi reddedince 20

Ağustos günü Parris'te bir işçi

derneğinde açlık grevine otur¬

duk. Açlık grevine katılan

örgütler şunlardı:

Anadolu DER, Sosyalist,

ADTT, Av DEV-GENÇ,

TSK-DK,İşçi Gerçeği, işçinin

Sesi ve Kawa. Açlık grevimiz

9 gün sürdü. Açlık grevi

boyunca, Fransız, Latin-

Amerika, Kolombiya, İran,

Irak vb. devrimci-demokratik

örgüt ve kişiler bizleri ziyaret

ettiler, dayanışma mesajlarını

yolladılar.Fransız basını Kür¬

distan ve Türkiye'deki cezaev¬

leriyle ilgili haber ve yazı

yayınladı. Fransız TV'nu 3.

kanalı grev yerimize geldi,

bizleri ziyaret etti ve aynı

akşam grevimizle ilgili bir

haber verdi. Açtığımız imza

kampanyası binleri aştı.

Didar Şensoy'un ölümünü

protesto etmek için, biz 9

örgüt toplanıp karar aldık.

Devamı sayfa 13'te
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Fransa ve ABD emperyalistlerinin

ÇADT>AKl YENİ SÖMÜRGECİLİK PLANLARI

Bugün Çad'da neler oluyor?

Ara sıra Çad'daki olaylar

kısmen de olsa basına yansı¬

yor. Ama nasıl yansıyor ya da

yansıtılıyor? Özellikle

kapitalist-emperyalist ülkele¬

rin basın ve yayını bütün

olaylarda olduğu gibi, Çad

olaylarını da biliçli ve kasıtlı

bir şekilde çarpıtarak dünya

kamuoyuna sunmaya çalışı¬

yor. Bilindiği gibi bu yayın ve

basın merkezleri, uluslararası

emperyalist tekellerin elinde

ve hizmetindedir. Gelişen

modern teknik araçlarla

emperyalizmin propagandala¬

rını yapıyorlar.

Son dönemlerde bu gerici

emperyalist basına göre, Lib¬

ya ve Özellikle onun lideri

Muammer Kaddafi

bağımsız Çad Cumhuriyeti¬

nin içişlerine karışıyor diye

bir yaygara çıkardılar. Emper¬

yalist güçler ve onların bora¬

zanı olan gerici basın, "Kadda¬

fi doğrudan doğru askeri

güçlerle Çad'a müdahalede

bulunuyor" yalan propagan¬

dasına hız verdiler. Bu emper¬

yalist ülkeler ise, kendilerini

Çad Cumhuriyetinin

bağımsızlığını savunuyor,

demokrat pozlara bürünüyor¬

lar. Devletlerin

bağımsızlıklarından yana

görünmek istiyorlar.

Acaba Çad'da gerçek

durum nedir? Talana, işgalci

emperyalistlerin dedikleri ne

kadar doğrudur?

Hayır, Çad'da gerçek

durum emperyalist basının

yazdığı, söylediği ve yansıt¬

mak istediği gibi değil.

Doğrusu,bunun tam tersidir.

Çad konusunda, emperyalist

ülkeler ve özellikle bu konu¬

da Fransa ve ABD emperya¬

listleri, yeni sömürgecilik

politikalarını örtbas edebil¬

mek için, günümüzde basının

ve yayının sahip olduğu tek¬

nik gelişmelerden faydalana

rak dünya ilerici kamuoyunu

aldatmak istiyorlar. Gelişmiş

teknik olaanaklarla Kurt kuzu

postuna bürünüyor. Çad'daki

tarihsel ve sosyal gelişmeleri

gerçekçi bir gözle

gözlemlediğimizde, gerçekle¬

rin ne dün ve ne de bugün

emperyalistlerin iddia ettikleri

gibi olmadığı tüm

çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

1894'Ten itibaren Fransa

sömürgecileri Alman sömür-

gecileriyle anlaşarak, Çad'da

sömürgeci egemenliğini kuru¬

yorlar. Askeri işgalle Çad'ın

bütün zenginlik kaynaklarına

el koyuyorlar. Bu durum

1935'e kadar devam ediyor.

1935'te Çad'ın paylaşımı üze¬

rine leş kargaları gibi Fransa

ile İtalya birbirine giriyorlar.

İtalya,Çad'ın kuzey bölgesin¬

den 150 km karelik olan

AOZOU bölgesini Çad'dan

ayırarak kendi egemenliğine

almayı başarıyor. AOZOU

bölgesinin halkı müsülman ve

aynı zamanda Libya'ya boy¬

dan boya komşu. Çad'ın

Güney bölgesinde oturan hal¬

kın büyük çoğunluğu ise,

Hıristiyan.

Çad halkının yıllarca

sömürgeciliğe karşı verdiği

zorlu mücadele sonucu, 1960

tarihinde Çad Cumhuriyeti

kuruluyor. Sömürgeci Fransa,

klasik sömürgecilik yöntem¬

leriyle artık Çad'ı elde tutu-

mayınca, bu kez de yeni

sömürgecilik yöntemlerine

baş vurdu. Çad halkı Fran¬

sa'nın yeni sömürgeci planla¬

rına karşı, ayaklandı. 1966

Yılında birçok siyasi grup,

yoğunluk ve aşiretleri Çad

ulusal kurtuluş cephesi FRO-

LINAT'da toplamayı başardı.

FROLINAT, Çad halkından

geniş bir destek ve sempati

gördü. Sömürgecilerin planla¬

yıp körüklediği 1979'daki baş¬

kent savaşında 10 bin üzerin¬

de insan öldü. O kadarı da .

sakat kaldı. Afrika Birliği

Örgütü bu olaya müdahale

etti. Siyasi çalışma yapan bir¬

çok örgütü uzlaştırıp yanyana

getirdi. Birliğin gücünü gören

Fransa, istemeyerek birlikle

anlaşmaya oturdu. Bu anlaş¬

maya göre çok yakın bir

zamanda Fransız birlikleri

Çad'ı terk edecekti, 1980'de

genel ve demokratik bir seçi¬

me gidilecekti. Tüm grupların

içinde yer aldığı bir ulusal

hükümet kuruldu. Genel

seçimlere kadar kurulan geçi¬

ci hükümetin başkanlığına

Goukouni Wedde ve Askeri

birliklerin başına da Hissene

Habre getirildi. Seçim tarihi

yaklaşınca, Hisse Fransız bir-

likleriye anlaşarak, tüm aske¬

ri birlikleri Çad'ın başkenti

olan Djamena yakınlarına

yerleştirdi. Bunun üzerine

Başbakan da kendi emrindeki

birlikleri Başkente doğru

harekete geçirdi. İçsavaş yeni¬

den kızıştı.

Emperyalizmin saldırıları

karşısında darda kalan başba¬

kan Wedde, bu sefer Afrika

Birliği Örgütü üyesi olan Lib¬

ya'dan yardım istemek zorun¬

da kaldı. Bunun üzerine

emperyalizmin uşağı olan

Hisse Fransa'nın yanında

ABD'den de ekonomik ve

askeri yardım istedi. Fransa

1986 yılında uşak Hissse'ye

165 milyon dolar yardım etti.

Bununla birlikte, Fransa

doğrudan doğru kendi uçakla¬

rıyla savaşa katıldı. Reagan da

karşı devrimci UNITA, Kon-

tras, Afganistan'daki gerici

islam mücahitlerine vb. gibi

karşı devrimci örgütlere

yağdırdıği ekonomik ve aske¬

ri yardımı uşak Hissene

Habre'yede yapıyor. Rea-

gan'ın 1987 yılında Habre'ye

yaptığı ekonomik yardım

miktarının şimdiden 50 mil¬

yon doları geçtiği tahmin edi¬

liyor.

ABD emperyalizmi ve

onun başı Reagan, Libya lide¬

ri Muammer Kaddafi'nin

Afrika ve Ortadoğudaki anti-

emperyalist tavrından dolayı

Çad'a daha da önem veriyor.

Reagan, Fransız emperyalis-

tleriyle birlikte uşak Hisse-

ne'nin yullarını eline almış.

ABD ve diğer emperyalistler

dünyanın her yerinde Hisse¬

ne gibi uşakalar bulabiliyor ve

onları kendi halklarına karşı

kullanıyorlar.

İşte Çad'daki tarihi ve

toplumsal gelişmenin, bugün

vardığı durum ve izlediği seyir

bu. Emperyalist güçler bunu

çarpıtmak istiyorlar. Fakat

güçleri tarihi gerçekleri çarpıt¬

maya yetmeyecek. Ve en

önemlisi emperyalizme karşı

verilen ulusal kurtuluş savaş¬

larını durduramayacaklar,

dağıtamayacaklar. Bugün

sömürgeciliğin her türlü vah¬

şetini günlük yaşamının her

alanında hiseden, gören ve

bizzat yaşıyan Kürdistan hal¬

kı, Afrika'nın her yerinde ve

Çad'daki anti-emperyalist

güçlerle dayanışma içindedir.

Libya lideri M. Kadafi'nin

anti-emperyalist tavrını sonu¬

na kadar destekleriz. Çad ve

tüm Afrika halkı er-geç ken¬

di ülke ve kıtalarını kan emi¬

ci barbar emperyalistlerden

temizliyeceklerdir.



Baştarafı sayfa 1 'de

İşte bugün de, bu "senaryo"nun yeni bir parçasıyla karşı

karşıyayız. Bu kez, denenmiş kimi eski "kahramanlar"ı ve

babasını aratmadığı her halinden belli olan oğul İnönü'yü

denenmemiz isteniyor. Ve yine "demokrasi" adına!. .

"TARİHİN TEKERRÜR" ETTİRİLMESİNE

DUR DEMENİN ZAMANIDIR ONURUMUZA

SAHİP ÇIKMALI VE AÇIK TUTUM ALMALIYIZ

Dünün muhasebesini yapmak zorundayız. İkincisi ve daha

da önemlisi, bugünü biçimlendiren şartlar, dünden çok daha

değişik. Dün ekmeğimize elkoyanlar, "demokrasi" vaadle-

rine karşılık ancak aynı ekmeğimizin kırıntılarını bize reva

gördüler. Bugün ise, aynı vaadlerle kanımız ve canımız iste¬

niyor. Açlık, sefalet, kan ve zulüm bize reva görülüyor.

ANAP'ından SHP'sine hangi burjuva partisi hükümet eder¬

se etsin, esasta değişen bir şey olmayacak. Kürdistan, bugün¬

kü orman yasalarıyla yönetilmek istenecek. Sömürge valisi

görevini sürdürecek, örgütlenmekte olan kontralar güçlen¬

dirilecek, silahsız-savunmasız halkımıza dayatılan savaş devam

ettirilecektir. İşte, "tarihin tekerrür"üne evet demek, diğer

bir değişle sömürgeci burjuva partilerine oy vermek, bu poli¬

tikayı onaylamak demektir. Burjuvazinin değirmenine su taşı¬

mak, ona güç vermek demektir. Bunu kavramak için, düne

bakmak ve bugünü yaşamak yeterlidir.

Ruhunun gıdasını burjuva kuyrukçuluğundan alan kimi sol

çevreler, bunu anlamakta "güçlük" çekebilirler. Hatta bazı¬

ları ayuka çıkan hain gerekçelerle, bu iş için çağrı çıkarabi¬

lirler. Böylelerini tanıyın, fakat onlara kanmayın. "Tarihin

tekerrür" ettirilmesine karşı koymanın tam zamanıdır. Onu¬

rumuza sahip çıkmak, varlığımıza saygılı olmak, "Anayasa"

ve referandum oylamasındaki geleneğimizi korumak, daha

da yaygınlaştırmak ve sömürgeci faşist düşmana karşı açık

tutum almak gibi tarihsel bir görevle karşı karşıyayız

İŞÇİLER, EMEKÇİLER

YİĞİT KÜRDİSTAN HALKI !

Dünya kamuoyunun gözleri Kürdistan'dadır. Düşmanın

dayattığı vahşete, sürgün ve kırımlara rağmen, boyun

eğmediğimiz görülüyor. Vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü

için yürütülen direniş, bunu daha bir anlamlı kılıyor; eli kanlı

Türk devletini tedirgin ediyor. Ancak Kürdistan sorununun

kazandığı yeni boyutlarda, hayatın her alanında düşmanla

açık bir kavgaya girmek gerekiyor.

İşte, 1 Kasım "seçimleri",bu kavganın önemli bir halkası¬

dır. Koşullar ne denli ağır olursa olsun, bu bir fırsattır. Bu

fırsatı, yerinde değerlendirmek; burjuva partilerine oy ver¬

memek, onları teşhir ve tecrit etmek gerekiyor.

Bu, sömürgeci Türk devletinin Kürdistan halkımıza

dayattığı savaş politikasını onaylamadığımız ve bu politika¬

nın karşısında saf tuttuğumuz anlamına gelecektir. Türk dev¬

leti böyle bir tokatı hak etmiştir. Bu tokatı atma fırsatını kaçır¬

mamalıyız.

Yine bu, sömürgeci burjuvazinin saflarında yeni bozgun¬

lara yol açacak, düşmanın demagojilerini daha bir açığa çıka¬

racak ve dünya kamuoyuna iletecek yeni bir mesaj niteliğini

taşıyacaktır.

Ve yine böyle bir tutum, ulusal kurtuluş mücadelemize güç

katacak, ona yeni manevra imkanları sağlayacak; Türkiye işçi

sınıfı nezdinde demokrasi mücadelesinin eksenini bir kez daha

bilince çıkaracak ve burjuva kuyrukçuluğunda ayak direten¬

leri hüsrana uğratacaktır.

Burjuva partilerine oy vermemek, onları teşhir ve tecrit

etmek için ileri!. . . «
Tevgera Sosyalist a Kurdıstane

Merkez Komitesi

DIVE EM DENGEN XWE NEDIN

PART1YEN BURJUVAZİ

YENKOLONlYALtST

Weki ku tet zanin di 1 e meha 11-an de lı Tırkiye hılbıjartı-

na (seçima) gışti çedıbe. Dibe ku ev tarih çend meh pasta ji

bet avetın,le disan ji'tışt nayın guhartın.

Partiyen burjuvazi yen koloniyalist lı dıj gele me şereki bar¬

bar û xwinxwar dajon. Dixwazın di dewleta Tırk de disan

ci bıgrın û jı bo ve yeke jı me deng (rey) dıxwazın û ve sere

barbar ku lı dıj gele me te dayin, hin bı hoviti û barbari bıdo-

minın.

Halbû ku, bû 40 sal in, ku bı van dek û dolaban em denge

xwe didin van partiyen burjuvazi yen koloniyalist. Yek jı ya

din hat tercih kırın. İnönü, Bayar, Menderes, Demirel, Ece-

vit û Özal yek bı yek hatın cerbandın. Le jı bo welat û gele

me, tışteki nehat guhartın. Tam zıde we roj bı roj mekaniz¬

ma koloniyalizme hin ji lı ser ax û gele me betır û zortır bû.

Her en "nû" yen ku hatın, en kevn di siya xwe de hiştın.

Heft pin lı gora wan xıstın. Di demen weha de darbeyen eskeri

dıxın devre. Her mudaxeleke paşverû, lı Kurdıstane re û der-

gehen jenosit û qetliaman vedıke; di demokrasiya burjuvazi

de evv pıçek mafe mırovahi û

azadiye ku heye ji jı nave radıkın. Hereketen şoreşger û vvelat¬

parez ji hole belav dıkın.Bı kurti ger mafek bet dayin, deh

jı nave radıbın. Ew dengen (reyen) ku em didin partiyen bur¬

juvazi, lı dıj hebûna welat û gele me weki sileheki tet bıkara-

nin. Kara hılbıjartınen (seçimen) wan ew in, ku dûbendi û

tehribaten mezın dıxın nav gele me. Lı peş yekitiya netewi

gelek diwar û bend ten çekırın. Xıravtırin ev e, ku burjuva¬

ziye koloniyalist, imkanen derxıstına hin "qehreman û rız-

garixwazen nû" tinin peş me.

İro ji, weha senaryoyeke nû lı peş me ye. Evcar ji, jı wan

"qehremaneki" nehatiye cerbandın, e ku heft pin lı gora bave

xwe xısti ye, küre İnönü denastıne peş. Le dıve neye jı birkı-

nn, ku ev yek ji disan lı ser nave "demokrasiye" tet kırın!

NIHA DEMA RAWESTANDINA "TEKERRURA"

TARİHE YE DIVE EM ŞEREFA XWE BIPAREZIN

Û TEWRE ME VEKİRİ BE!

Dıve em Muhaseba doyin bıkın. Ya duyemin û ya heri

gıring ji ew e, ku sert û rewşen iroyin, jı yen doyin gelek cüda

û guhartine. Do bı nave "demokrasiye" dest dıdan ser nane

me, le, bı tene keriyek(pariyek) nan jı me re rewa dıditın. İro

ji, bı eyni metod û dekan, xwina İaşe me, jı me tet xwestın.

Jı me re bırçiti, belengazi, xwin û ledan rewa tet ditin.

Jı ANAPe heta SHPe, ke dibe hükümet bıla bıbe, di bınge¬

he xwe de tışteki neye guhartın. De disan bıxwazın Kurdıs¬

tane bı qanûnen darıstane yen iroyin bıdın idare kırın. Wali-

ye koloniyalist de v/ezife xwe bıdomine, rexıstına Kontır-

gerilla hetır bet kırın, ev sere ku lı dıj gele me ye sivil e beçek

domdıke, de bet domandın. Ev ji diyar e, ku mırov jı "teke-

rrûra tarihe" re ere dıbeje; denge xwe dıde partiye burjuvazi

yen koloniyalist û ve politika wan ya barbar qebûl dike. Ev

av jı aşa burjuvazi re tet kısandın. We bı qıwet dike. Jı bo

ku mırov ve yeke fam bıke, dıve mırov lı pey xwe mezeke

û jiyana iroyin bibine. Ev bes e.

Ew hınek hezen çepen ku vitamin û bakûta ruhe xwe, jı

burjuvazi û dûvıka we dıgrın, dibe, ku bı ve rastiye fam nekın

û "pıçek" zehmetiyan bıkşinın. Heta hınek hene, ku jı ve

xaynetiye re dibe ku bang ji derxın. Yen weha nasnekın, le,

bı wan nexapın. Nıha dem, dema rawestandına "tekerrûra

Dumahik rupel 14-an de



TUTUKLULARLA DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM!

Devleti silah zoruyla ele

geçiren faşist generaller, kitle¬

sel tutuklamalarla işe başladı¬

lar. Türkiye ve Kürdistan'da

kurulan faşist toplama kam¬

pları, kısa sürede, ilerici,dev-

rimcilerle dolup taştı. Var

olanlar ihtiyaca cevap verme¬

yince, cunta, yenilerini inşa

etmeye başladı. Faşizmin

geliştirdiği sektörlerden de

biri budur. Çok değişik tipte

özel cezaevlerinin yapımı

bugün de devam ediyor.

Buna paralel olarak,

CIA'nin modern işkence laba-

ratuvarları, uzmanlarıyla bir¬

likte Türkiye'ye taşındı. CIA

uzmanları, Türk meslekdaşla-

rı ile, en etkili işkence yön¬

temlerini tartıştılar. Çalışma

alanlarına ilişkin, geçmiş

deneyleri gözden geçirdiler.

Politik tutukluları etkisizleş¬

tirmenin, kısmen imha etme¬

nin planlarını yaptılar. Bu

konuda "bilimsel sempoz-

yum"lar düzenlediler. MİT ve

Kontr-gerilla bünyesinde, özel

kadrolaşmaya gittiler. Kısaca

faşist rejim, bu alanda yeniden

organize olmayı her şeyin

başına aldı.

Faşist Türk ordusunun dev¬

leti ele geçirmesinden bu yana

yedi yıl geçti. Resmi kayıtlar,

şu ana kadar gözaltına alınan

insan sayısının, çeyrek milyo¬

nun üzerinde olduğunu göste¬

riyor. Bu rakam aynı zaman¬

da, rejim karşıtı olan, bu çok

değişik toplum kesitinden

insanların tümünün işkence

gördüğü veye cezalandırıldığı

anlamına geliyor.

Faşist rejim, bütün bu insan¬

ları, neden gözaltına almış,

tutuklamış ve işkenceden

geçirmiştir? Bu artık herkes

tarafından biliniyor. Ulusal ve

sosyal uyanışın boyutlandığı

ve burjuva egemenlik sistemi¬

nin tehlikeye girdiği her ülke¬

de, burjuva devletinin bekçisi

olan ordu, tüm gücüyle kitle¬

lere saldırtılır. Ve geniş kitle¬

ler devletin azgın terörü altın¬

da ezdirilmek istenir. Zindan¬

lara kapatılan tutuklular, tes¬

lim alınmak, pişman edilmek

için en iğrenç işkence metotla¬

rıyla sindirilmeye çalışılır.

Türkiye ve Kürdistan'da da

yapılan budur.

İki yüz elli bini aşkın insan

gözaltına alınmış, uzun gözal¬

tı süresi içerisinde, işkence tez¬

gahlarından geçirilmiş, ve

büyük bir çoğunluğu düzme¬

ce polis ifadeleriyle tutuklan¬

mıştır. Kitle katliamları aynı

oranda değilse de, Türkiye'de

devletin estirdiği terör,

sistemleştirdiği işkence meka¬

nizması, Hitler faşizmini ara¬

tacak düzeydedir. Bir insana

dışkısının yedirilmesi, günler¬

ce elektirik şokunun altında

susuz bırakılması, aylarca

tecritte yaşamla bağlantısı

kesilerek, işkence çığlıklarının

dinletilmesi, Türk faşizminin

insanlığa karşı işlediği suçlar¬

dan sadece birkaçıdır. Özellik¬

le bizzat işkenceye uğrayan

kişilerin ağzından sınırlı da

olsa ilerici basına yansıyan

işkence olaylarının ne denli

tüyler ürpertici olduğu,

kamuoyu tarafndan az da olsa

biliniyor.

Faşist rejimin politik tutuk¬

lulara karşı işlediği suçlar, salt

işkenceyle açıklanamaz.

İşkence, uygulanan zorun

sadece bir yönüdür. Aynı

zamanda yargılama sisteminin

de dünyada var olan hiçbir

hukuk sistemiyle uzlaşır yanı

yoktur. Bu konuda en temel

haklar, bilinçli olarak

çiğnenmiş, insanlar işkence

altında zorla imzalatılan ifade¬

lerle idama gönderilmiş,

onlarca yıllık cezalara çarptı¬

rılmıştır. Rejimin, askeri, dev¬

let güvenlik vb. isimlerle

tanımladığı mahkemeler,

sadece bir ceza biçme kurumu

olarak varolmuşlardır. Dava¬

lar hakkında kararlar, daha

önce sıkıyönetim komutanla¬

rı ve MİT başkanları tarafın¬

dan verilmiştir. Bu anlamda

yargı, salt bir formalite olmak¬

tan öteye gitmemiştir.

Ancak faşist rejimin, tüm

bu insanlık dışı tutumları,

hedeflenen amaca ulaşmaya

yetmemiştir. Politik tutuklu

lar, bütün hain planları , akıl

dışı zorbalıkları ve çılgınlıkla¬

rı boşa çıkarmışlardır. Zin¬

danlar, yedi yıllık onurlu bir

direnişin kaleleri olmuştur.

Faşist cunta, her saldırısında,

politik tutukluların direnişiy¬

le karşılaşmıştır. Onlarca dev¬

rimci, onurlu yaşamı teslimi¬

yete yeğlemiş, ölümü korku¬

suzca kucaklamıştır. Ve poli¬

tik tutukluların bu 7 yıllık

kararlı direnişleri ilerici

insanlığa değerli bir miras

olmuştur.

Politik tutuklularla, rejim

arasındaki kavga bitmemiştir.

Bugün Evren-Özal rejiminin

"demokrasi" çığlıkları arasın¬

da, kavga giderek kızışıyor.

Denilebilirki, son üç ayda bu

kavga doruk noktasına var¬

mıştır. Haziranda Diyarba¬

kır'da, Temmuz başında

Sağmalcılar'da başlayan ve

dalga dalga Eskişehir, Gazian¬

tep, Metris, Bursa, Antalya,

Malatya, Elazığ, Bartın, Erzin¬

can ve Antakya cezaevlerine

yayılan açlık grevleri ve dire¬

nişler, Türkiye'de önemli

yankılar yaratmıştır. Açlık

grevleri, ilerici-devrimci

kamuoyundan aktif destek

görmüş ve değişik etkinlikler¬

le olaylar kamuoyuna yansıtıl¬

mıştır. Açlık grevlerini des¬

tekleyen etkinliklerden birin¬

de, polisin saldırısı sonucu,

politik tutuklulann aktif savu¬

nucularından Didar Sensoy

katledilmiştir.

Politik tutuklular, direnişle¬

rinde, politik tutukluluk hak¬

kının tanınmasını, askeri

cezaevlerinin boşaltılmasını,

tek-tip elbise uygulamasına

tüm cezaevlerinde son veril¬

mesini, askeri mahkemelerin

kaldırılmasını, savunma hak¬

kının kısıtlanmamasını, cezae¬

vi içindeki yaşam koşullarının

düzeltilmesini vb. talepler ileri

sürmüşlerdi. 30-40 günleri

aşan toplu açlık grevleri sonu¬

cu, kimi cezaevlerinde rejime

geri adım attırılarak, önemli

haklar kazanıldı. Örneğin,
Metris cezaevinde 30 günü

aşan açlık grevi sonucu şu hak¬

lar alındı:

Dava ortaklarının biraraya

getirilmesi, avukatlarla görüş¬

melerin dinlenmemesi, tele¬

fonların kaldırılması, görüşün

açık olması, daktilo, karbon

kağıdı ve benzerlerinin alın¬

ması, ziyaretlerin uzatılması,

tam gün havalandırmanın

açık olması, yemeklerde kali¬

te ve miktarın artması, radyo,

teyp ve her türlü müzik aletle¬

rinin alınması, resim, müzik,

tiyatro çalışmaları ve kütüp¬

hanenin siyasi tutukların

denetimine verilmesi. Hasta-

haneye sevk edilen hastalarla

ciddi ilgilenilmesi, ilaçlara ida¬

rece verilmesi, diyetli hastala¬

ra dışardan aileler tarafından

getirilen yiyeceklerin verilme¬

si, koğuşlara ocak verilmesi,

kelepçelerin önden vurulma-

Devamı sayfa 14 'te
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SORU: 12 Eylül 1980'de iktidarı ele geçiren

faşist cunta, neden Türkiyeli ve Kürdistanlı

örgütleri tasfiye etti?

CEVAP: Faşist diktatörlüğün Kürdistanlı ve

Türkiyeli örgütleri tümüyle tasfiye ettiğini

söyleyemeyiz. Ancak Kürdistanlı ve Türki¬

yeli örgütlerin, faşizm karşısında hazırsızlık

yakalandıkları, ağır darbeler yedikleri, hatta

düzenli geri çekilmeyi bile başaramadıkları

bir gerçek. Bunun nedenleri ise, çok ve çeşi¬

tli. . Fakat belirleyici olan nedenler, Kürdis¬

tanlı ve Türkiyeli devrimci-yurtsever örgü¬

tlerin ideolojik, politik ve örgütsel yetersiz¬

likleriydi.

SORU: Türkiye'de Kürt ulusal hareketinin

mevcut olan bir ulusal bilince dayandığı söy¬

lenebilir mi? Yoksa öncelikle bu bilincin oluş¬

turulması mı gerekiyor?

CEVAP: Kürt ulusal hareketinin belli bir ulu¬

sal bilincin ürünü olduğuna kuşku yok. Çün¬

kü Kuzey (Türkiye) Kürdistan'ındaki ulusal

hareketin kökleri, hareket belli aralıklarla

kesintiye uğratılmış olsa bile, tarihin derin¬

liklerine uzanıyor. Şeyh Sait, Dersim, Ağrı

ve Koçgiri ayaklanmalarının direniş

geleneğini devralmış bulunuyor. Ayrıca ülke¬

mizin diğer parçalarında sürdürülen kurtuluş

mücadeleleri ve ekonomik-sosyal yapıdaki

değişmeler de, Kuzey Kürdistan'daki ulusal

bilinçlenmeyi etkiledi, etkiliyor. Günümüz¬

de ise, çok daha hızlı bir bilinçlenme süreci

yaşanıyor. 12 Eylül öncesinde Diyarbakır ve

Ağrı gibi önemli şehir merkezlerinde, Batman

ve diğer birçok kasabada devrimci-yurtsever

adayların, burjuva partilerinin tüm entrika¬

larına karşın belediye başkanlıklarına seçilme¬

leri, parlamento seçimlerinde kitlelerin ulu¬

sal duygularına hitap eden kimi bağımsız (par¬

tisiz) adayların aldıkları oylar, faşist rejimin

"Anayasa" oylamasında Kürdistan'da yediği

şamar, sömürgeci zor ve vahşet eşliğinde daya¬

tılan "köy Koruculuğu"na karşı halkımızın

ezici bir çoğunlukla direnmesi vb. örnekler



bu hızlı bilinçlenme sürecinin göstergelerini

oluşturuyor. Ancak mevcut bilinçlilik, henüz

sömürgeci boyunduruğa karşı kitlelerin siya¬

sal bir başkaldırısına dönüştürülebilecek

düzeyde değil. Ki, ülkemiz koşullarında öyle

bir aşamaya, ancak zorlu bir savaşım süreçle¬

rinden geçilerek varılabilir.

SORU: Kuzey Kürdistan'da kapitalizm önce¬

si ekonomik-sosyal ve ideolojik yapının rolü

nedir?

CEVAP: Kürdistan'da egemen üretim biçi¬

mi kapitalizmdir. Kapitalizm öncesi biçim¬

ler hala kalıntılar halinde varlıklarını sürdü¬

rüyor ve yer yer kapitalist üretim biçimiyle

yan yana bulunuyir. Bu bakımdan ekonomik,

sosyal ve siyasal yapıda kapitalizm-öncesi

kalıntıların belirli etkilerini görmek müm¬

kün. Ancak bunlar belirleyici değil, etkileyi-

cidir.Ağalık, şeyhlik, dedelik ve aşiret gibi

kurumlar da, değişime uğramış ve büyük

ölçüde çözülmüşlerdir. Bunların bir kesimi,

fonksiyonlarını yitirirken; diğer kesim de,

sömürgeci finans kapitalin "feodal kafalı" yer¬

li mütefikleri haline gelmişlerdir.

SORU: TSK Kürdistan'ın kurtuluşu için nasıl

bir strateji öneriyor?

CEVAP: Tevgera Sosyalist a Kurdıstane, Kürt

ulusunun önünde bulunan tarihsel devrim

aşamasını, ulusal demokratik devrim olarak

belirlemiştir. Ulusal çelişkinin tayinedici

olduğu bu aşamada devrimimizin stratejik

hedefi, sömürgeci boyunduruğa son vermek,

Türk sömürgeciliğini ve emperyalizmi kov¬

mak, Kürdistan'da bağımsız, özgür ve demok¬

ratik bir toplum yaratmaktır.

Devrimimizin stratejik hedeflerini belirle¬

yen somut tarihi koşullar, bugünkü iktisadi

ve sosyal şartlar, aynı zamanda onun gelişme

yolunu da belirliyor.Ülkenin kurtuluşu için

savaşan bir örgüt bakımından birincisinin

(yani stratejik hedeflerin) belirlenmesi ne

kadar zorunluysa, onunla diyalektik bir bağ

içinde bulunan mücadele biçiminin de net bir

biçimde ortaya konması o kadar zorunludur.

Çünkü devrimin gelişme yolu, devrimci eyle¬

min örgütlendirilmesi için gerekli bir pusula

niteliğindedir.

Kürt ulusunun varlığını inkar eden, tarih

boyunca Kürdistan'daki en ufak ulusal kıpır-

danışı kanla bastıran sömürgeci Türk devle¬

ti, bugünde ülkemizde kabaran kin ve öfke¬

ye yeni yeni sürgünlerle yanıt veriyor,

silahsız-savunmasız halkımıza dayattığı vah¬

şet ve saldırıları uzun vadeli bir savaşa dönüş¬

türmeye çalışıyor, "köy Koruculuğu"nun

"Özel Harekat Timleri" ile takviye edilme¬

si ve yetkinleştirilmesi, "Toplu Köyler" adı

altında yeni toplama kamplarının oluşturul¬

ması, Ispany.ı-Bask, Fransa-Korsika, İngiltere-

İrlanda tanışmaları, bu ülkelerde yıllardır

süren savaşımın deneyimlerinden yararlanma

ve bunların sömürgeci bölge devletlerinin

deneyimleriyle birleştirerek elden geçirilmesi

çalışmaları vb., bunun için yapılmakta olan

hazırlıkları gösteriyor. İşte, bu günü dünden

gören Hareketimiz, işçi sınıfı biliminin kitle¬

lere götürülmesinde, sömürgeciliğe, faşizme

ve emperyalizme karşı savaşımda her türlü

mücadele araçlarından yararlanmayı, onları

ustaca kullanmayı ve gerilla savaşına dayalı

uzun vadeli bir halk savaşını örgütlemeyi önü¬

ne temel bir görev olarak koymuştur. Bugün

de bunun hazırlığı içindedir.

i

SORU: 15.08.1984 Tarihinden itibaren

Kuzey Kürdistan'da silahlı mücadele yürüten

PKK, Türk ve yabancı ajanslarda sözü edilen

tek partidir. PKK gerçekten ne kadar güçlü¬

dür ve öbür Kürt örgütleri - silahlı mücade¬

leyi savunan TSK dahil olmak üzere neden

en azından PKK tarafından kurulan

ERNK'ya katılmıyorlar? Ve PKK'sız bir kurt

cephesi düşünülebilinir mi?

CEVAP: PKK illegal bir örgüttür. Bu bakım¬

dan, nicel gücü konusunda belli bir sayı ver¬

mek mümkün değildir. PKK'nın kitlesel bir

karakter kazanan başlıca Kürdistanlı örgütler¬

den biri olduğu söylenebilir. Ayrıca PKK'nın,

Agustos-1984'den buyana halkımıza dayatı¬

lan sömürgeci-faşist vahşete karşı, yanlış ve

eksikleriyle birlikte belli bir silahı müca¬

dele yürüttüğü doğrudur. Bunu kabullenmek

ve PKK'nın düşmana yönelen eylemlerinin

altında "karanlık bir el" ya da bir bit-yeniği

aramamak gerekir. Ne ki bunlar, örgütümüz

de dahil silahlı mücadeleden yana olan ve söz¬

de silahlı mücadeleyi kabul etmelerine

rağmen pratikte ona karşı olan güçlerin,

ERNK içinde yer almaları; ya da PKKnın da

içinde yer alacağı bir başka cephede birleşme¬

leri için yeterli değildir. Çünkü Kürdistanlı

örgütler arasında, birbirlerini ve kendisi dışın¬

daki güçleri kabullenmeme ve sindirmeme

eğilimleri hala çok güçlüdür. Bu eğilimler aşı¬

labilir ya da törpülenebilirse, PKK ve refor¬

mist güçlerin de içinde yer alabileceği ulusal

ve demokratik bir cephenin örülmesi pekala

mümkündür. Ancak hemen belirtelim ki bu,

sanıldığı kadar kolay değildir. Fakat görev,

bu zor olan işi başarmak için özveride bulun¬

maktır.

SORU: Görgütanıkları, Kürt halkının çok

sıkı bir kontrol altında tutulduğunu ve tama¬

men tedhiş edlip korkutulduğunu söylüyor¬

lar. Bu, Kuzey Kürdistan'da başlatılan silah¬

lı mücadelenin erken başlatıldığı; yani halkı

ideolojik ve örgütsel olarak yeteri kadar

sömürgeci vahşete karşı önlemlere hazırlama¬

dan başlatıldığı anlamına gelmiyor mu? Geli¬

nen aşamada kendisini dayatan görev nedir?

CEVAP: Bu, bir anlamda doğrudur. Ancak

gelinennoktada artık, bu ve benzeri tartışma¬

ların yararı yoktur. Ayrıca baskı ve vahşet,

Kürdistan halkımız açısından yeni bir olay

değildir. Bugünkü sorun, Ağustos-1984'ten

buyana şu veya bu biçimde sürdürülen dire¬

nişin sergilediği sonuçlardan ders çıkarmak,

eli kanlı düşmana karşı mevzilenmek ve yaşa¬

nan sürece uygun taktiklerle mücadeleyi geliş¬

tirmektir.

İşte bu durumu değerlendiren TSK, bir yan

dan ülke zeminindeki siyasal çalışmasını geliş¬

tirmeyi ve diğer yandan Türk devletinin

hayat damarlarına yönelmeyi, döneme denk

düşen bir görev olarak önüne koymuştur. Ve

bunun çalışması, hazırlığı içindedir. Türk dev¬

letinin önemli ekonomik ve askeri tesis ve

üslerine yönelik askeri eylemlerimiz, hem

sömürgeci devletin halkımıza dayattığı terör

ve saldırılara karşı birer yanıt olacak, hem

onun otoritesini sarsacak, onu zayıflatacak,

hem de halkımıza güven verecek ve silahlı

propaganda işlevi görecektir.

SORU: PKK diğer Kürt örgütlerinin ulusal

meşruiyetini inkar ediyor ve bu nedenle ken¬

disine bu örgütlerle, hatta yabancı ülkelerde

bile fiziki zor dahil olmak üzere, savaşma hak¬

kı veriyor. Aynı zamanda PKK sempatizan¬

ları, başka örgütlerin güçleri yettiği anda onla¬

ra aynı şeyleri yapacaklarını söylüyor. Siz

buna ne diyorsunuz? PKK'nın bu tutumu,

kapitalizm-öncesi norm ve davranış biçimle¬

rine bağlı olan köylülüğün ideolojik gelişme

düzeyi ile izah edilebilir mi?

CEVAP: Önce şunu belirteyim ki, PKK

dışındaki Kürdistanlı örgütlerin,"güçleri

yettiğinde" PKK'ya karşı, aynı şiddet yön¬

temlerine baş vurabileceklerine inanmıyo¬

rum. Hem başta hareketimiz olmak üzere bir¬

çok güç, PKK'yı yurtsever bir örgüt olarak

görüyor. Onunla karşılıklı saygı ve eşitlik

temelinde dostça ilişkiler geliştirmek istiyor¬

lar. PKK'nın bu konuda bilinen yönelimine

rağmen!. . . Ancak bazı örgütlerin ve özellikle

Küristanlı reformist güçlerin, PKK'yı, kabu¬

llenmedikleri, sindiremedikleri, hatta onu

tecrit etmek, gammazlamak ve farklı yöntem¬

lerle de olsa tasfite etmek istedikleri de bir ger¬

çek.

İkincisi, PKK'nın şiddeti yurtsever konum¬

larda bulunan güçlere karşı bir egemenlik ara¬

cı haline getirmesine ilişkin tavrım, buna

davetiye çıkaran diğer bazı "politik tutum¬

ları", sadece "kapitalizm-öncesi norm ve dav¬

ranış biçimleri"nin şu ya da bu toplumsal

kesimdeki yansımalarıyla izah etmek pek ger¬

çekçi olmaz. Çünkü Kuzey Kürdistanlı örgü¬

tler, ağırlıklı olarak geri de olsa kapitalist bir

sosyal yapı içinde şekillendiler. Ama bu anla¬

yışların, amansız bir sömürü ve baskı altın¬

da tutulan toplumumuzun, ekonomik, sos¬

yal, politik ve kültürel gerliğinden; sözkonusu

örgütlerin sınıfsal ve siyasal yapılarında

sayutlanmayacağı da bir gerçek. Bu bakım¬

dan, doğru olan sözkonusu yönelimlerin kay¬

naklarını, çarpık, bağımlı kapitalist gelişme¬

nin, ağır sömürü ve baskının biçimlendirdiği

toplumsal yapının yanısıra, kökleri tarihin

derinliklerine kadar uzanan örgütlerarası

sorunları yapısında derinleştiren ve geliştiren

Kürdistan'daki devrimci sürecin birikimlerin¬

de aramaktır.

SORU: Son zamanlarda islami akımların faa¬

liyetleri üzerinde yoğun bir tartışma var. isla¬

mi grupların Kürdistan'daki rolü nedir? Bu

gruplarla ya da bazılanyal işbirliği yapılabi-



lir mi? İran deneyiminden çıkarılacak ders¬

ler var mıdır?

CEVAP: Türkiye'de islami akımlarin faali¬

yetleri üzerine yoğun bir tartışmanın olduğu

doğrudur. Ama tartışmaları yönlendiren, biz-

zatihi faşist rejimin kendisidir. Çünkü dev¬

let çarkına yönelen Humeyni yanlıları hariç,

islami grupların büyük çoğunluğunun iple¬

ri, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının elin¬

dedir. "Rabıta" olayı, bu bakımdan somut bir

göstergedir.

Diğer yandan, Humeyni yanlıları dahil, anı¬

lan tarikatların, Kürdistan'da da yoğun bir

faaliyet gösterdikleri ve özellikle burjuva

milliyetçi çevreler arasında örgütlenmek iste¬

dikleri doğrudur. Ancak ne Humeyni yanlı¬

larının ve ne de diğer tarikatların, Kürdistan

devrimci-yurtsever hareketi karşısında alter¬

natif olma şansları yok. Fakat bu nesnel ger¬

çeklikler, sorunun hafife alınması anlamına

gelmez, gelmemelidir.

Bugünkü faşist iktidara karşı olan islami

akımlarla, sınırlı bazı konularda işbirliği yapı¬

labilir. Ama Türkiye koşullarında faşizme

karşı savaşımı, demokrasi için mücadeleden

soyutlamak olanaksızdır. Bu nedenle, kiminle

ne biçimde ve nereye kadar birlikte

yürünebileceğinin bilinmesi, özellikle önem¬

lidir. Örneğin, eğer şu ya da bu islami hare¬

ket, Türkiye'de faşizme ve sömürgeci devlet

çarkına, Kürdistan'da sömürgeci

boyunduruğa ve emperyalizme yönelen

mücadelede, devrimci-yurtsever güçlerle yan

yana savaşmak istiyorsa veya böyle bir zemi¬

ne çekilebilyorsa, bundan ürkmemek, aksi¬

ne birlikte mücadele için çaba harcamak gere¬

kir. Fakat böyle bir işbirliğinin, iktidarın ele

geçirilmeâi sürecinde çetin bir iktidar sava¬

şına sahne olacağı nı da unutmamak gerekir.

Hiç kuşku yok ki, İran devriminin dene¬

yimleri bu bakımdan önemlidir. Ama daha

da önemlisi,İranlı "komünist" ve ilerici güçle¬

rin, kuyrukçu ve teslimiyetçi politikasıdır.

Kanımca, esas ders çıkarılması gereken konu

budur. Ve maalesef bugünün Türkiye'sinde

de benzer politikalara soyunanlar var. Ancak

buna rağmen, İran devrimi, İran Kürdistan'ı

kurtuluş mücadelesi için elverişli şartlar yarat¬

tı. Bu şartların gereği gibi değerlendirilip

değerlendirilemediği ise, ayrı bir tartışma

konusu.

SORU: Büyük Fransız gazetesi "Le Mon-

de"un bir muhabirinin 14.03.1987 tarihli nüs¬

ha yazısına göre, Tunceli (Dersim) bölgesin¬

deki köylüler, köylerinden göç etmeyi, Kür¬

tlere uygulanan zorunlu bir göç olarak gör¬

müyorlar. Alevi olduklarını ve bu nedenle

Kürtlerin çoğunluğunu oluşturan sunilerle

düşman olduklarını ve kemalist askeriyeyi

sunilere karşı bir himaye olarak gördükleri¬

ni belirtiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin batı¬

sına göç etmelerini, Kürtlere karşı bir önlem

olarak değil, ekonomik durumlarını düzelt¬

mek için iyi bir imkan olarak görüyorlar. Bu

doğru mu? Ayrıca suni fundamentalistlerle

yapılacak bir işbirliği, Kürt ulusunun alevi,

suni, yezidi vb. bölünmesini kolaylaştırmaz

mı?

CEVAP: Öncelikle bunu belirteyim ki, Le

Monde muhabirinin sözkonusu yorumu,

tamamen kasıtlı ve sömürgeci Türk devleti¬

nin halkımıza dayattığı yeni sürgünleri akla¬

maya yöneliktir. Bunu, yorumun kendi için¬

deki çelşkilerden de anlamak mümkündür.

Örneğin, Dersim (Tunceli)'de alevi nüfus ezi¬

ci bir çoğunlukta. Dersim çevre illerinden

gelen bir "suni" akınına maruz kalmadığına

ve bu yöredeki suni azınlığın alevi çoğunluğa

baskı yapması sözkonusu olmadığına göre,

Dersimlilerin, tarih boyunca kanlarına giren

sömürgeci Türk ordusunun "himayesi"ne

sığınmaları için bir neden var mı? Yine ülke¬

miz boydan boya bir kan ve zulüm deryası¬

na dönüştüren sömürgeci Türk devletinin,

gerçekten Kürdistan köylerinin "ekonomik

durumlarını düzeltmek istediğine" inanılabi-

lir mi?. . Hem faşist rejim Türkiye'de, sayı¬

ları milyonları aşan işsize iş, topraksız köy¬

lüye toprak "imkanı" yaratmış mı ki, Kür¬

distan köylülerine sıra gelsin?. . Bir an için

sömürgeci Türk devletinin "merhamete

geldiğini" (!) varsayarsak, sürgüne zorlanan

köylülere, dünyanın sayılı zengin ülkeleri ara¬

sında bulunan kendi vatanları Kürdistan'da

iş ve toprak verilmesi daha doğru olmaz mı?. .

Sayfalarını sözü edilen muhabir gibi sorum¬

suz kişilere açan Le Monde'a yönetilmesi

gereken sorular çoğaltılabilir. Fakat buna

gerek yok. Çünkü herşey çok açık. Yeni sür¬

günlere tabii tutulanlar, sadece Dersim köy¬

lüleri değil, hemen hemen tüm Kürdistan

köyleridir. Ancak Türk devleti, bu işin asta¬

rının kumaşından pahalıya mal olacağını bili¬

yor. Bunu bildiği için de, "toplu köyler" adı

altında toplama kampları kurmaya çalışıyor.

Bu uygulamanın hazırlıklarına, Hakkari,

Siirt, Mardin, Tunceli, Bingöl ve Erzincan

illerinde başlandı bile. . Ne ki, bu ve benzer

"tedbirler", ulusal kurtuluş mücadelemizi

engellemeye yetmeyecek, sömürgeciliğin

açmazlarını derinleştirecektir.

Asıl sorunuza gelince, Kürt ulusu, alevisi,

sunnisi, yezidisi vb. ile bir bütündür. Le Mon¬

de muhabirinin iddia ettiği gibi, mezhepsel

topluluklar arasında derin çelişkiler yok.

Sömürgeci devletin tarih boyunca bu çelişki¬

leri canlı tutmak ve çatışma ortamı yaratmak

için sürdürdüğü sinsi çabalara rağmen, Kür¬

distan işçi sınıfı ve emekçi halkı, bağrından,

mezhep ayrılıklarını aşan sosyalist, devrim¬

ci ve yurtsever örgütler çıkarmıştır. Ve günü¬

müz Kürt toplumunda saflaşam artık, ulusal

ve sınıfsal çıkanlara dayanan bir eksene otu¬

ruyor. Bu nedenle, şu ya da bu islami hare¬

ketle, sömürgeci boyunduruğa ve emperya¬

lizme karşı muhtemel bir birlikte mücadele¬

nin, ciddi sorunlar yaratması zayıf bir ihti¬

maldir. Çünkü böyle bir işbirliği, doğası

gereği farklı mezhepsel toplulukların inanç

özgürlüğünü esas almak, onu ulusal kurtulu¬

şun çıkarılarıyla uyumlu kılmak zorundadır.

SORU: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),

özellikle Urfa bölgesinin sosyal gelişmesi ve

ulusal kurtuluş savaşı için neler gerektirecek?

CEVAP: Herşeyden önce GAP, tekelci ser¬

mayenin yeni fetih hareketinin bir gösterge¬

sidir. Diğer bir değişle, Kürdistan'ın yeni bir

tarihsel temelde sömürü ve talan ağı içine alın¬

ması olayıdır. 1.8 Milyon hektar alanı sulu

tarıma açan ve yılda 22 milyar kw/saat ener¬

ji üretecek olan GAP, sadece Urfa'nın değil.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Adıyaman ve

Antep başta olmak üzere bölgenin, hatta Kür¬

distan'ın çehresini değiştirecektir. Dah şim¬

diden bin dönüm toprak el değiştirmiştir,

onbinlerce köylü Kürdistan işçi sınıfı safları¬

na katılmış ve yüzlerce köy halkı toprağından

koparılmış ve göçle yüz yüze getirilmiştir.

Uluslararası ve Türk tekellerinin, Arap ser¬

maye çevreleri ve Kürt burjuvalarının, böl¬

gede toprak alım işleri ise devam ediyor.

Diğer yandan GAP, bölgede küçük

üreticiliğin tasfiyesi sürecini daha da hızlan¬

dıracak; Latin Amarika, Asya, Afrika ülke¬

lerinde ve Güney (Irak) Kürdistan'da kuru¬

lan çiftliklerin benzerleri için homojen bir

yapı oluşturacak, tarım ve sanayi entegrasyo¬

nunu hızlandıracaktır. Buna karşı GAP'ın

yaratacağı istihdam olanakları, yoksul köy¬

lülerin, hatta GAP'la tasfiye edilecek küçük

üreticilerin beşte birinin ihtiyaçlarına bile

cevap vermeyecek; ekonomik ve sosyal

değişmeye paralel olarak çelişkiler hızla derin¬

leşecektir Dolayısıyla GAP, aynı zamanda

"kutuda" yeni barutun toplanmasına ebelik

edecektir. Ki bu şimdiden bölgeye dalan ser¬

maye çevrelerini, ciddi cidi düşündürüyor.

SORU: GAP Türkiye-Suriye ve belki de

Türkiye-Irak ilişkilerinde bir rol oynayacak¬

tır. Kürt ulusal hareketi, Türkiye'nin, Kür¬

distan'ı işgal eden başka ülkelerle olan pro¬

blemlerinden yararlanabilir mi?

CEVAP: GAP'ın, Türkiyenin bölge devletle¬

riyle ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyeceği

muhakkak. Ulusal hareketin, sömürgeci böl¬

ge devletleri arasında derinleşen çelişkilerden

faydalanması doğal. Ancak duyarlı olmak,

tarihimizin bu konudaki ibret verici dersle¬

rini bir an için bile olsa akıldan çıkarmamak;

yararlanma ilişkisini anti-emperyalist ve

demokratik bir zemine oturtmak koşuluyla. .

SORU: Türkiye'nin Irak'a -örneğin Musul

vilayetini ilhak ederek- askeri müdahale plan¬

ları var mı? (Veyahutta, İran veya Suriye'ye)
Bu konuda kendi başına mı , yoksa

NATO'nun isteği üzerine mi hareket ediyor?

CEVAP: Türkiye'de Musul ve Kerkük'ü işgal

etme, İran ve özellikle Suriye'yi hizaya getir¬

mek üzere, hemen hemen hergün yeni senar¬

yolar kuruluyor. ABD ve NATO, Türkiye'yi

özellikle böyle bir maceraya sokmaya çalışı¬

yor. Bu, Türk tekelci sermaye çevrelerinin bir

kesiminin çıkarlarıyla da çakışıyor. Ve Tür¬

kiye'deki şoven kesimlerden onay buluyor.

Ancak evdeki hesap pazara uymuyor. Tür-
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kiye, gireceği yerde t utunamayacağını, Ker¬

kük ve Musul'u işgal edeyim derken, hala

sömürge olarak elinde tuttuğu Kürdistan'ın

en büyük parçasını kaybetme sürecini

hızlandıracağını, hatta Hatay'ı bile tartışmak

zorunda kalacağını çok iyi biliyor. Ayrıca

"sınır ötesi" saldırı operasyonlarında bunu

yaşıyor. Bu nedenle, esas mesele konuya iliş¬

kin plan ve senaryolar değil, bunların gerçek-

leştirilebilmesidir. İşte, kendisini "ali kıran-

başkesen" sanan sömürgeci Türk devletinin

açmazı da buradadır.

SORU: NATO ve özellikle F. Almanya'nın

Kürdistan ulusal kurtuluş hareketindeki rolü

nedir?

CEVAP: Kürdistan, bölgede, basra körfezin¬

den Akdenize uzanan stratejik bir konuma

sahip. Özellikle Kuzey Kürdistan,

Ortadoğudaki savaş ocaklarına bölgenin anti-

emperyalist ve demokratik güçlerine, Sovye¬

tler Birliğine ve egemen devletlere karşı ABD

ve NATO'nun saİdırı rampası ve Nükleer bir

silah deposu haline getirilmek isteniyor. Kür-

distanın zenginliği, petrol sorunu ve emper¬

yalist tekellerin Kürdistan'daki sömürü süre¬

cine bizzatihi katılmaları, ülkenin önemini

daha bir arttırıyor.

Buna karşın Kürt ulusal hareketi statüko¬

yu zorluyor. Bölgede statükonun bozulma¬

sı, sadece Türk sömürgeciliğini değil, başta

ABD olmak üzere NATO'cu emperyalistle¬

rin ekonomik, askeri ve politik çıkarlarını

tehdit ediyor. Dolayısıyla Türk devletinin en

yakın dostu F. Almanya, Türkiye ve Kürdis¬

tan'daki sömürü sürecine fiilen katılan ve en

büyük sermaye grubunu oluşturan F.Alman

tekelleri de, sözkonusu tehditten payına düşe¬

ni alıyor. Zaten ABD ve F.Almanya başta

olmak üzere diğer NATO'cu emperyalistle¬

rin, insanlığın yüz karası faşist Türk cuntası¬

nı desteklemeleri ve Kürdistan'da sömürge

savaşını yürüten Türk ordusunu modernize

etmek için ellerinden geleni yapmaları bun¬

dandır. Ki, sözkonusu destek, ulusal hareke¬

tin daha da boyutlanması halinde, artan oran¬

da ve değişik biçimlerde kendisini gösterecek;

ABD, F.Almanya ve NATO'nun, Türk

sömürgeciliği ile olan suç ortakları daha bir

bilince çıkacaktır.

SORU: Türk solcularının Kürdistan soru¬

nundaki tutumlarını nasıl

değerlendiriyorsunuz? Beraber çalışmak için

olanaklar var mı? Böyle bir teşebbüsün

yapıldığı "Sol Birlik"e karşı tutumunuz

nedir?

CEVAP: Bilindiği gibi Türk solu da bölün¬

müş durumda işçi sınıfı adına çıkmış birçok

örgüt var. Diğer temel konularda olduğu gibi

Kürdistan sorununda da farklı politik görüş¬

ler var. Ve bunların hepsini burada irdeleme

olanağımız yok. Ancak ulusal sorunda, belli

kesimlerde sosyal-şovenizmin, diğer bazı

kesimlerde faydacılığın henüz tam anlamıy

la kırılmadığını söylemek mümkün.

Türk soluyla birlikte mücadelenin objek¬

tif koşulları var. Kürdistan ve Türkiye halk¬

larının düşmanları ortak. Faşizme,

sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı müca¬

delenin perspektifleri ise çakışıyor. Ancak

Kürdistan ve Türkiye devrimlerinde çakışan

asgari paydaların, sol ve yurtsever güçler tara¬

fından yeterince kavrandığını söyliyemeyiz.

Bunun kavranması gerekir. Çünkü ortak

mücadele, herşeyden önce bir program ve

güven sorunudur. Daha da önemlisi, ortak

mücadele programı yapılırken onun, yaşamın

gerçekleriyle bağının gözardı edilmemesidir.

Bu bakımdan, birlikte mücadele önünde

henüz önemli engeller var. Önce bunların

aşılması gerekir.

"Sol Birlik"(!), bir bakıma miadını doldur¬

du. Zaten böyle olacağı da belliydi. Ortaya

çıkış koşulları, yapılanma biçimi ve program

hedeflerinde ifadesini bulan mantık, bunun

habercisiydi. Çünkü "Sol Birlik" (!), cunta¬

nın giderek kitlelerden soyutlandığı, değişik

toplum kesimlerinde görülen huzursuzluğun

kabardığı, yenilgi dönemine tekabül eden

sürecin ileriye doğru bir öz kazanarak geliş¬

meye başladığı, "liberal" burjuvazinin

toplumsal muhalefeti saptırmaya yöneldiği

koşullarda ve bölücü bir tavırla ortaya çıktı.

Amaç, eğer bir cümle ile ifade edilebilirse, geli¬

şen devrimci sürecin önünü tıkamak, birbir¬

lerine tutunarak yaşamlarını sürdürmek ve

burjuvazinin değirmenine su taşımaktı. Bu

nesne) gerçekliği, burjuvaziye rağmen burju¬

vazi için yapılan "Sol Birlik"(!) programında

bütün çıplaklığıyla görmek mümkündür.

Ne var ki, buna rağmen, "liberal" burju¬

vazinin taktirleri kazanılamadı, kazanılamı-

yor. Dolayısıyla "Sol Birlik"(!) de kağıt üze¬

rinde kalmaktan, daha doğrusu bir gazete

çıkarmaktan öteye gidemiyor. Gidemiyecek

de. Çünkü Türkiye ve Kürdistan'da işçi sını¬

fı ve emekçi yığınlar, "burjuva demokrasisi"

değil; faşizme, sömürgeciliğe, emperyalizme

ve tekellerin egemenliğine karşı bir savaşın

örgütlenmesini istiyor.

SORU: Kürt ulusal hareketinin başarılı olma¬

sı için mutlaka, önce parçalar düzeyinde ve

sonra da Tüm Kürdistanlı örgütlerin beraber

çalışması gereklidir. Irak'da geçen senenin

sonlarından itibaren, önceden biribirlerine

karşı savaşan örgütler arasında -Iran

yardımıyla-böyle bir birleşme oldu. Bu, Tür¬

kiye'deki Kürt hareketi için de sözkonusu ola¬

bilir mi?

CEVAP: Gerek parçalar ve gerekse ulusal

düzeyde birliğin önemi tartışma götürmüyor.

Halkımızın birliğe, devrimci-yurtsever örgü¬

tlerin birbirlerine her zamankinden daha fazla

ihtiyacı var. işte Güney (Irak) Kürdistan yurt¬

sever güçlerinin Saddam diktatörlüğüne kar¬

şı güçlerini birleştirmelerinde iran'ın rolü olsa

bile (ki, olmuştur. Ve bu, ulusal hareketin

sağduyusu ile aşamadığı bir zaaftır.), belirle¬

yici olan söz konusu ihtiyaçtır. Bu yönüyle

Güney Kürdistan'daki birlik, özünde ulusal

harekette yeni bir sürecin başladığı anlamı¬

na geliyor. Açık ki bu, zaaf ve eksiklerine

rağmen ilerici bir adımdır. Görev, bu süreci

geliştirmektir.

Aynı toplumsal ihtiyacın ülkemizin en

büyük parçasında da bütün şiddetiyle kendi¬

sini duyurduğu ve yurtsever konumlarda yer

alan tüm örgütlere ciddi ve tarihi sorumlu¬

luklar dayattığı bir gerçek. Ancak bu konu¬

da hala aşılması gereken belli zorluklar var.

Acil görev, bu güçlüklerin aşılması için çaba

harcamak ve özveride bulunmaktır.

SORU: Son zamanlarda Türk sosyal demok¬

rat ve liberal güçleri, artan bir ilgiyle Kürt hal¬

kının varlığından ve Kürt probleminin yal¬

nız askeri tedbirlerle çözülemiyeceğinden söz

ediyorlar. Bu, Türk burjuvazisinin politika¬

sında belli bir değişmenin, örneğin Kürt hal¬

kına kültürel özgürlükler verilmesinin işare-

timidir? Böyle bir politika, Kürt ulusal kur¬

tuluş savaşına ne gibi değişiklikler getirebilir?

CEVAP: Hayır, Türk devletinin "Kürt hal¬

kına kültürel özgürlükler vermesi", henüz

erken. Ancak Kürt sorunu üzerindeki tabu¬

nun kırılması, "problemin sadece askeri ted¬

birlerle çözümlenemiyeceği" vb. "itiraflar"

nedensiz değil. Amaç, faşist yönetimin için¬

de bulunduğu şaşkınlığı aşmak, kimi

"sol"cuların bile toz kondurmadığı eli kanlı

Türk ordusunun "kahraman"lığına (!) gölge

düşürmemek, devlet olarak acze düşmemeye

özen göstermek için, "yeni" politik yaklaşım¬

larla çok yönlü "tedbirler"e yönelmek ve

uzun vadeli bir sömürge savaşına hazırlan¬

maktır. Ve bunu, yine sözkonusu tartışma¬

larda, "liberal" Türk burjuvazisinin histerik

çığlıklarında görmek mümkündür, işte,

"Kürt halkına kültürel özgürlükler verilme¬

si" sorunu, bu çok yönlü "tedbirler"in bir

halkasıdır. Ulusal hareketin daha da boyutlan¬

ması sürecinde bu ve benzeri "haklar",

sömürgeci barbarlığı "sempatik" göstermek

ve onları kurtuluş mücadelesine karşı silah

olarak kullanmak için "verilebilir."

Ancak Kürt halkı, kuzu postuna bürüne¬

cek sömürgeci canavarı çok iyi tanıyor.

Irak'da yılların verdiği deneyim var. Kaldı ki

halkımız, sadece kültürel haklar değil, en baş¬

ta kendi vatanında insanca, bağımsız ve özgür

yaşamak istiyor. Bağımsız, özgür ve demok¬

ratik bir Kürdistan için savaşıyor.

"K&rdıstan'da KapitaJaania GeBşısesi'
başlıklı seri araftjrasayazımtt^teltöik öeöe
lerdea dslâyi bu sayıya yetisemdı. Buaraş-
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EĞİTİM KÖSESİ

LENÎNÎST PARTÎDE DÎSÎPLÎN SORUNU

" İLKİN PROLETERYANIN DEVRİMCİ PARTİSİNİN DİSİPLİNİNİ PEKİŞTİREN NEDİR? BU DİSİP¬

LİNİ DENETLEYEN, ONA DESTEK OLAN NEDİR? İLKİN PROLETERYA ÖNCÜSÜNÜN BİLİNÇLİ,

DEVRİM YOLUNDA FEDAKARLIĞI, KENDİSİNE HAKİMİYETİ, FERAGAT DUYGUSU, YİĞİTLİĞİ¬

DİR. İKİNCİSİ, EN GENİŞ ANLAMIYLA EMEKÇİ YIĞINLARA VE İLKİN PROLETERYA KİTLESİY¬

LE, AMA PROLETER OLMAYAN EMEKÇİ YIĞINLARLA BAĞLAR KURMA YETENEĞİ, ONLARA

YAKLAŞMA VE İSTERSENİZ BİR ÖLÇÜDE ONLARIN İÇİNDE ERİME YETENEĞİDİR. ÜÇÜNCÜ¬

SÜ, BU ÖNCÜNÜN SİYASAL YÖNETİMİNİN DOĞRULUĞUDUR."

İşçi sınıfının devrimci parti¬

sinde disiplin ne anlama gelir?

Nasıl sağlanır? Nasıl denetle¬

nir ve nasıl güçlendirilir?

Her örgüt ve partide

örneğin; devrimci-demokrat

bir partide veya demokratik

bir sınıf örgütünde az çok

bir çeşit disiplin var. Ancak

geniş yığınları içine alan ve bu

nedenle gevşek ilkelerde örgü¬

tlenen bu tür örgütleri, prole-

teryanın devrimci örgütüyle

birbirine karıştırmak, arala¬

rındaki sınır çizgisini unut¬

mak, yanlış ve tehlikelidir, işçi

sınıfı partisinde var olan,

olması gereken disiplin, az

çok ve herhangi bir çeşit disi¬

plin değildir, olamaz da. Çün¬

kü işçi sınıfı nihayi düşmanı

olan burjuvaziye karşı müca¬

dele edebilmesi için demir disi¬

plinli bir partiye ihtiyacı var¬

dır. Bu nedenle leninist parti¬

de var olan disiplin, olması

zorunlu olan disiplin, işçi sını¬

fının demir disiplinidir.

İşçi sınıfının devrimci parti¬

si profesyonel devrimcilerden

oluştuğu, yapısını sayıca az,

ama kitleleri peşinden sürük¬

leyecek dar bir kadro üzerine

kurulduğu ve ideolojik birlik

temelinde örgütlendiği vs. gibi

nedenlerden dolayı yukardan

aşağıya doğru örgütlenmesi

zorunludur. Demokratik yan,

merkeziyetçilikle, merkezi¬

yetçilik te sıkı disiplinle birle¬

şerek merkeziyetçi yan güçle¬

nir. Bu nedenle disiplinin ilk

koşulu, tüm üye ve örgütlerin,

üst örgütlerden gelen tüm

emirlere kayıtsız şartsız tam

tamına uyması ve partinin

verdiği görevleri eksiksiz yeri¬

ne getirmesidir, ikincisi, mili¬

tanlar ve yığınlar önününde

açık tartışma ve açık eleştiri.

Üçüncüsü, eylemde sıkı bir¬

lik, dördüncüsü de parasal

kaynakları partiden esirgeme-

mektir. Eğer bu koşullar yok¬

sa, partide var olan disiplin,

leninist parti disiplininden

çok farklı bir disiplindir.

Leninist partide demir disi¬

plin, eylemde sıkı birliği

zorunlu kıldığı gibi, eylemde

birlik için de, açık tartışma ve

eleştiri özgürlüğü de öylesine

zorunlu bir şart olarak öngö¬

rüyor. Partide doğal fikir ayrı¬

lıkları olabilir. Fikir ayrılığı

üzerinde her üye açıkça görüş

belirtmelidir. Partide ortaya

çıkan sorunlarla ilgili her üye,

ilkeli eleştiri hakkını özgürce

kullanmalıdır. Elbetteki belli

çerçevede ilkeli eleştiri ve açık

tartışma partide yasaklana-

maz. Ama öte yandan da, par¬

tinin eylem birliğini bozucu

ve çelik disiplini zedeleyici

keyfi davranışlara asla izin

verilemez. Demir disiplin,

tüm üyelerin bilinçli ve gönü¬

llü iradesinin bir bütünü

olduğu ve parti içinde herke¬

si aynı disiplin ve yasaya bağlı

kıldığından tüm üyelere eşit

şekilde uygulanır ve pratikte

zorunlu bir itaati gerektirir.

Kuşkusuz demir disiplin

zora dayalı olarak oluşamaz.

Bürokratik ve çavuş-er ilişki¬

si anlamında bir disiplin anla¬

yışı leninist parti ilkelerine

aykırıdır. Parti disiplini, üye¬

lerin biliçliliği, devrime olan

inancını ve partide önü

"tıkanmayan" ve "yasaklan¬

mayan" açık tartışma ve ilke¬

li eleştiri özgürlüğü temelinde

ikna yöntemi ile oluşur. Pati-

içi demokrasinin önemi bura¬

dan gelir. Bilinçli olmayan bir

disiplin eninde sonunda yıkıl¬

maya mahkumdur.

Görüldüğü gibi, ancak

bilinçli bir disiplin, gerçekten

demir disiplinli olabilir. Bir

konu hakkında partide karar

alınmadıkça farklı görüşler

taşıyan ve bunu ileri süren

üyeler olabilir. Ama eleştiri

tükenip karar aldıktan sonra

bu karar bütün üyeleri bağlar

ve o aşamada partinin irade

birliği ve eylem birliği şart

olur. Bu öylesine zorunlu bir

şarttır ki, onsuz ne birleşmiş

parti, ne de partide demir disi¬

plin düşünülebilinir.

Kuşkusuz bir partinin

demir disipline kavuşması bir

süreç sorunudur ve birçok

gerekli koşulun oluşması

gerekmektedir. Lenin şu

koşulları ileri sürüyor:

"İlkin proleteryanın dev¬

rimci partisinin disiplinini

pekiştiren nedir? Bu disiplini

denetleyen, ona destek olan

nedir? İlkin proleter öncüsü

nün bilinçli, devrim yolunda

fedakarlığı, kendine hakimi¬

yeti, feregat duygusu,

yiğitliğidir. İkincisi, en geniş

anlamıyla emekçi yığınlarla ve

ilkin proleteryanın kitlesiyle,

ama proleter olmayan emek¬

çi yığınlarıyla bağlar kurma

yeteneği, onlara yaklaşma ve

isterseniz bir ölçüye kadar

onların içinde erime

yeteneğidir. Üçüncüsü, bu

öncünün siyasal yönetiminin

doğruluğudur; büyük

yığınların kendi deneyimle¬

riyle buna inanmış olmaları

koşuluyla siyasal stratejinin ve

taktiğinin doğruluğudur. Eğer

(....) bir devrimci partide

bütün bu koşullar birleşme-

mişse, bu partide ve o disipli¬

ni yaratmak için gösterilen

çabalar boş sözlerden ve yap¬

macıklardan öteye varamaz."

(Lenin, Sol Komünizm Bir

Çocukluk Hastalığı, s. 13)

Görüldüğü gibi, bu koşullar

yaratılmadan leninist anlamda

bir disiplin sağlanamaz.

Ancak koşullar da birden olu¬

şamaz. Bunlar ancak uzun

çaba ile, sert sınıf savaşımı

içindeki deneyimle elde edebi¬

lir. Bu nedenle görev, leninist

disiplinin yaratılması için bu

koşulların hazırlanmasına

bilinçlice katılmaktır. Çünkü

leninist parti ve onun demir

disiplini olmadan proleterya¬

nın gerçek zaferi olanaksızdır.
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CHE GUEVARA JI BİR NABE!

20 Sal bere, di roja 8 e Okto-

bıre de jı aliye hezen imperya¬

list ve Che Guevara hat şehit-

kırın.

Che, herçıqas lı bolivyaye

hatiye kuştın, evv bı xwe ne

Bolivyayi bû. Bı rasti ew jı

Arjantine bû. Le jı bo vvi,

vvelat hemû dine bû. Evv, di

şoreşa Kubaye de bı hemû

hunermendiyen xwe ve teko¬

şineke gelek mezın û heja da.

Che, yek jı vvan kesen seroke-

tiya şoreşa Kubaye bı xwe bû.

Pişti şoreşa Kubaye, wi gelek

xebaten be hempa kır û ber-

pırsiyariyen mezın û gıranbı¬

ha gırtibû ser mile xwe. Le, vvi

bı enerjiyeke şoreşgeri ve dıx-

west here welaten din en bın-

dest, lı wır tekoşin bide û ber-

pırsiyariya xwe ya navnetewi

bı cih bine. Bı rasti ji, ew çû

gelek vvelaten koloni û bın-

dest. Jı bo azadiya vvan gelen

bındest ji tekoşin da. Evv bı ve

bavveriya xwe ve jı bo gele

Bolivyaye ji berpırsiyariya

navnetei gırtibû ser xwe.

Che, beri çûyina xwe ya

Bolivyaye, jı bo tekoşina çek-

dari bı hin serokatiya Partiya

Komunista Bolivyaye re

danûstendın çekınbû. Le, vvi

jı ber du sedeman evv revvşa

Bolivyaye ya we deme, bı

çewti tegehiştıbû. Sedema

yekem, hukumeta Bolivyaye

meheke beri çûyina Che Gue¬

vara û hevalbenden vvi, lı gun-

dan reforma axe çekınbû. Jı

bo ve yeke ji, evv kesen ku jı

gerilla re alikari bıkıra bıbûn,

xwedane erd û jı hükümete re

alikari dikir. Sedema duyemin

ji, ya gıring, imperyalizme di

1959-an, di sere dıj şoreşa

Kubaye de gelek darbe xwarı-

bû û ne dıxwcst rewşek weki

Kubaye disan cebe. Jı ve tek-

çûne ji imperyalizme derseke

mezın gırtibû. Jı bo ve yeke ji,

imperyalizme hemû hez û pıs-

poren xwe jı hukumeta Boliv¬

yaye re peşkeş kırıbû. Jı ber

van sedeman Che Guevara û

hevaien x\ve yen gerilla jı xel-

ke dûr ketıbûn û tevgera van

izole bıbû. Herveha tevger

tekçû û Che Guevara lı ser ve

tekçûna xwe di 30 İlona 1967-

an de wısa dınıvisand:

"Em tû alikariyek jı gun-

diyan nabinın. Ew hatıne

guhartın û me ixbar dikin.

Eskere dıjmın ji, hin bı hez

û xurt dıxebıtın. Wek dm ev

me ji, wek meha çûyine.

Kare me ye heri gıring nıha

ew e, ku em xwe şunda bık-

şinın û jı xwe ciyeki parastı-

ne bibinin. Lı Le paz (here¬

meke Bolivyaye ye) her çıqas

rewş xırav be ji, dıve em

bıkarıbın bı wan hevaien lı

wır re tekili deynın. Le mıxa-

bın lı wır ji, hevaien me

gelek zerar û ziyan dane.

Weki din moralen hevaian

di cih de ye."

Bele, pişti hefteke Che de

bıhata kuştın. Jı bo imperya¬

lizme û oligarşiya Latin-

Amerika kuştına Che, serke-

tıneke mezın bû. Le jı bo aza-

di û aştixwazen dine, kuşuna

Che Guevara wendabûnek

gelek mezın bû.

Disan di 7 e Oktobıra 1967-

an de Che Guevara di deftera

xwe ya biranina rojani de wısa

nıvisandiye:

"Saet 13.00, şer di navbe¬

ra gerilla û milisen Bolivya

de destpekır û pısporen CIA

ye bı milisen Bolivyaye re

bû. Şer di nevalek teng ku

em fikıribûn evare lı wir der-

basbıkın de destpekır. Dıj¬

mın derdora newale gırtibû

û em hatın hember hev. Dıj¬

mın lı ser me güle dıba-

rand.Disan ji gerilla bı mer-

xasiyeke mezın lı hember

dıjmın rawesta û şerkır. Le

em grubek gelek bıçûk

bûn."

Di vi seri de tû keseki sax lı

dor Che Guevara nemabû. Lı

gor doktorek û eskereki Peni¬

yi ku di şer de bırindar bıbûn,

Che Guevara heta ku jı deste

wi hat, hevaien xwe yen bırin¬

dar radıkır ciheki qewim, ku

van lı vır bıpareze. Ev dok¬

tor di şer de nemınbû, pişti şer

çend roj dure mırıbû. Lı gor

gotınen doktor ku ew rastiyek

e, Che Guevara bırindar bıbû

ji, le teslim nedıbû. Ta ku

gulek raste tıfınga wi hat û ew

nıkarıbû tıfenge bı karbine û

guleyen wi ji nemabû. Ew ji

dıde xuyakırın, ku dıjmın

çawa xwestiye Che bı xweşi

bıgre. Wi gelek güle di jınûyen

xwe de xwari bû ku ew edi

nıkarıbû pe bıreve. Che Gue¬

vara lı vır hat gırtın û birin

günde Higueras ku lı wır 25

saet jiya bû. Mexseda ku wi bı

saxi gırtın û birin ew bû ku,

bı eşkence wi bıdın peyvan-

dın. Le, ew nıkarıbûn bı

eşkencan tıştek jı deve Che

bıgrın. Dure serdareke bı serx-

weşi çûbû ba Che, ku dıxwest

dile wi nerm bıke û je çend

gotinan bıgre. Le, Che Gueva¬

ra, bı ve rewşa xwe ya nivmı-

ri, bı cizma xwe lı ser û rûye

serdar xısıbû.

Lı Le Paz serokwezir û

general Barrientos Ovando û

çend serdaren din en mezın

cıvibûn û bıryara kuştına Che

dabû.

İroj her çıqas di aliye qatilen

Che de neye qebûlkırın jı kuş¬

tına Che lı günde Higueras di

dıbıstaneke de û çawa bı

eşkence hatiye kuştın tet

nasin.

Serokleşker Anderes Sle-
nich û serdar Ayora ku lı Pen¬
tagon hatıbûn pervedekırın

bı talimata Mario Teran kuş¬

tına Che bı cih anibû. Che

Guevara, lerzandın û hezandi-

na qetil ditıbû û bı dengeki

bilınd bı qetil re qiri; "netır-

se! Bıteqine!" Qetile Che,

emir gırtibû ku wi jı pışte ber-

bı jer de lexine, ku bıkarıbın

dure nişan bıdın ku Che, di

ware şer de hatiye kuştın.

Nûça kuştına Che wek ku di

şer de hatiye kuştın, jı awıra

gelemperi re hat dayin. Bırina

ku Che gırtibû, pe gelek

eşkence da kısandın. Mırına

wi, dırej bû, kuştına Che bı

gelek metoden barbar hatıbû

bı cih.

Dıve em Che Guevara, bı

kirmen wi yen lı Bolivyaye

tene nehejinın û şırove nekın.

Jı ber ku Che Guevar bı rasti

ji komünist bû. Hem ji, kese¬

ki zana, pebawerihati û şoreş-

gereki mezin û internasyona-

list bû. Pişti şoreşa Kubaye, di

wan şerten dıjwar de roleki

gelek mezin û zana listiye. Ew

qet ne dıwestiya, jı xebaten

partiye heta berpırsiyariya

Banka Netewi û jı wır heta

kare cotkari, hemaliye û bı

her awayi kar kıriye. Jı ber

zanabûn û militaniya wi, ew

di nav serokatiya şoreşa Kuba¬

ye de jı bo imperyalizme û

CIA ye mırıve heri senew

(tehlike) bû.

Dumahik 15
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Baş tarafı sayfa 3'te

08.09.1987 Günü Türk Hava

Yollari önünde korsan bir

miting koyduk. Çeşitli diller¬

de binlerce bildiri dağıtıldı.

08.09.1987 Günü biz 7

örgüt tekrar bir araya gelerek

12 Eylül'ü protesto için

toplandık. Protesto yürüyüşü¬

ne karar verdik. Polis izin ver¬

medi. Ayın 12'sinde saat 2'de

korsan miting kararlaştırdık.

Miting günü polis haber alıp

daha önce alanı kordan altına

almıştı. Biz 7 örgüt bu kez baş¬

ka bir semtte korsan miting

yapmayı kararlaştırdık. Stra-

sourg semtinde korsan yürü¬

yüşe geçtik. Yürüyüşe 400'e

yakın insan katıldı. Faşizmi

sloganlar atarak lanetledik,

bildiriler dağıttık.

Heviya Gel

Fransa muhabiri

İSVİÇRE

Faşist sömürgeci Türk cun¬

tasının iktidara elkoymasınuı

7. yıldönümü nedeniyle,bu yıl

isviçre genelinde aşağıda adları

jı rupel 16-an

ra Tırk re eşkera kıriye. çar sal

in, kürden ku moralen wan

xırav bûye, jı bo otonomi an

serxwebûniya Kurdıstane, jı

bo ku em eleqeder bibin, pro-

testoyen wan jı hukumata

ingiliz re di bare. (....) Tev

agahdariyen ku me stendiye

nişan dıde ku, bı tarixa kurdan

a serbıxwe, bı orf û adet û bı

qerekteren xwe ve pevist e,

ku wek kokeke otonomi teke-

vın orte. Jı armancen idara me

û bı rasti ne temam be ji

yek tışteki ku netica wan bı

test ketiye, jı bo ve hereme sis-

temeke otonom bûye. Ew sis¬

tema otonomiya heremi, de

xwe bi xwe idare bıke û jı bo

hindekariye bı zımane kürdi

ye nıvise dıbıstanen wan

hebın. Dım bin van şertan de

çıma ev gel teslime Ankare

bete kırın û çıma lı wır lı seri

lı hılbıjartına geleri bıxın? Ye

ku ve bıjartıne dıxwaze Anka¬

ra ye. Tû cari kurdan ve bijar-

tıne ne xwestıne. Ev gele

belengaz mana ve gotıne

(bıjartına gel) ji nızane." (end.

cilt 1, kitap 1, s.358-359)

bulunan örgütlerle ortak bir

protesto platformunu oluştur¬

duk:

Av.Dev-Genç, Kawa, Sol-

Birlik, TDKP Taraftarla-

rı,THKO (TDY) Taraftarla-

n,TKP-B, Partizan ve Tevge¬

ra Sosyalist a Kurdıstane

Protesto mitingini 12 Eylül

1987 tarihinde merkezi olarak

Zürich'te yaptık. Mitingten

önce Zürich'teki T.C.

Konsolosluğunun kapısına

"kahrolsun faşist cunta" yazılı

bir siyah çelenk bırkıldı. Bu

eyleme 50-60 kişi katıldı.

Miting ve yürüyüş olumlu

geçti. Taraflar arasında her¬

hangi bir olumsuzluk olmadı.

Bununla birlikte miting ve

yürüyüş geçen yıllara nazaran

daha yığınsal ve canlı geçti.

1000 'in üzerinde bir katılım

oldu.

Yürüyüş esnasında, kendi

propaganda çalışmalarımızı

etkin bir şekilde yaptık.

Mitingte Kürtçe, Türkçe ve

Almanca dillerinde faşist cun¬

tanın uygulamaları anlatıldı.

Ayrıca Platforma katılan

örgütler Basel, Cenevre ve

Zürich'te 12 Eylül ile ilgili

paneller düzenledik. Bu pane

llerde her örgüt temsilcisi ken¬

di örgütünün görüşünü açık¬

ladı.

Komita Hevkariye Rexıstmen

Siyasi yen Kürdistani lı

Swede Cıvina Xwe Pekani

Weki ku tet zanin, komita

Hevkariya Rexıstınen siyasi lı

Svede, 6 meh bere jı aliye 13

rexıstınen Kürdistani ve hatı-

bû avakırın. Lı gor destur û

rebaza Komite, dıve di 6

mehan de carek weki kongre-

ke cıvinek pekbet û Komita

Bırevebır di ve cıvina ha de bet

hılbıjartın.

Di roja 11.10.1987-an de, 6

mehiya Komita Birevebır tije

bû. Komite, di ve mejuya

(tariha) ha de cıviya û kongra

xwe pekani. Komita Bıreve¬

bır, rapora xwe ya xebate û ya

abori peşkeşi Komita Gışti

kır. Lı ser rapora xebate guf-

tugo (muneqeşe) çebûn. Bı

kurtasi, pekhatına Komite û

xebaten we heja hatın ditin.

Di PEYMANA LOZANE DE PIRSA KURDAN

Wek lı jor ji tet ditin, heye¬

ten tırk û ingilis munaqeşa

xwe heyani lı ser koka kurdan

kûr û fıreh dikin. Helbet wan

mafen gele kurd ne parastıne,

parastına wi tışti jı xwe jı wan

dûr e. Belam wan dewletân ne

dosten gelen kurd bûn. Ew

dıjmın bûn û lı gor kara xwe

dıxwestın Kurdıstane careke

din di nav xwe de parvebıkın.

Jı ber ku axa Kurdıstane dew-

lemend bû. U bı taybeti petro-

la Mosıle wan eleqeder dikir.

U jı lewre di Lozane de, ev

yek bû sedema guftugoyan.

Wek di van guftugoyen

jorin de ji te diyarkırın, di

Peymana Lozane de, jı mese¬

la Mosıle re "çareseriyek"

nehat ditin. Le, jı bo sinore

Dewleta İraqe, lı gor xala

seyem a Peymane bıryar hat

stendın û lı gor van bıryaran

de dinoren İraqe û Tırkiye,

pışte peymane di nav 9 mehan

de, di nav tırk û ingilisan de,

de bı aweki "dostani" bete

"helkırın."

Leşeki vexta bıkeve erde, lı

ser leş teyr û tılor dıcıvın û

carnan ji, jı bo parvekırına leş

ev tey û tılor bı hevdû nakın.

Şer û lec derdıxın. Bazarkırı-

na Mosıle ji, jı bo ingilizan û

tırkan tışteki weha ye.

Lı Kurdıstana Başûr jı 1920-

an heta 1930-yi serhıldanen

Şex Mahmut Berzenci û Şex

Ehmed Barzani, bı desten

dagerkeren ingilizan ve hat

pelçıkandın. Disan lı Kurısta-

na Bakûr, jı destpeka 1920-an

heta 38-an serhıldanen Koçgi-

ri, Şex Seid, Agıri û Dersime,

bı deste devvleta koloniyalist

a tırk bı alikariya devleten

ciran en koloniyalist ve hatın

pelçıkandın. Bı sed hejaran

kurd hatın kuştın, Kürdistan

sero-bıno bû û hwd. . .

Di sala 1926-an de devleten

Tırk û İngiliz lı hevdû hatın

û lı gor ve lıhevhatıne, bajare

Mosıle di nav sinore İraqe de

ma û herweha parvekırına

Kurdıstane şıkle xve ye dawi

stend. U bû çar perçe.

Heta nıha lı ser Peymanen

Sevr û Lozane gelek tışt hatı¬

ne gotın û nıvisandın. Em

ditin û lekolonen burjuvazi û

Bı beşdarbûna Partiya Kür¬

den Çep li Suriye, hejmara

endamen Komite jı 13-an der-

ket 14-an. Ew 14 rexıstınen

endamen Komita Gışti ev in:

Yekiti Niştimani Kurdıs-

tan,Partiya Sosyalist a Kurdıs¬

tana İraqe, PASOK,Partiya

Gel,Partiya Kürden Peşverû lı

Suriye, Partiya Gele Kürdi h

Suriye.Partiya Kürden Çep lı

Suriye,Berey Yekgırtu lı Kur¬

dıstana İrane, Ala Rızgari,

KIP, YSK,TKSP,KUK-SE û

Tevgera Sosyalist a Kurdısta¬

ne. Rızgari ji, bı awaki çavne-

ri beşdare çivine bû.

Komite, bıryar gırt, ku ev

rexıstınen Kürdistani yen ku

lı dere Komite mane, careke

din banga van a beşdarbûna

nav Komite bet kırın.

yen nûneren wan lı ser van

peymanan lı derek bıhelın; di

vi vari de ditin û lekolinen ku

bı ser nav û hesaben

' 'şoreşgeriye-komunistiye"

hatiye kırın gelek eceb in. Lı

gor van "şoreşgeran", Pey¬

mana Sevre paşverû ye, jı ali¬

ye velaten imperyalist ve pek-

hatiye û xvestiye "sinore

netevi ya Tirkiye" cüda bıke,

yani bı tabireki din, parvekı¬

rına Tırkiye parastiye; le Pey¬

mana Lozane tışteki peşverû

ye û hvd. . .

Li gor prensiben leninizme

di derheqe mesela netevi de,

yen ku lı ser nave şoresgeriye

sinore devleta burjuvaziye

xve bıparezın û mesela gele

bındest an koloni ku jı aliye

eyni burjuvazi ve hatiye pel¬

çıkandın nebinin, ev siyaset jı

reça marksizme-leninizne der-

dıkeve, dıkeve nav xeta şove¬

nizme û sosyal-imperyalizme.

Pivana leninizme ev e. Ma

gelo pevist e, ku mırov zede

tışteki bıbeje? Bı kurtebıri ber-

sıva leninizme jı bo van

"şoreşgeran" bes e û pır e ji.
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Jı rûpela 5-an

tarihe" ye. Jı bo parastına şeref, qedr û qimeta xve, jı bo paras-

tın û fırehkırına şela (tevre) xve ye ku me di derheqe "qanûna

himi" û referanduma de ajotıbûn; dıve em lı dıj dıjmıne faşist

û koloniyalist, şel û tevre xve nıha hin ji zelal û diyar bıkın.

Ev ji, jı bo me vezifeke tarihi ye.

GELİ KARKER, ZAHMETKEŞ Û
GELE" KURDISTANE YEN GERNAS!

Çave avıra gelemperiya (efkare umumiya) cihane lı Kur¬

dıstane ye. Lı gel hevqas hoviti, penahi û jenosida (sürgün

û qetliama) dıjmın, disan em seri danayinın. Ev berxvedana

jı bo serxvebûn û azadiye, me hin ji payedar û serbılınd dike

û devleta Tırk a dest û dev bı xvin ji, hevqas bı tırs, lerz

û dudıl dike. Le gor doza Kurdıstane ya ku nıha qad û ciye

ku qezenc kıriye û tedeye, dıve mırov bı aveki vekiri û di

her vari de bı dıjmın re şer bıke.

Ev hılbıjartın, di vi seri de perçekeke gıring e. Sert çıqas

zor dibin bıla bibin, jı bo tekoşine ev fersendeke ye. Dıve

ev fersend di ci de bet bıkaranin. Deng nedin partiyen burju

vazi û em van tecrit û teşhir bıkın.

Ev ji tet ve mane ku, em ve politika devleta Tırk a ku lı

dıj gele me şer vekıriye qebûl nakın. U em lı dıj ve politika
koloniyalist ditin û tevren xve diyar dikin. Devleta Tırk

ve şermaqa ha jı zû ve heq kıriye. Dıve em fersenda ve şerma-

qa ha nerevinın.

Ev de di nav refen burjuvazi de, tove belavbûn û tekçûne

baveje. Demagoji û dereven burjuvazi derxe hole û jı avira

gelemperiya cihane re nûça (xebera) mesajeke nû bide.

U ev şela me ya ha, de baveri û hezeke baş bide tekoşina
rızgariya netevi, je re imkanen internasyonalist veke. Di nav

çina karkeren Tırkiye de ji, de doza tekoşine jı bo demokra¬

siye, bı aveki vekiri derkeve hole. De maskeyen serçaven van

kes û hezen ku bı dûvıka burjuvazi gırtıne, bıxe û rısva bibin.

Dıve em dengen xwe nedın partiyen burjuvazi. U em

Jı bo teşhir û tecrita wan be westan xebat bıkın!

TSK

TEVGERA SOSYALİST A KURDISTANE
KOMİTA NAVENDİ

TUTUKLULARLA DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM

Baş tarafı sayfa 6 'da

sı gibi.

Bugün Türkiye'de demok¬

rasinin "olmazsa olmaz"

koşulu haline gelen politik

tutukluların özgürlüğü soru¬

nu kitlelere mal olmuştur.

Mücadelenin cezaevinin dışın¬

da destekçileri her geçen gün

artıyor. Bu nedenle Evren-

Özal rejimi, kamuoyunun

baskısı sonucu kimi cezaevle¬

rini basına açmak zorunda

kaldı. Kapılar bildirimli ola¬

rak açılmasına rağmen, içerde¬

ki vahşet gizlenemedi. Tutuk¬

lular her türlü tehdite karşın,

faşist rejimin kirli çamaşırla¬

rını ortaya döktüler.

Öteyandan politik tutuklu¬

larla dayanışma anlamında,

ciddi bir diğer çalışmayı da

İnsan Haklan Derneği başlat¬

tı. 19 Eylül'den başlayarak,

İnsan hakları kutlamalarının

yapılacağı 10 Aralık'a kadar

sürecek olan kampanya, genel

afi ve idam cezalarının kaldı¬

rılmasını hedeflemiş. Kam-

panva süresince, imza topla¬

nacak, panel, miting ve daha

değişik etkinlikler gösterile¬

cek. Çok değişik alanlarda ün

yapmış kişilerin de katıldığı

imza kampanyası, polisin sık,

sık engellemeleriyle karşılanı¬

yor, imza toplayanlar tutuk¬

lanıyor ve diğer eylemler

kampanya beklenenden de

fazla ilgi görüyor. Şu ana

kadar 50 bin imza toplanmış

durumda. İnsan Hakları

Derneği başkanı Av. Nevzat

Helvacı düzenlediği basın

toplantısında kampanyanın

gerekçelerini kısaca şöyle açık¬

lıyor:

1- Verilen mahkumiyet karar¬

larının büyük bir bölümü

işkence altında alınan ifadele¬

re dayalıdır.

2- Bir insanın hayatında uzun

sayılabilecek süreli hapis ceza¬

ları için temyiz hakkı tanın¬

mamış, bu nedenle adli yanıl¬

gı oranı büyük boyutlara ulaş¬

mıştır.

3- Sağ ve sol siyasal görüşler

arasında ayrım yapılmış, aynı

nitelikteki eylemler için, fark¬

lı hukuk ölçüleri kullanılmış

çifte standart uygulanmıştır.

4- Salt düşüncelerinden ötürü;

işçi, öğrenci, yazar, gazeteci,

bilim adamlarının da araların¬

da bulunduğu binlerce kişi

ömre bedel cezalara çarptırıl¬

mıştır.

5- Yasal olan bazı eylemler

sonradan suç sayılarak yeni

suçlar üretilmiştir.

6- Kurulan mahkemelerde

doğal yargıç ilkesi ve yargıçla¬

rın bağımsızlık kuralı

çiğnenmiş, tek yanlı yargıla-

engellenmek isteniyor. Ancak malarla adaletten uzaklaşıl-

mıştır.

7- Yurt içinde ve yurt dışında

yaşayan çok sayıdaki insanı¬

mızın bazı hakları türlü

nedenlerle ve hukuka ters

düşen biçimde ellerinden alın¬

mıştır.

8- 1402 sayılı yasa işletilerek

yurttaşlıktan çıkarma ve işten

atma gibi işlemlerde çok sayı¬

da haksızlık örneği sergilen¬

miştir.

9- Cezaevlerinde insanlıkla

bağdaşmayan koşullar içinde

yaşatılan yurttaşların topluma

kazandırılması gerekmekte¬

dir.

10- Toplu siyasal suçların

temelinde, kişilerin öznel dav¬

ranışlarının payı azdır;

toplumsal yapı değişimlerinin

etkisi çok büyüktür; bu kural

unutulmuştur.

Ayrıca ölüm cezalarına iliş¬

kin görüşlerini belirtirken

Av.Helvacı; "ölüm cezası bir

ceza değil, resmi yollarla işle¬

nen bir cinayettir, ölüm

cezası dönüşü olmayan bir

cezadır." diyordu.

Bu tür çalışmaların hemen

akabinde, politik tutukluların

özgürleşeceği beklenmiyor

şüphesiz. Ancak, bugün Tür-

kiyede demokratik taleplerin

en acili olan, politik tutuklu¬

ların özgürlüğü sorununu diri

tutacak; kamuoyunun günde

minde kalmasını sağlıyacaktır.

Kampanyanın seçim dönemi¬

ne denk düşmüş olması çalış¬

malara daha bir önem kazan¬

dırıyor. Bu çalışmalar,

demokrasi adına yola çıkmış

burjuva partilerinin, politik

tutukluların özgürlüğü konu¬

sunda, işkenceler ve işkence¬

ciler hakkında, tavırlarının ne

olacağının kamuoyunda açığa

kavuşmasını da sağlıyacaktır.

Yine Türkiye ve Kürdistan

devrimci hareketinin bugün

en yakıcı görevlerinden biri

olan, tutuklularla dayanışma

hareketini geliştirecektir.

Bu tür çalışmaların daha ile¬

ri götürülmesi, özgürlük iste¬

mini, cezaevlerinde haykıran

on binlerce tutuklunun hay¬

kırışlarının Kürdistan ve Tür¬

kiye'nin en ücra köşesine

taşınması, uluslararası plat¬

formlarda, gündemin birinci

sırasına alınması artık tartışma

götürmez bir gerçektir. Dev¬

rimcilerin zindanlarda canla¬

rı pahasına kazandıkları en

sıradan insani hakların korun¬

ması, kamuoyunun aktif

desteğine muhtaçtır. Ayrıca,

kazanılması gereken onbinler-

ce insanın insanca yaşama

hakkı ve özgürlüğü bizim en

acil görevlerimiz arasındadır.

Tutuklularla dayanışma için

görev başına!
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Baştarafı sayfa 1 'de

bugün iktidar partisi olan

ANAP kadar devletçidir ve

devletin geri yapısını koru¬

mak zorunluluğunu duyuyor¬

lar. İktidar mücadelesinde

muhalefet partilerine ağır bir

darbe vuran seçim yasası kar¬

şısında seçimleri boykot kara¬

rına yanaşmayan SHP'nin

tavrı bu devletçiliğin en son

örneğidir. Yine, 12 Eylül son¬

rası, sayın Ecevit'in, askerleri

yıpratmamaya özel bir özen

göstermesi, dış dünyaya karşı

onları savunur bir pozisyona

girmesi, faşizmin tüm zulmü¬

ne karşı suskunluğa girmesi,

kendi iktidar döneminde dahi

Kontr-Gerilla olayını örtbas

etmesi, Tükiye'de sosyal

demokrat hareketin ne tür bir

demokrasi anlayışına sahip

olduğunun göstergesidir.

Kürdistan sorununa gelince;

ki, bu sorun Türkiye'de,

demokrasi anlayışının bir

terazisidir. Zira bu soruna

çözüm bulunmadan Türki¬

ye'de demokrasinin yaşama

şansı yoktur. Bu gerçeğe

rağmen sosyal demokrat hare¬

ket dahil, tüm burjuva parti¬

leri bu konuda gerici ve söven

politikalarıyla adete övün-

mekteler. Faşist yönetimin

bölge valiliğini az bulan Ece-

vit, Kürdistanİa ilgilenecek

özel bir bakanlık öneriyor,

toplama kamplarının kendi

köy-kent projesin kopyesi

olduğunu övünç meselesi

yapıyor. Hala Türkiye'de

"halklar yoktur halk vardır"

görüşünden bir adım ileri git¬

mezken, "SHP'ye komünis¬

tler sızıyor" diye ihbar eder¬

ken, DSP'nin

demokratlığından söz etmek

abes olur.

Ecevit yapar da İnönü

ondan geri mi kalır? "SHP

programını Kürtçeye çevire¬

lim" diyen partilileri parti

içersinde yargılıyor, parti

binasında Kürtçe konuşuldu

diye partililer birbirlerini

ihbar ediyor. SHP listesinden

aday olmak istiyenlerin en

çok "kürtçülük" yanı tartışı¬

lıyor. Ve birçok insan bu

nedenle listelere alınmıyor.

Ote yandan seçim arifesinde

Kürt halkının ve Türkiyeli

emekçilerin oylarını almak

için "Kürt dilinin serbest

konuşulması" gibi ne anlama

geldiği belli olmayan çıkarcı

bir mantıkla öneriler ileri

sürülüyor. Oysa tüm asimilas¬

yon çalışmalarına rağmen hiç¬

bir güç 25 milyon insanın

konuştuğu dile konuşma

yasağını pratikte uygulaya

maz. Bu tür yasakları baba

İnönü denemiş ve tutturama¬

mıştı.

Sonuç olarak burjuva

muhalefet sahnesinde yeni

birşey yok. Kürdistan sorunu,

Ortadoğu genelinde ve bir

bütün olarak Kürdistan öze-

lindeki olumlu gelişmeler

sonucu kendisini dosta ve düş¬

mana tartıştırıyor. Ve Türki¬

ye'nin tüm devlet kurumlan

da (iktidar ve burjuva muha¬

lefet partileri de dahil) sömür¬

ge statüsünün ömrünü uzat¬

mak için bir takım öneriler

sunuyor. Tartışmalar gerici

devlet zihniyetinin dışına taş¬

mıyor. ABD'nin M.Ali

Birand vasıtasıyla, Türkiye

burjuvazisinin önünü açmak

için sunduğu öneriler dahi,

ancak belirli ağızlarca tartışı¬

labiliyor. Yani bu, muhalefet

partilerinin Kürdistana yöne¬

lik demokratik bir çözüm ara¬

yışından kaynaklanan bir tar¬

tışma değildir.

Seçim dönemine girerken,

burjuva politikacılarının tüm

ayak oyunlarını, çıkarcı yak¬

laşımlarını yakından görmek,

demokrasi çığlıklarının ne

anlama geldiğini iyi kavramak

gerekiyor. Seçim döneminin

yarattığı fırsatı, kitlelerin bu

dönemde artan politik duyar

lılıklarını iyi değerlendirip,

hepsinin devletçiliğini, kirli

çamaşırlarını, demokrasi anla¬

yışlarını kitleler nezdinde teş¬

hir etmek, faşizme karşı kitle¬

sel mücadelenin

zorunluluğunu bilince çıkar¬

mak gerekiyor.

JI RUPEL 12-AN

Che Guevara, jı bo kes û

gelen bindest û pelçıqin sebo-

lek e. Bı rasti ji, Che di teko¬

şina gelen Latin-Amerike de

bûye sembolek. Hemû teko-

şeren Latin-Amerika, di sere

dıji kedxvariye, zordariye,

pelçıqandıne û imperyalizme

de Che Guevara jı xve re kiri¬

ne peşeng.

Bı milyonan cıvanen xebat-

kar û xvendevan bı merxasi û

şerkariya Che Guevara pey-

xam (ilham) dıgrın. Xebaten

vi yen internasyonali û mili¬

tanı jı bo hemû şoreşgeren

cihane bûye vek kaniya

baveri û peyxame.

Herçıqas bû 20 sal in, ku

Che bı fiziki di nav tekoşina

cihane tüne be ji, şoreşgeriya

vi ya militan û internasyona¬

li di tekoşin û dile gele Nika¬

ragua, El-Salvador, Şili û Kur¬

dıstane de dıji û de biji ji!

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
Heviya Gel Redaksiyonuna!

Ekte gönderdiğim mektup, haber niteliği taşımıyor. Ancak

mektubun içeriğinden de anlaşılacağı üzere küçümsenmemesi

gereken bir kalpazanlığı açıklıyor. Bu ve benzeri kalpazan¬

lıkların kamuoyu nezdinde bilince çıkarılmasına katkıda

bulunacağınız umuduyla. . .

9 Eylül 1987

Zeki Atsız

(sendikacı)

Not: Ekteki mektup yayınlaması dileğiyle Heviya Gel gaze¬

tesine, Toplumsal Kurtuluş, 2000 'e Doğru, Yeni Gündem

dergilerine ve Cumhuriyet gazetesine gönderilmiştir.

"104 SANATÇI, YAZAR, ÖG. ÜYESİ, SENDİKACI",
M. EKMEKÇİ VE CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK

MEKTUP

30 Ağustos 1987 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Mustafa

Ekmekçi imzalı ve "Yurt Dışından Sesler" başlığını taşıyan

yazıyı hayretle okudum. Yazı değişik kesimlerce adeta

demokrasi ile özdeşleştirilen referandum olayı ile ilgili. . Ve

açık bir sahtekarlığı içeriyor. Dolayısıyla gecikilmiş bile olsa

(ki, teknik nedenlerden ötürü belli bir gecikme sözkonusu-

dur), zorunlu bir açıklama gerektiriyor.

Yazıda, "Çoğu sürgün yaşamı sürdüren 104 sanatçı,

yazar, öğretim üyesi, sendikacı yurtdışından Türk kamuo¬

yuna bir çağrı yaparak, 6 Eylul'de "Evet" oyu verilmesini

istediler" deniyor ve sözü edilen "çağrı" dan pasajlar aktarı¬

lıyor; "çağrı"yı yapanlar arasında kimi aydınların, benim ve

daha bir yığın "ne idüğü belirsiz" insanın ismi sıralanıyor.

Oysa, herşeyden önce Zeki Atsız olarak benim, böyle bir

çağrıdan hiç mi hiç haberim yok. İkincisi ve daha da önemli¬

si, ben, düşünce ve davranışımla, referandum aldatmacasına

karşı tutum aldım; referandumda "Evet" ya da "Hayır" oyu¬

nun kullanılması için değil, referandumun kendisine Hayır

denilmesi için çalıştım.

Ama buna rağmen, böylesine önemli bir konuda, birileri¬

nin, benim adıma düşünce ve tutum belirlemeleri, en basi¬

tinden büyük bir ahlaksızlıktır. Bu sorumsuzluğun, hatta

kalpazanlığın faillerini açığa çıkarmak ise, ahlaki bir görev¬

dir.

İşte ben, "104 (siz 103 okuyun) sanatçı, yazar, öğretim üyesi,

sendikacı" yi, Mustafa Ekmekçi ve Cumhuriyet gazetesini,

bu ahlaki görevlerini yerine getirmeye çağırmakla

yetineceğim. Aksi halde saydıklarımın tümü, bu ahlaksızlığın

suç ortakları olmaktan kurtulamayacaklardır.

Saygılarımla!



Di Peymana Lozane de

PIRSA KURDAN

Peymana Lozane, di

24.07. 1923-an de pekhat. Ev

peyman, di nav heyeten Tırk

û İngılisan de pek hat. Di pey¬

mane de, di nav herdû heye-

tan de mesela ku heri betır lı

ser hat munaqeşekırın, mese¬

la bajare Mosıle bû. Jı ber ku

petrola Mosıle tışteki gıring

bû jı bo imperyalistan û kolo-

niyalisten Tırkan. Seroke

heyeta Tırk, İsmet İnönü bû

û ya İngilisan ji, Lord Curzon

bû.

İ. İnönü û hevaien xve, van

tışten jerin peşbere Lozane

dıkırın:

"İdia ku tet kırın, jı bo ku

kurd naxwazın bı Tırkan re

bıjin qet ji ne rast e. Bı rasti,

ev sed sal ın,ku herdû gel di

vare kok, baweri, daxvaz û

jiyane de û di vare orf û ade-

ten xve de,bı rezen şırigati, bı

hevdû ve gıredayine û lı gel

hev dıjin; direke daye nişan¬

dan ku kurdan, bı daxvaza

xve xwestıne bıkevın bin

hukma Tırk û qedera xve bı

qedera Tırkiye ve gire bıdın.

Meclisa Mezın a Netevi ya

Tırkiye, qasi ku ya Tırkan e,

hevqas ji ya kurdan e. Jı ber

ku nûneren heqiqi û meşru

yen kurd ketine Meclisa Nete¬

vi û dıgel nûneren tırkan, bı

aveki vekhevi di hukumat û

idara velet de beşdar bûne.

Gele kurd û nûneren vi yen

ku lı jor hatıne eşkere kırın,

naxwazın bırayen van yen ku

lı Mosıle dıjin, jı velate bav û

kale xwe veqetın, jı bo ku

bibin asteng le peş ve veqetan-

dına ha, hazırın ku tekevın

nav fedekariyeke tevayi."

İsmete duru, bı van gotınen

xve yen jorın, qıma xve ne

daniyan û gotınen xve veha

dıdomand:

"Wexta em ben ser seren

daviye ku dıbejın kurdan tede

baş şer ne kirine, Heyeta

Nûneren Tırk û tevayi

qumandar û ordiyen tırk ku

di sere Cihane û ye serxvebû-

ne de beşdar bûne, vek vezi-

feki didin xuyakırın û hürmet

û qedre xve jı bo kurdan didin

diyarkırın ku, jı bo rızgariya

velet, gele kurd fedekari û

hızmeten gıranbıha nişan

dane. Bı taybeti, lı hember sul¬

tan û hukumata Stanbole ku

nıha hatiye ruxandın ( hılve-

şandın) û di cephen cûrbe cûr

en Anadole de ku lı hember

erişen dıjmın parastın û di eri¬

şen ku Yevnan tede tekçûn,

jı bo ku kurd û tırk bıgihin

yek armance, dıgel hev xebat

bıkın.

. . . Lı Tırkiye her dem kur¬

dan, jı mafen hemvelatiye

fede stendıne; di vare siyasi û

cıvaki de, her dem van yeki-

ti, bı Hukumata Tırk re kiri¬

ne û tû vexteke Hukumata

Tırk vek hukumateke biyani

qebûl nekırıne. Parlemente-

ren van di Meclisa Netevi ya

Mezın de hene, di karûbaren

hukumat û idare de bı aveki

aktiv xebıtine.

Di revşeke veha de, di

hukumat û parlementoyeke

de ku ev nıkarıbın ben tem-

silkırın û velaten ku van jı

dûr ve idare bıkın, nıkarın lı

ser qedera van tesireke bıkın,

kurd di vi zanyariye de ne.

Bı gotına ku dıbejın, lı here¬

men ku qaşo bı gotıne xvedi

otonomiye de jı bo gelan

maten hemvelatiye û selahi-

yete peknaye, ev koka kurd

ku xvedi kokeke bilınd e,

tûcar tatmin nake.

Van fıkran, jı bo kürden

Mosıle ji, jı bo kürden ku di

heremen din en di Anadole de

ne ji derbas dibe	 "(Lozan

Barış Konferansı, Tutanaklar-

Belgeler, Seha L. Meray, SBF

Yayınları, cilt 1, Kitap 1,

s.348-349)

Lı hember van gotınen

İnönü, nûnere îngilistane

Lord Curzon ji, van tışten

jerin dıparast û peşbere Kon-

feranse dikir:

". . . Nıha, em lı ser revşa

kurdan guftûgoyan ( munaqe-

şan) vekın; mın bere ji gotıbû

ku di nav tevayiya 750.000-

800.000 nüfus de hejmara van

450.000 e. Di diroke de yeke¬

min car e, ku kıfş kirine û Kis¬

tine hole ku koka kurdan jı ya

tırkan hatiye, ev vesiqe di nav

heyeta tırk de hatiye nıvisan-

dın, heta nıha tû keseki ne ani¬

ye eqılı xve ku ev veha ye.

Koka vi gele tari ye. İsmet

Paşa, di bımvisareke xve de

yek serkaniyeke daye xuyakı-

nn, ku koka kurdan jı esle

Tiran hatiye. Le, jı aliyeki ve

nıviskaren heri pıspor di ve

ditıne de nin in. Bı rasti ji, qasi

ku ez pe dızanım, tû keseki ve

ditıne rast nabine. Bı tevayi

herkes di noxteyeke de dıgije

hevdû, ku kurd jı esle îrani

hatıne. Kurd zımaneki îrani

dıpeyvın; sinçen van, bı teva¬

yi jı tırkan cüda ne. Di vare

orf , adet û tekiliyen van en

bı jınan re ji, jı tırkan ten cûda-

kırın. Ez di velate kurdan de

mam. Di vi vari de ez ne xve-

di idiayeki me, ku ez pıspor

im; le dıgel ve yeke ji, disan ez

dıkarım sert bıgrım ku her-

dem ez dıkarım kürdeki jı tir-

keki cüda bıkım. Ger ez ne

kor bım, ez yeki tevlıhevi ye

din nakım. Nıha tırk dıxva-

zın lı kurdan veki kürden tırk

xvedi derkevin. Bı sed salan lı

çiyan bı sere xve serbıxve

jiyane. Kurd lı hember her eşi-

şen ku jı Stenbole hatıne,

dıberxvedane. Hukumeta

Tırk, lı ser kurdıstana Başûr tû

vexteke nıkarıbûye otoriteke

bı tesir avabıkın. Piren caran

hatiye ditin, ku valiyen tırk

nıkanbûne tekevın vi velati.

Jı bo ku revitiya xve hatani

vır bıdomandana, pevist

dıman, ku demen direj raves-

tın, carnan jı ku hatıne vır, bı

tene karıbûne otoriteke bı qels

bıkarbinın. . .

. . . Dema em ben ser mese¬

la parlementeren kurd en lı

Ankare, ev çava natıne hılbı-

jartıne, ez bı xve jı xve dıpır-

sım.Bı raya gel, gelo yek par-

lementerek hatiye hılbıjartı-

ne? jı aliye herkesi ve te zanin,

ku tevayiya van mırovan bı

raste rast hatıne tayinkırın û

di nav van de hıneki je, jı ber

ku zıman nızanın, nıkarın

tekevın nav xebaten Meclise.

Jı bo ve yeke lı Ankare ez ne

baver im, ku di dıparlemen-

toye de lı gor cıvata kurd bı

idiayeke gıran bete temsilkı-

nn.

Ger em ben ser tekiliyen

tevayi di nav tırkan û kurdan

de, herkes dızane, ku kurdan

hertım nerexetiya xve jı ida-
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