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GELtN BINDEsr YEKBIN! 

KÜRDiSTAN'DA VAHŞET DEVAM EDİYOR 

SHP iktidann suç ortağıdır .. 
operasyonlarda amaç, gelişen muhalefeti sindirrnek 
ve yeni katliamlar yaratmaktır. 

Aralık ayı sonlannda ba§latılan 
ve son sekiz yıhn en büyük opera
syonu olarak nitelendirilen toplu 
tutuklanıalar Ocak 1989' da da sür
dürüldü. 

Operasyonlarm odagıru. Mar
din, Siirt ve Diyarbakır oluşturu
yor. Ancak, Kürdistan genelinde 
aynı yöntem ve amaçla çok sayıda 
insan tutuklanmaktadır. Şimdiye 
kadar kesin rakam verilmemekle 
birlikte göz altına alınan ve işken
ceye tabi tutulanlann sayısı 1500 
olarak talırnin edilmektedir. Bunla
nn bir kısnuna göz dağı verildikten 
sonra serbest bırakıldı, birkısnu 
hala göz altında tutulmaktadır. 

Bu operasyonlar sırasında, 
Cizre'nin Y "§ilyurt köyünde tüm 
köy halkı işkenceye tabi tutuldu; 
köy muhtan ve çok sayıda köylüye 
insan dışkısı yedirildi; hamile ka
dın Taybat Adak işkencede yara
landı, Mehmet Erol adlı köylünün 
kemikleri kınldı. Bu olanlar boyalı L.:...c..:.='--
basına yansıdı. şikayetler yapıldı. 
Ancak, faşist binbaşı Cafer Çaglayan 
hala görev başında zulme devam ediy
or. 

Yine bu olaylar esnasında görgü ta
ruklannın bildirimi üzerine, Siirt şehir 
çöpliigü olan kasaplar deresi nuntıka
sında, çok sayıda insan ceseti olduğu 
açığa çıkanldı. Olayın basma yansunası 
üzerine, sömürge valisi H.Kozakçıoğlu, 
'sadece üç kişinin cesedinin kasaplar 
deresine gömüldüğünü biliyorum. 
Bunlardan biri Bingöl'lü biri Suriye uy
ruklu ve diğerinin de kim olduğunu ha
tırlanuyorum' diyerk bu vahşeti 
dogruladı. Bu insaniann çoğu, zehirli 
kimyasal gazlarla ya da sesiz sedasız 

işkenceyle öldürülerek bu dereye atıl
nuşlardır. Bu nedenle cesetleri sahiple
rine teslim edilıneınİ§tir. Bununla 
sömürgeci TC Türkiye kürdistanında 
zehirli gaztarla yaptığı katiianılan 
gizlerneye çalışmaktadır. Bilindiği gibi, 
daha önce de, ilerici basında, TC'nin 
de Kürdistan'da yöresel kimyasal si
lahlar kullandığı iddia edilmişti. Bu id
dianın üzerine gidilmelidir. Basma 
torbalar içinde gösterilen cesetler ve 
onlann basında çıkan fotograllan üze
rinde yapılan dikkatli incelemeler ve 
insaniann öldürülerek gizliden gömül
meler~ kimlikleri tesbit edilmiş olması
na rağınen sahiplerine verilmemeleri 

bn konuda yeterli ip uçlan ver
mektedir. 

SHP lktldann suç ortııgıdır. 
Bu operasyonlarda tutuklanan

ların bir kısnunın SHP il ve ilçe 
yöneticileri olması, operasyonun 
seçim öncesine denk gelme~ 
SHP'yi hareketlendirdi. SHP bu 
olayı da kendisine seçim malzeme
si yapmak için, yöreye bir heyet 
gönderdi. Ba21. bölgelerde incele
melerde bnlundu. 

Ancak, SHP'nin bu olayı pro
testo etınesi veya bölgeye heyetler 
gündermesi onun iki yüzlü politi
kasını gizlemiyor. SHP, halkınuza 
yapılan bu zniümde de suç ortağı
dır. Daha Kasım ayı sonlarmda 
SHP yetkilisi Ali Topuz, basına 
yaptığı "içimizde PKK'hlar var' tü
ründen açıklamalanyla iliharcılık 
görevini yerine getirdi. Ali To
puz'un bu açıklaması kişisel bir çı
kış değildi. Ardından başta 
İstanbul il örgütü olmak üzere bir
çok il ve ilçelerde SHP yöneticileri 

pıırti görevlerinden el çektirildi. Böyle
ce polise hedef gösterilmiş oldu. 
Cezaevi direnişçileri SHP tarafından 
terörist ilan edildi. Bu nedenle, 
SHP'nin bugün, 'SHP'lileri tutukluyor
sunuz' türünden ~dkruohk yapması 
O'nun ikiyüzlü politikasının göstergesi
dir. Kaldı ~ olay bununla da kalmadı. 
Avrupa Parlamentosu Karına Kom
isyonunda, 'Türkiye' de Kürt azııılıgın 
var olduğu ve Kürtlere kültürel özer
klik verilmesi gerektiği' yolunda açı
klamalarda bulunan SHP Malatya 
Milletvekili bırahim Aksoy'u partiden 

devamı s. 1 5'te 
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OKUR VE MUHABiRLERDEN 

TSK ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTEDiR! •. 

Değerli Heviya Gel okuyuculan!

Devrimci mücadelenin yeni yeni fi
lizlendiği, gelecek günler üzerine doğ
ru ve aydınlatıcı bilgilerin umut verdiği 
bir dönemde, ben, ülkemizin küçük 
ama şirin bir ilinde (Bingöl' de) dev
rimci dii§iinceyle tanı§lım. O günkü 
mücadelenin özgün kO§Ulları kısa sü
rede beni ar8§tırmaya sevketti, ulusal 
bilincimin gelişmesine neden oldu. 

Tam bu dönemde ÖY'nun Bing
öl'deki nice! birikimi ve aktivitesi 
sözkonusu dergiye ve çevresine sern
patimi arttınyordu. Ayrıca dergi, gele
cek günler için umut verici vaatlerde 
bulunuyordu. Bu durum, beni daha 
fazla_ araştırmaya, öğrenmeye ve gide
rek OY' na daha bir fazla yakınlaştıny
ordu. Dahası bu mücadelede salt 
okuma ve araştırınayla yetilmiyeceğini 
de artık kavnyordum. Nihayet kısa bir 
müdet sonra kendimi, demokratik bir 
derneğin (DHKD) kuruculuğunda ve 
yönetiminde buldum. 

O dönemde üstlendiğim bu ve diğer 
görevleri zevkle yaptım. Dernek ve 
gençlık hareketi içindeki çalşıı.alanm 
beni daha da geli§tirdi. Devrimci mü
cadelenin daha karmaşık bir yapı ar
zettiğini, beni ve benim gibilerini daha 
ağır görevlerin beklediğini bu çalşıı.a
lanmla kavradun. Ve TKSP ile taııış
tım; daha ağır görev ve sorumluluklar 
yüklendim, hareketin bu birimindeki 
başan konjoktürü içinde başanlı da ol
dum. Bunu yadsınuyorum. 

Ancak, küprünün altından çok sular 
geçti. Devrimci mücadelenin düz bir 
yol izlemediği bütün çıplaklığıyla or
taya çıktı. Karmaşık ve zor dönemler, 
kŞieri oldugu gibi, örgütleri de ciddi 
sınavlardan geçirdi. TKSP ise bu kar
maşık ve zor dönemde, yeni fikirler 
üretıned~ yeni politik tesbitler geli§ti
remedi; kısaca kendisini günün koı;ul
lanna göre yeniliyemedi ve örgütteki 
tıkaruklığın önünü açamadı. Yönetici
ler bu ve benzer sorunlarm yükü altın-

da çıkrnaza girdi Öyle ~ birçok kad
ro -bende dahil- sömürgeci faşist dev
let tarafından yakalamp işkence 
tezgalılanndan geçirilirken ve ağır ce
zalara çarptınlırken, sigortah devrim
cilerirniz (daha doğrusu 
yöneticilerimiz) Avrupa'ya yerleşme
nin çabalan içine girdiler. Dahası, um
utsuzlaşan bu baylanınız bunuula da 
yetirnneyerek yakıniamu da Avrupa'ya 
çekmeye çabalamışlar ve halen de bu 
tür çabalann içindeler. 

Bütün bunlar, ÖY'nun umut verici 
vaatlerini, parlak sözlerini tuzla-buz 
etti. Bazılaona zorluklan göğüslemek 
için teklif edilen Alınan Marklan da 
postu kurtarmaya yetmedi. Ve zaten 
yetemezdi de. Çünkü TKSP yapı ola
rak, böyle bir dönemin güçlüklerini gö
ğüsleyebilecek durumda değildi. 
Dolayısıyla sıcak mücadele alanlann
dan "elini-eteğini' çekmek, giderek gü
dükleşmek ve durdukça çürümek 
zorundaydı. Ve TKSP'nin bu gün yaşa
dığı süreç budur. 

Değerli H.Gel okuyuculan, 

TKSP'nin tükeni§i, inançlı, dürüst, 
yürekli ve çalışl<an insanlan yıldırma
malıdır. Halkımızın kurtulU§una ina
nan insanlar olarak, lıatalann, 
olumsuzluklann üzerine üzerine git
meli; }'illann emeğini Avrupa metro
pollerinde bovardaca harcıyaniardan 
hesap sormahyız. Ancak bunu yapar
ken, tercihini yapan insanlarla kör-dö
giişüne girmemeye, onlarla 
oyalanınarnaya özen göstenneliyiz. 
Çünkü, bugün ulusal ve sosyal müca
deledeki yerimizi daha iyi kavnyor ve 
daha isabetli ideolojik-politik tesbitler 
yapabiliyoruz. Ayrıca, zengin ve öğre
tici bir birikime sahipiz. Daha da 
önemlisi, TSK' mn açtığı yeni bir çıgıra 
sahipiz. Bütün bunlar, yaşadıgımız dö
nemin öğreticiliğinden ders çıkarmak 
isteyenler açısından doğru kararlara 
varmak için yeterlidir samyorum. 

~e, zulme, zorbalıga, işkenceye, 
yoksulluga kendi ölçüleri içinde dire-

nen ve geçınŞnden pİ§manlık duy
mayan, ancak eksikliklerini gören ve 
y3§8DIIn öğreticiliğinden ders çıkaran 
biri olarak ben, bundan böyle oportü
nizme kürek çekmenin ya da Kürdi
stan' da yükselen mücadelenin dşnda 
kalmamn doğru olmayacağına inamy
or; TSK'mn açtığı yeni çıgırda müca
deleme devam etmeyi tarihsel bir 
görev sayıyorum. 

Çünkü: 

- Herşeyden önce TSK, sömürgeci
liğe, faşizme, emperyalizme ve gerici
liğe karşı mücadele stratejisini, 
marksist-leninist ilkelerin ışığında, ül
kemizin ulusal ve toplumsal koı;ulları
na tabi kılınıştır. 

- TSK, dii§mana karşı mücadelenin 
yanı sıra, oportünizme, reformizme, 
teslimiyetçilige ve diğer sapmalara 
karşı mücadele içinde olU!jmU§tur. Ve 
ileri mevziler kazanmıştır. 

- TSK, Kürdistan ulusal demokratik 
mücadelesinde, bütün savaşım biçim
lerini silahlı mücadele çizgisine uyarla
mayı esas alınıştır. 

-TSK, ciddi bir harekettir. Ciddiye
ti pratik mücadelesinde somutlaşmak
tadır. 

- TSK yazdıklanm, dii§ündüklerini 
mübalasız bir şekilde hayata geçirmek
tedir. 

- TSK'da her kes fedakardır. Örgü
tün birinci derecedeki sorumluları da
hi~ tüm kadrolar yiğitlik, savaşkanbk, 
üretkenlik ve yaratıcılıkta yarışruakta
dır. 

Yoldaşlar, 

TSK, zorluklan aşacak güçtedir. 
Gelin bu onurlu mücadeleyi hep birlik
te omuzlayalım!.. 

Bıji Tevgera Sosyalist a Kordıstane 

M.Zllan-Ortadogu 
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TSK'nin tutarlı ve kararlı politikası 

beni yeniden mücadeleye yöneltti 
Yoldaşlar; 

Kısa bir süre de olsa hareketi

mizden ayn düşerek çevremizle bağla

nın kopmuştu. İnanç eksikligi ve 

karamsarlığa bir de kişisel sorunlan
nun yarattığı bunalım eklenince, hare

ketimiz TSK'ya karşı böylesi olumsuz 

bir tutuma girmiş ve pratik mücadele

den uzakl~t.ım. 

Ayrıca, örgütürole hiç bir ideolojik

politik ve örgütsel çclişkim olmaması

na rağmen, tamamen kendi 

zaaflanından kaynaklanan bu ayn dü

ş~ümün başta K.İzzettin alçağı olmak 

üzere eski bazı kısa yol arkadaşlığımız 
olanlar tarafından; sağ oportünist ve 

"sol" sekter güçler içinde yer alan bazı 
insanlarca hareketimize karşı kullanıl

mak istendi. 
Oysa hareketimiz TSK, ta başından 

beri, militan çalışma yöntemi, mücade

lede kararlılığı ve halkına bağlılığı ile 

açtığı yeni çıgırda, halkımıza dayatılan 

sömürgeci vahşcte harşı açılan savaşa 

müdahale etme doğrultusunda, aldığı 

kararlan hayata geçirmek amacıyla, 

başta Genel Sekreter ve MK üyeleri ol

mak üzere sıcak savaş alanianna ve 

ülke zeminine yöne ldi. Bir yandan 
uzun süreli gerila savaşımına hazırlık 

çalışmalanru sürdürürken; diğer yan
dan ülkemiz koşuHanna uygun doğru 

ideolojik-politik hattıyla geniş çevrele

rin ilgisini çekmiştir. Derin bir ulusal 

kurtuluşçu sorumluluğuyla, Kürdistan 

yurtsever güçleri arasındaki tasfiyeci 

anlayışa karşı durmuş; silahlı çatışmaya 

dönüşen bu olumsuz eğilimleri t~hir 

edere k en doğru tavn takınmışlır. 

Yurtsever güçlerin biribirleriyle diya

log kurmalanna ve giderek ortak iş 

yapmaya önemli bir değer biçmiştir. 

Avrupa bataklığında gelişen çürümeye, 

inançsızlık ve karamsarlıktan kaynakla

nan sağ reformisı anlayışa kat.şı, ideo

lojik mücadeleyi yükselterek bizlere ve 

yurtsever halkımıza güven vermiştir. 

TSK'run bu teorik doğrular çerçeve

sinde attığı pratik adımlar, teslimiyete 
karşı direngenliği bizim gibilerini, yeni

den kendisiyle hesaplaşmaya yönelt

miştir. Bizi yetmezliklerimizi aşmaya, 

sefıJ yaşamdan kişilikli ve onurlu müca

deleye yöneltmiştir . Yeniden yurtsever 

görevleri omuzlamaya, devrimci feda
karlığa, halka bağlılığa ve TSK'run 

onurlu sıradan bir neferi olmaya yönel

ten TSK'run pratikteki mücadelesi ve 

militanlığı olmuştur. Kendi kendimize 

güvenmeyi, küçük burjuva d~ünce ve 

yaşam biçiminden sıyrıJmayı şimdi 

daha iyi öğrenmiş bulunuyorum. İşçi 

aristokratlığından kurtulup proleter 

killtür ve devrimci ahlakı kavramada 

TSK'run kollektif çalışma anlayışından 

yararlaruyoruz. 
Yine büyük halk önderi, öğretmeni

miz ve önderimiz U Alparslan'ın dire
nişçi ve onurlu mücadelesine sahip 

çıkmayı, bagımsız ve özgür Kürdistan 

uğruna düşmana karşı elde silah sava

şarak şehit olmasırun anlamını ve yüce

liğini daha iyi anlıyorum. Bu anlayış, 

Kek Serdar'ın açtığı sancagın etrafında 

O'na yeniden sanlma.tnııJ sağladı. 

Çizdiği yolda yürümek onuruna bizi 

kavuşturdu. Yeniden dirilmeyi, halk 

gerçeğimizi bize gösterdi. 

3 

İ. Rojhat-Regensburg 

Kısacası, hareketimizin tutum ve 

davranışı; devrimci-radikal bir hatta 

ilerlemesi, kaçkın ve teslimiyetçiterin 
her türlü dayatmalarma ragmen ülke 

zemininde yürüttüğü faaliyetle kendini 

kabul ettirmesi benim yeniden devrim

ci mücadeleye ve TSK'ya bağlanınarnı 

sağladı. 
Ben yeniden harekete dönmeyi yal

ruz lafta degil; pratikte de TSK'run 

ideolojik-politik gör~lerini hayata ge

çirmede her alanda üzerime düşen gö

revi yerine getirebilmek için, daha 

inançlı, daha kararlı ve daha disiplinli 

hareket edecegim. 
Yoldaşlar; 

yöremiz Regensburg ve çevresinde 

iki aydan beri yürüttüğümüz yoğun bir 

çalışmayla yurtsevre kesimlerle ilişkile

rimizi geliştirdik. Tüm üretilen dedi

kodulara ragmen geniş bir kesimin 

hareketimizin ideolojik-politik hattına 

sempati duymasıru sağladık. Bu insan

lar şu anda hareketimizin iyi birer dos

tu ve destekçisi durumundalar. 

Yöremizde Heviya Gel dayaruşma 

komitesini oluştu rduk. Yine kitle lerin 

sorunlarına çözüm bulmak; kültürel ve 
egitsel çalışmalanının sürdürmek için 

Kürdistan Kültür Grubu adı altında bir 

lokal açtık . Haft a sonlannda burdaki 

yurtseverlerin katılımıyla toplantılar 

düzenliyor, seminer çalışmalan yapıyo

ruz. Gelecek dönemde sağlıklı ve kalıcı 

çalışmalann olacğı inancındayız. 

Devrimci selamlar. 
Yaşasın TSK! 
Yaşasın ORK! 
Kek Serdar Ölümsüzdür! 

TÜRK ORDUSUNUN ŞEREFSİZLİGİ. .. 

insanianınıza insan dışkısı yediriliyor! 
Kürt halkı, tarihin en kanlı, vahşi, 

barbar sömürgeciliği tarafından ezil

mektedir. Kürdistan'da uygulanan sö

mürgcci baskı ve zulüm 

mckanizmasırun c.ş i ve benzerine çagı

mız dünyasında rastlamak mümkün 

değildir. Kürdistanda uygulanan katli

arniann haddi-hesabı yok. Şeyh Sait 

hareketinde, Zilanda, yoksul kürt köy

lüleri biribirine baglanarak kurşuna di
ziliyordu. Zilan deresi cesetlerle dolu 

bir kan gölüne dön~müştü . Dersim 

hareketinde Kürt halkı mağaralarda 

dir i diri yakıldı. 

Sömürgeci, barbar Türk ordusu, 

Kürt halkına karşı envay türlü iğrenç, 

aşş<ıgtbk baskılar uygulamaktadır. Kürt 

kadınlarının namusuna el atma, ırza 

geçme, köy meydanlannda kadın ve er

kekleri çınlçıplak soyarak en aşş<ıgtlık 

duygutarla halkın onuruyla oynama ve 

genç-ihtiyar, kadın-çocuk demeden 

herkesi en agır işkenceden geçirme vb. 

uygulamalar Kürdistan'da sistemJ~ti

rilmiş ve günlük olaylar haline getiril

miş durumdadır. 

Mardin'in Cizre ilçesinin Y~ilyurt 

köyünde Faşist binbaşı Cafer Çağlay-

an'ın köylülere insan dışkısıru yedi rme

si, Mehmet E rol adlı köylünün 
kemikleri kınlıncaya kadar işkenceye 

tabi tutulması, Taybat Adak adlı hami

le kadına işkence edilmesi bu barbar

lığın son örneklcrindendir. 
Sömürgeci Türk ordusunun "kahra

man mehmetcikleri"! subay ve assubay
lan silahsız, savunmasız yoksul Kürt 

halkına karşı en hayasızca uygulamala

ra girişip; gaddarca baskıJannı sürdür

mektedirler. Faşist binbaşı Cafer 
Çağlayan, bir evladın eüne dışkı verip 

babasına yedirtmesi; sömürgeci devlet 
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politikasının halka açık düşmanlıgının 

boyutlarını sergilemektedir. Olay Tür
kiyedeki tüm ilerici basına ve giderek 
boyalı basına yansıyıp genişçe tarltşll

dığı halde Binbaşıyı yargılayabilecek 

bir makam bulunamamaktadır. Böl-

geye gelen SHP heyetini halk "isyan çı
kacak, rahatsızız" diye karşıladı. Aynı 
gerginliği Cizre kaymakamı Necati 
Küçükdurolu da "Halk arasında büyük 
infıalden haberdar olduğunu" söyleye
rek doğruladı. Ancak, bütün bunlara 

İDDİA KÜRTÇÜLÜK! .. 

rağmen, faşist Binbaşı aynı bölgede 
aynı görevine devam etmektedir. 

Halk düşmanlanru yargılayacak 
olan, halk mahkemeleri olacaktır ! Bu 
olaydan da bu dersi bir kez daha almJ!i 
olmalıyız. 

SHP Malatya Milletvekili partiden ihraç edildi. 
Daha önceleri SHP Genel Merke

zinde Kürtçe konuşulduğu, F.Atalay ve 
M.Ali Eren'in Kürt sorunuyla ilgili de
meçleri ve Şimdi de SHP Malatya Mil
letvekili Ihrahim Aksoy'un Avrupa 
Parlamentosu karma komisyonunda 
Kürt sorunuyla ilgili yaptığı konuşma 

üzerine burjuvazinin satlık kalemşörle
ri, boyalı basın'ın köşe yazarlan zehir
lerini kusmaya başladılar. 

İbrahim Aksoy Avrupa Parlamento
su karma komisyonunda "Türkiyede 
yaşayan Kürtlere Kültürel özerklik ve
rilmelidir" diyerek SHP'nin de demo
krasiye şaşı baktıgını belirtmişti. 

Bunun üzerine koparılan fırtına 

içinde en gerici, şöven tepki yine SHP 
Genel başkanı, Babasırun oglu Erdal 
İnönüden geldi. İnönü, İ.Aksoy'un 
sözlerini duyar duymaz basına yaptıgı 
açıklamada "Kürtçü aksoy aramızda 
kalamaz" dedi. (27 Ocak Hürriyet) Ay-

nca E.inönü, SHP Merkez Yürütme 

Kurulu toplantısında da; "İbrahim Ak
soy'un Avrupa Parlamentosu Karma 
Komisyonunda yaptığı konuşma parti
mizin ilkeleriyle hiç bir ~kilde bağdaş
mıyor. Bu görüş partimizin görüşü 

değildir. Bu görüşleri savunan kişi par
timizde kalamaz. O nedenle ihracını is
tiyorum. Bundan sonra parti ilkeleri ve 
görüşlerine uymayan konuşmalan da 
tasvip etmeyeceğim. Gereğini yapa
cağım." diyerek tavnnı açıkça belirledi. 
(Agg) Aynı MYK toplantısında İbra
him Aksoy kesin ihraç talebiyle Mer
kez Disiplin Kuruluna sevkedildi ve 
Merkez disiplin kurulunun ilk toplantı
sında da İbrahim Aksoy hakkında iki 
yıl süreyle partiden ihraç edilmesine 
karar verildi. Ki, bu ceza parti içinde 
en ağır cezalardan biridir. 

Bu olay demokrasi havar isi SHP'nin 
ne menem bir demokratik anlayışa sa-

hip olduğunu, daha burjuva demokra
tik taleple r doğrultusunda öne sürülen 
ve Kürt halkırun hiç te layık olmadığı 
salt "Kültürel özerklik" talebi karşısın

da bile ne kadar tahamülsüz olduğunu 
bir kez daha açığa çıkardı. Umanz 
SHP kuyrukçuluğu yapan ve ona, de
mokrasi mücadelesinde hak etmedigi 
misyonlar yükleyenler gerekli mesaj ı 
alınış olurlar. 

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, 
beyninin en ucra köşesinde saf yurtsc
verlik duygusu taşıyan hiç bir insanımı 
zın burjuva partilerinde yeri yoktur. 
Devletçi olan bu partilerin, de mokrat
lıgı buraya kadardır. Bu kavramimalı 

ve devletçi partilerden hJ7Ja ayn.şarak 

her sınıf ve katmanın kendi düşüncesi 

doğrultusunda örgütlenmesi ve müca
deleye katılması gerekmektedir. 

operasyonlan protesto ettik 
Sömürgcci faşist yönetırnın Aralık 

ayı sonJannda başlattığı Ocak ayı için
de de sürdürdüğü ve bir bütün olarak 
Kürdistan halkını hedef alan operasy
onlanru protesto etmek amacıyla Batı 
Avrupa ülke lerinde yoğun protesto ey
lemleri gcliştirildi . 

Biz TSK taraftarlan olarak 15 k işilik 

bir grup balinde 1 Şubat 1989 günü sa
bah saat l O'da, operasyonlan ve Kürdi
stan halkına yapılan zulmü protesto 
etme k amacıyla F.Aimanya'run baş-

kenti Bonn'da Birleşmiş milletler baş 
komiserliğini işgal ettik. Yetkililerle 
sorunu görüştük ve gerekli müdahale-
nin yapılması talebinde bulunduk. Ge-
rekli müdahalenin yapılmaması ve 
Türk hükümetinin protesto edilmemesi 
halinde bazı arkadaşlanrruzın kendisini 
yakacagtnı belirtmemiz üzerine yetkili-

ler, polise ve basına haber verdiler. 
Kısa bir sürede, Hürriyet, Anadolu 
Ajansı, Alman gazetecileriyle birlikte, 
Polis, itfaiye ve ambulas olay mahalline 

söz vererek durumu Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterliğine iletti. Bizler 
Kürdistan'daki operasyonlan ve halka 
yapılan zulmü açıklayan basın açıkla
masını gelen gazetecilere ve ajansiara 
verdik. isteklerimiz yerine geldikten 
sonra Polis'in aramızdan arkadaşlan 

almaması koşuluyla eylemimize son ve-

J 
1 

geldiler. Bonn Birleşmiş Milletler ıJ / 
Komiserliği gerekli işlemi yapacağını 

rcccğimiz.i belirttik. Polis bu istemimizi 
kabul etti ve biz saat 14.30 da eylemi
mizi başanyla sonuçlandınp binayı 

terk ettik. Alman basını olaya ve Kür
distan'da yürütülen operasyona yer 
verdi. 
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STOCKHOLM'DA "KÜRT KONFERANSI" 
ve bıraktıgı. izlenim! 

13-15 Ocak 1989 tarihleri arasında 
'Stockholm Kürt Konferansı' yapıldı. 
Konferaos çağrısı ve h87U'Iığı lsveç 
Kürt Federasyonu tarafından yapılmı§
b. 8 Avrupa ülkesinden 9 Demokratik 
ve Kültürel Kürt demeklerinin ve bazı 
konularda uzman olan Kürt şahsiyetle
rinin katılımıyla gerçekle§ti. 

Katılımcılar üç gün süreyle: 
1- Kürtlerin Avrupa ya geliş neden

leri 
2- Avrupadaki Kürt i§çi, mülteci, 

kadın, çocuk ve gençligin durumu, 
3- Avrupa'da Kürt kültürü ve Basın 

yayın'ının durumu 
4- Avrupa'daki Kürt demokratik 

demeklerinin durumu ve biribiriyle ili
§kileri konulannı tarlı§tılar. 

Ayrıca konferansa, İsveç Yabancılar 
Bakam adına K. Lars Gunnar Erikson, 
Kürtlerin Haklannı Koruma Komitesi 
ve Çocuklan koruma demegi adına 
Tomas Hammarbeg, Sosyal demokrat 
Mılletvekili Haos Göran Frank, Ya
bancılar Dairesi Başkam Christina Ro
gestum ve İsveç siyasi partilerinin 
temsilcileri katıldılar. Davetliler, kon
ll§lll8lannda Konferaos çalşııalanm 
ve Kürt haikrmn mücadelesini deste
klediklerini belirttiler. 

Konferans, sonuçta sorunlann çözü
mü için şu kararlan aldı. 

1- İlişkilerin sürekliliğini korumak 
için bir 'Stockhol Kürt Konferansı 
Komitesi' oluşturuldu. 

2- Demekler arasındaki ili§kilerin, 
dayamşmanm devamı ve geliştirilmesi; 

3- Avrupa'daki Kürtlerin problem
lerine çözüm aramak içiu, yılda bir kez 
Konferans yapılması; 

4- Konferans her dört parçadaki 
Kürdistan kurtuluş hareketini deste
klediğini bildirir. 

S- Konferans, Cezaevi direni§indeki 
Kürtlerle dayamşma içinde oldugunu 
bildirir. 

6- Konferans, Irak'ın kimyasal si
lahlar kullanarak Kürt halkına karşı gi
riştigi katliamı şiddetle protesto eder. 

7- Konferans, Kürt halkına uygula
nan sürgün politikasını protesto eder. 

8- Konferans, Federal Almanya ve 
Hollanda'da yaşayan Kürtlere yapılan 
haksızhklara dünya kamuoyunun dik
katlerini çeker; ki,bu ülkelerde Kürtler 
ayrı bağımsız bir yabancı grubu olarak 
görülmemekle, varhklan kabul edilme
mekle ve yabancı gruplarm faydalandı
klan haklardan mahrumdurlar. 

Konferans, genelde olumlu bir geliş
me olarak değerlendirildi. H alkunınn 
en çok birliğe ve beraberliğe muhtaç 
olduğu bir dönemde bu tür giri§inılere 
olumlu demek dogaldır. Bu tür konfe
ranslar veya birlikte iş yapma, dayanış
ma içinde olma, giderek birliktelikler 
oluşturma çalışmalan haklı olarak 
olumlu karşıianmaktadır JJallammn ve 
demokratik kamuoyunun dikkatlerini 
çekmektedir. Bu saydıgımız çaii§Jllala
nn olumlu yönleridir. Olaya yüzeysel 
baktığımızda görebildikleriınizdir. 

Daha iyiye yönelebilmek ve en güze
lini bulabilmek için durumu degişik 
yönleriyle ele abnakta yarar vardır. 
Birkez, Kürdistanda insanlanmızın 
kam cam pahasına yürütülen zorlu bir 
mücadele Kürdistan sorununu belirli 
bir merhaleye getirmiştir. Bu müca
deleyle kazanılm~ bir birikimdir. Böy
lesi dönemlerde mücadelenin gelişim 
seyrine paralel olarak, 'diyalektigin 
parmagı dışında" parmaklar da, süreci 
geri çekmek için atılacakbr. Bunu göz 
ardı ebUeden ~alan yörütmek, 
Kürdistan'daki en geniş güçlerin gö
rüşlerinin böylesi platforınlara yansı
masını sağlayarak ileri adımlar atmaya 
yönelmek gerekiyor. Saglıklı ortak ça
li§Jllamn ve çali§Jllalan bazı kuşkular
dan armdırmanm yolu budur. 

Bu anlamda Konferansa baktıgı
nuzda; Konferans hazırhk çali§Jllalan 
yapan ve çağrıyı h87U'layanianu, bil
erek veya bilmeyerek, Konferansa göl
ge düşürecek kadar hatalar işledikleri 
gözlenmektedir. 

Birincisi; Konferansa çağrı'nın neye 
göre yapıldığı; çağrıda neyin ölçü alm
dıgı belli degildi. (gerek demekler ge
rekse uzmanlar düzeyinde). 

İkincisi ve dahada önemlis~ çağrıda 
'çizgi' demekleri de-diğimiz, Kürdi
stan'da kendi inançlan doğrultusunda 
mücadele veren ve Stockholm konfe
ransı için gerekli birikimi saglayan 
siyasi hareketlerin sempatizanlannın 
Avrupa'daki demokratik derneklerinin 
böylesi bir çali§Jlladan özeDilde ayrı tu
tulmuş olması açıkça gözleniyordu. 
(özel1ikle Kuzey Kürdistan'lı siyasi ha
reketlerin 'çizgi' dernekleri. Bunlar
dan KOMKAR'a, böylesi bir çali§Jllaya 
katılmayacağı tahmin edilerek, çağrı 
yapılnuş, ancak çağrı sadece F Alma
nya KOMKAR merkezine olmuş; on
larda, diğer ülkelerdeki KOMKAR' 
larmda çağrılmasım istemiş ve olay bu-

nunla kapabl~ Ayrıca KOMKAR 
İsveçte Kürt federasyonunun örgütlen
me anlayşna kaqı çıkarak, ta başın
dan beri Federasyon çalışmalarına 
katılmamaktadır.) 

Örnegin Fransa'da Demokratik 
veya Kültürel alanda faaliyet yörüten 
sadece Paris Kürt Enstitüsümüdür? 
Danimarka'da Arrhus Kürt dernegini 
tamyan kaç kürt vardır? Veya Dani
marka'da yüzlerce kitle tabam olan ve 
Kürdistan' da oluşan her baskıya kaqı 
en kararlı bir tutumla kitleleri hareket
lendiren diğer Kürt demeklerinin 
Kanlarmdan şüphe mi ediliyor? Yme 
Federal Almanya'nin biçok şehrinde 
Kürdistan Kültür Centrum'u adıyla 
faaliyet yürüten derneklerin Konferan
sa çağrılması önünde ne gibi engeller 
vardı? 

Bu türden sorulan uzatmak ve ayın 
şeyleri Hollanda, İsvıçre, Belçika vb. 
ülkeler ve bu ülkelerde hiçte küçüm
senmeyen çali§Jllalar yapan dernekler 
için de söylemek mümkün. ( Bunlan 
söylerken katılan demekleri küçümse
miyoruz, kuşkusuz her birinin kendi 
alanmda degerli çali§Jllalan vardır.) 
Ancak bu örnekler bile Konferans ha
mlayıcılannm ne kadar büyük bir açık 
vererek işe başladıkianna yeter dere
cededir. Ve bu örnekler K.Kürdistan'h 
siyası örgütlerle düşünce birliği içinde 
olan 'çizgi' derneklerinin dıştalanarak 
bazı şeyler katanlmak istendiği imajını 
vermektedir. Her kürdistanlı kendi 
halkı için kendi inançlan doğrultusun
da faaliyet türütmekte özgürdür. An
cak (KOMKAR ve PKK taraftarlan 
hariç) tüm siyasi görüşlerin içinde yar 
ahp faaliyetine katıldıgı İsveç Kürt Fe
derasyonu ve Konferansa katılan ve 
her birinin kendi alanmda değerli ça
lışmalan olan demek ve şahsiyetlerin 
bu konuda duyarlı olmalan; en geniş 
güçlerin ve degişik görüşlerin böylesi 
platforınlara yansıması doğrultusunda 
çaba göstermeleri gerekmektedir. 
Özel1ikle; Konferaos sonunda atanan 
komitenin ilk etapta bu eksikliği gide
rerek hiç bir ayrım yapmadan A vru
pa'da faaliyet yörüten tüm demokratik 
Kürt derneklerini böylesi bir çali§Jllaya 
davet etmeleri gerekmektedir. Güçlü 
birliklerin ancak böyle doğacağı, çalış
malarm belli grup çıkarlannın üstünde 
başaoyla yürütüleceği ve birtakun ku
şkularm ancak böylesi bir yöntemle gi
derileceği kamsmdayız. 
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ORK VE TSK'YI İYİ KA VRAYALIM! 
onun gücüne güç katalıın! 

M.Bayık 

üRK'nın duyulınasi halkımız ve çe
şitli yurtsever çevrelerce ÇC§kuyla kar
şılandi. üRK'nın ismi düşmana korku 
salariren dostlarımızıda sevindirdi. 
Dost görünen kimileri ise, üRK'nın 
kurulmasına üzüldüler. üRK, örgütü
müzün ul~ gücü gösteren açık bir 
gerçekliktir. TSK'nın dagıldıgıııı söy
leyeulerin yalanlan da ortaya çıktı. Ya
lana dayab propaganda malzemeleri 
elinden alınıııı§ oldu. Malzemeleri ge
nelde §uydu: "TSK varsa niye İ§ yap
mıyor, niye saVS§IDlyor?" İş yapıp 
yapmamanın ne oldugunu yazının için
de ele alacagun. TSK, üRK ile askeri 
örgütüne ka~. TSK varlığıııı dost 
ve düşmana teori ve pratigi ile kabul 
ettİrmİ§!İr. Baylanmızın lıo§a kllr§un 
yakan silahlan ellerinden alııımı§; §İnı
di yeni yalanlar türetmekle uğrll§lyor 

olsalar gerek ... 
Kendi tabanlan §İmdi bu ki§ilere 

çarptıılan gerçekleri soruyorlar; "Hani 
TSK kalmlUlll§tı?" "Yok" diyemeyeuler 
§İmdi "Güçleri aZ' demeye çevirdiler. 
Bu kuyruklu yalanlar da yakm bir dö
nemde tüm çıplaklığıyla kitlelerin 
gözleri önüne serilecektir. Yalan maki
nasi çalşr ama; yalancınin mumu da 
yatsıya kadar yanar. 

Yurtsever insanlanmız Kürdistan 
topragında dÜ§mana kat"§! saVS§Sfak 
ona darbeler indiren üRK ve siyasi ör
gütümüz TSK'ya kat"§! yapılan olumsuz 
propagandalara karş çıkıyor. 

Neden örgütümüzün saflannda ol
mayan yurtseverler hareketiınize yöne
lik bu türten propagandalara kat"§! 
çıkıyor? Bu örgütümüzün idelojik-poli
tik hattmm dogrulugunun ve dÜ§ünce
lerinin halkın taleplerine uygun 
düştügünün kanıtıdır. TSK'da teori ile 
pratigin halkın istemleri ile bütüuiC§
tiği görülüyor. Kitleler sölenenle yapı
lanm birbirine uyup uymadıgıııa 
bakıyorlar. Bu da TSK'da vardır. TSK 
savunduklannı adım adım hayata ge
çirmektedir. 

TSK kurulduğu dönemde kitlelerin 
dikkatini, önüne koyduğu bedeller 
üzerine çekmi§tir. Ç~malar ülke sı

wrlan içinde yoğuniS§Iırıhnı§, sürekli 
yayın çıkanlmı§, askeri örgütlenmesini 
bayata geçirmi§tir. Hedeflere birçok 
zorlukla cebellC§Crek uiii§IIDU§tır. Bu 
yapılanlar bize, TSK'mn söylediklerini 

pratikte yaptığını gösteriyor. Ve bare
ketimizi balkm umudu haline getiriyor. 

TSK ve üRK bugün Kürdistan kır
lannda ve §ebirlerinde direnİ§ bayragı
m dalgalandınyor. üRK'nın kuruiU§U 
ve direnİ§İ ÇC§kuyla karşılamyor. üRK 
pe§Wergeleri Kürdistan topragım ka
myla sulayarak yC§Crtiyor. Topraga dü
§en her can, akan her danıla kan 
Kürdistan'da yeni çiçekler açınasım 

beraberinde getiriyor. 
üRK'nın ve hareketimiz TSK'nın 

halkımız tarafından benimsenmesi en 
önemli olamdır. Halkımızın destegi ve 
sempatisi bizim için paha biçilmez de
ğerdedir. Bazı çevrelerin tahamül
süzlüğii, kocurunalan oulan yıpratır ve 
onlann güçsüziiigünü gösterir. 

Bizim açınuzdan oportünistlerin, re
formistlerin rahatsızlığı dogaldır. Doğ
ru ideolojik-politik bir hatta TSK'nın 
geli§mesi o çevrelerin gerilemesini ge
tirecegini oular da iyi biliyorlar; onun 
için de karalama kampanyası açıyorlar. 

Kürdistan devrimi uzun mücadele 
yıllan içinde ba§anya ula§acaktır. Bu 
arada geçici güçlenmeler, gel-gitler 
olacaktır. Devrimimiz uzun vadeli bir 
halk savaı;ı içinde geli§ecektir. Uzun 
vadeli bir sav8§8 ustaca hazırlananlar 
ideolojik-politik batlaruu iyi belirley
euler, dostunu-dÜ§mamm doğru bir bi
çimde ayıranlar, ittifaklar olayım 

doğru belirleyen ve ona uygun pratik 
geli§tireuler güçlenecektir. Dostla dÜ§
mam ayırmazsak, herkese "dÜ§man!" 
dersek; bu bizi biryere götürmez. Ha
reketimizin bu konulardaki görÜ§Ieri 
açık ve nettir. Karışıldığa, günübirlik 
politikaya yer vermemi§tir. "Dün dün
dür, bugün bugündür" mantığıyla hare
ket edeulerin bugün içine dÜ§Iükleri 
gülünç durumu görüyoruz. Politikada 
istikrar gerekiyor; ya! palamalar, sav
rulmalar örgütü uçuruma götürür. Yo
lumuz uzun bir yoldur. Uzunluğu 

yanmda sarp, engebeli ve dikenlidir. 
Bunlan 8§Wak için ustaca manevralar 
gerekiyor. TSK, istikrarlı bir §ekilde 
politikasım yürütüyor; sava§ stratejisini 
buna uyarlıyor. Çünkü TSK, devrimi
ınizin zaferinin cepheden geçligini be
lirlemi§tir. Dost güçlerle ili§kiler~ 

Kürdistan devriminin stratejik çıkarlan 
esasına uygun olarak ele almaktadır. 
Bu temelde dost güçlerle ilİ§kiler ge-

~- Günübirlik çıkarlarını dev
rim çıkarlarrmn önünde tutanlan 
görüyoruz. Günden güne çatlamalarla, 
dagılmalarla karş karşya kalıyorlar. 

TSK, yazımm içinde sıraladığım 
konumlardan kitle içindeki ~alara 
kadar İ§ yapıyor. Bunlann hepsi diya
lektik bir bütünlük içinde geli§iyor. 
Yayın bunlardan bir tanesidir. Yaynun 
bem teorik hem de pratik i§levi vardır. 
Kollektif örgütleyicidir. Örgütümüz te
mel mücadele biçimini silahlı mücade
le olarak görmesine karşn diger 
mücadele biçimlerini de savunan ve 
onlan da hayata geçiren bir anlaY1§3. 
sahiptir. Bu anlamda yapılaniann hepsi 
de i§tir. 

Kürdistanda geli§en saVa§ sürecine 
müdahale etmek, mücadeleyi burada 
geli§tirip hayata geçirmek bugün zo
runludur. TSK olarak bunu yapıyoruz. 
Bazılaruun yaptığı gibi, örgütümüz yal
nız yayın çıkarmakla yetimniyor. Hare
ketimizin geli§im süreci iyi 
incelendiginde bn açıkça görülüyor. 
Bugünkü ııla§lıgtmız seviye ile, TSK ve 
üRK'ya halkımız sahip çıkıyor. Hare
ketimiz ve ordumuz, halkımızm artılr 

umudu olma duğrultusunda mesafe 
alıyor. Kulaktan kulağa, evden eve 
yayılarak konll§uluyor. Bu, "kendiligiıı
den' yapılan propagandayı sempatiye, 
sempatiyi desteğe, destegi örgütlü mü
cadeleye dönüştürmek için ~
lıyız. TSK ve üRK'ya çevrilmi§ 
kulaklara ses götürme görevi bizlere 
dil§üyor. 

Yolda§lar; 
§imdi tüm gücümüzle, geceınizi gün

düzümüze katarak çall§lllalıyız. Hare
ketimizin ~ düzey bizden bunu 
istiyor. Hareketimiz geli§tikçe mücade
lemiz yaygın!S§Iıkça yapılanlar yetıniy
or. Daha fedakarca davranmak, daha 
fazla eneıji harcamak gerekiyor. Bu 
mutlaka verilmelidir. Daha güçlü TSK 
ve üRK istiyorsak bn görevimizi yerine 
getirmeliyiz. 

Kitleınizi, savS§aD bir örgütün kitle
sinde olması gereken ruhla egitmeliyiz. 
Bugün var olan bu ruhu daha da güç
lendirmeliyiz. 

-Duyulan sesimizi sempatiye, sern
patiyi destege, desteği örgütlü müca
deleye dönii§tünnek için ileri! 

-Biji TSK Biji üRK! 
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KÜRDiSTAN TARIHiNDEN 
BIRKAC SAYFA 

(lO) 

KÜRT DİLİ-EDEBiYATI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE 
A- KÜRT DIIJ KiiRTÇE 
Kürt dilinin kökeni çok eskilere 

dayanır. Şüphesiz, Kürt dilinin ömrü 
de Kürt halkının yJ!§IImına doğrudan 
baglıdır. Kürt halkının geçirdiği evre
leri gözönünde bulundurınadan, Kürt 
dilinin özelliklerini ve geçirdiği süreci 
iyi kavramak mürukün değildir. 

Kürt dilinin kökeni, binlerce yıllik 
eskiye dayanır ve İsa'nın doğumundan 
öncesine (MÖ.) rastlar. Kürt dilinin 
kökeni üzerine A vrupah ve Dogulu dil
bilimcileri ve tarihçileri tarafından bir 
çok ar~ yapılını§tır. Fakat 
dogu bilimcilerinin çoklan baıı nokta
larda birle§iyorlar. Bilim adamlan ve 
dilbilimcilerinin birle§tikleri ortak nok
talardan birisi, Kürtçe'nin bağımsız bir 
Ari dil olduğu, Hindo-Avrupa dil gu
rubunda yer aldıgıdır. Yine baıı dogu
biliınci uzmanlara göre Med'lerin dili, 
şimdiki Kürt dilinin aynısı ya da, şimdi
kinin asbdır. Medlerin, Kürtlerin atala
n olduğunu ve Kürdistan bölgesinde 
Mukri yöresinde y"§§ldıldannı daha 
önceki bölürulerde belirtınİ§tik. Birçok 
dogubiliıncinin kabul ettiği gibi, Zer
dii§t dininin kutsal kitalıt olan Ahi
stak'ta yaıılan dil, Medlerin eski dili ve 
bugünkü Kürtçenin asbdır. Zerdii§tle
rin dini kitabı Abistak'taki dil ile Kürt
çe ve Farsça baıı sözcülderin 
kııqıl3§lınlmas açısından bir tabioyu 
"§§lğıda gösterıneyi yararb görüyoruz. 
Tablo şöyledir: 

KllRTÇE 
Süleymanıye Kurmanc-Zaza 
leh esı lehçesı 

gevre mezın 

ması ması-mase 

tij tij-tuj 

huştır heştır-uştıra 

per d pert-pır 

roj hor-roj 

me~ meş-meş 

be rx be rx 
kısse kısse-kisse 

zaniyn zaniyn-zanin 
men ez-mın 

Bilim adamlan ve dilbilimcilerinin nnın sandıgı gibi düzensiz ve kuralsız 
Kürt dili hakkındaki görii§lerine birkaç değildir. Farsça'dan alınmı§ ya da son' 
örnek daha vennekte yarar vardır. radan bozulmuş bir lehçe de değildir. 
Çünkü, uzun yıllardır Kürdistan'ı ara- Tersine katıksız, sagiıım ve kendine 
lannda sömürgele§tiren Türk, Arap ve özgü kurallan bulunan bir Ari dildir. 
Fans devletleri Kürtçeyi Türkçe, Eski büyük İran'm tarihinin kaybolup 
Arapça ve Farsça olarak dünyaya ta- yerini öYküler ve efsanelerle dolu bir 
rutınaya çalıştılar. Bu sömürgeci dev- taribe bıraktığı devirlerden çok ünce 
letler, Kürt dilini yasaldadılar, Kürtçe, Kürdistan dagiarında en saf, 
geiŞnesini engellediler ve Kürtçenin en temiz biçimiyle varlığını korudu. 
ortadan kaldmiması için ellerinden ge- Sonradan bu dilin içine baıı yabancı 
len her §eyi yaptılar... sözcük ve deyimler girdi Özel olarak 

Kürt tarihi üzerinde arll§tırınasıyla İslamiyelin bunda rolü önemli obnuş
ünlü bir uzman olan Dogubiliıncisi Ed- tur. Fakat yüzyıliann verdiği ve zorun
mons, Kürt dili hakkında şöyle diyor: lu bıraktığı koşuiiar bu dilin gerektiği 

• Açık olarak anl•§llmıştırki, Kürtçe, biçimde i§lenınesioe engel obnuştur. 
Farsçamn bir lehçesi değildir. Aksine Bu nedenledir ki, birçok lehçesi olan 
Ari dil grubunun temiz ve bağımsız bir Kürtçe'nin bu lehçelerden önemli olan 
dilidir. Kendine has özellikleri ve çok birisinin ele alunp i§lenerek esas tut
eski bir tarihi vardır." mak, içindeki yabancı sözcülderi çıka-

• Asur tarihi" kitabmm yazan, Sdney rarak, yerine diğer lehçelerde bulunan 
simith'de Kürt dilinin kökeni hakkında asıllanm koyutak gerekir. Aynca yaıım 
şöyle diyor: için Kürtçe'ye uygun harflerle bir alfa-

"Kürt dili, Farsçamn bir lehçesi, ya be oluşturubuası da gereldidir ." (Bak; 
da O'nun bozulmuş bir biçimi değildir. M.E.zeıd, Age. s.l73,l74,17S) 
Tersine, tarilısel bir sürece sahip, bll§lı Yukarda gördiigiimüz gibi, Soane, 
b8§1Da bir dil olup, Farsça'dan daha yalnız Kürt dilinin kökeni hakkında 
eskidir." arııştınna yapmalda kalmıyor; aym za-

Yine bu konu üzerine Dogubilimcisi manda Kürt dilinin birliği konusunda 
ünlü araştırmacı Soane, Kürtçeyi çok da somut önerilerde de bulunuyor. 
iyi bilen ve Kürtler gibi konuşan biri- Bilindiği gibi Kürt haDrının yerleşim 
dir. Soane, arııştınnasında Kürtçe hak- alanı, yani Kürdistan topraklan, Orta
kında şöyle diyor: dogu'da önemli bir stratejik yere sa-

"Bngün Kürtlerin konuşmakta oldu- hiptir. Bu yüzdendir ki, yüzyıllardır, 
klan ve ana dilleri olan Kürtçe, baııla- bin yıllardır Kürdistan topraldan, savuş 

ABlSTAK DİLİ ŞİMDİKİ FARSÇA TÜRKÇE 

maz büzürk büyük 

mas ya ma hi balık 

tij tir keskin-acı 

uştura şeter deve 

pereta pel köprü 

hor af i tab güne~ 

me h ş me k s sinek 
ve rx bı re koyun (kuzu) 

he sa horf-suhen konuşma 

zan danisten bilinen 
ez em men ben 
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alanlan haline gelıni§tir. Bu durum, 
çogu zaman Kürdistan'ı alt-üst etmiş
tir. Kürt diliyle birlikte halkımızın tüm 
zenginlik kaynaklan talan edilıni§; 
Kürt halkı her yönüyle geri bıraktıni
DJ$r. Kürt halkının Y3§at111Dda hu du
rum, Kürt dili üzerinde çok olumsuz 
etkiler bırakmı§tır. Nasıl ki, ekonomik, 
toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan 
geri kalm!§lık sözkonusu ise dil açısın
dan da durum öyledir. Bütün olumsuz 
ve asimilasyoncu uygulamalara ragmen 
Kürt dili, bazı 8§8l1181ardam da geçe
rek günümüze kadar varlığını sürdüre
biJın4tir. Bu olumsuz kO§ullar aynı 
zamanda Kürtçe lehçelerinin fazlalaş
masına, birbirlerinden uzaklaşmalanna 
neden olmakla da kalmamış; diğer ta
raftan Kürtçenin birligi önünde de 
önemli bir engel IC§kil e~. Kürdi
stan'ın parçalanmııılığı, Kürt halkının, 
Kürdistan'ın geniş alanlarını içine ala
cak §ekilde uzun süre merkezi bir oto
rite kurup sürdüremerneleri (uzun 
zaman devam edebilen devlet kurama
malan) gibi nedenleri de yukanda say
dıgımız nedenlere ekleyip gözönünde 
bulundurmak gerekiyor. 

KüRTÇE'NIN LEHÇELERI 
Bngün Kürdistan'da halkınuz birkaç 

lehçeyleyle konuşuyor. Şüphesiz ki, 
Kürtçe lehçelerinin, kürt dili sistemine 
göre bazı ortak özellikleri olmakla bir
likte, ayn üzellikler de gösteriyor. Ki, 
bu da ayn lehçelerle konuşmakta olan 
halkımızın biribirlerini anlamakla güç
lük çekmesine neden oluyor. Kürtçe 
lehçelerinin bu özelliklerine bakarak 
bazılan, Kürtçe'nin lehçelerini bağım
sız birer dil olarak görüyorlar. Bu yak
laljUD, önemli bir yaıılışlıgı dile 
getirmekle kalmıyor; aynı zamanda 
tehlikeli bir sapmaya da neden oluyor. 

Kürtçenin lehçeleri hakkında birçok 
arll§lırına yapıloııştır. Bu konuda arar 
tırıoa yapanlardan birisi de Evliya Çe
lebidir. Evliya çelebi, Kürtçe 
lehçelerini 15 ( oobe§) bölüm altıoda 
top!~. Bizee Evli ya Çelebi, belli 
b8§lı Kürtçe lehçeleriyle, Kürdistanın 
deği§ik bölgelerinde görülen agız far
khlıklannı biribirine karıştırmış ve bu 
oedeule yanlış bir sonuca varııııştır. 

Yine yanlış bir inceleme de Ziya Gö
kalp tarafından yap~tır. Ziya Gö
kalp, var olan Kürtçe lehçelerinin her 
birini bagunsız birer dil olarak deger
lendirınŞir. Ziya Gökalp'ı böyle bir 
"arll§lırına"ya götüren ÇC§itli nedenler 
olabilir. Çünkü Ziya Gökalp, Kürtlük
ten el çekip Türkle§meye başladıgı bir 
dönemde, sömürgeci TC.'nin "böl ve 

yönet" politikasına yardona olmak için 
bunu yapmış olabilir. Zira, Ziya Gö
kalp türkle§likten sonra 'Türkçülüjiün 
esaslan" üzerine yazılar yazdı ve Tür
kiye'de Kemalist burjuva ırkçı ideoloji
sının baş mimarlanndan biri 
konumuna geldi (Bak. Evliya Çelebi 
"seyahatoame"si. Z.Gökalp "Kürt aşi
retleri üzerine sosyolojik araştırma"

Komaly.) 
Kürt dilinin lehçeleri hakkında yapı

lan bazı yanlış arll§lırınalann yanısıra, 
bngüo de "ilericilik, devrimcilik, yurt
severlik" adına sayılan çok az da olsa 
bazılan kürtçenin bir lehçesi olan Zaza 
lehçesini ayn bir dil, zaza kürtlerini de 
ayn bir halk olarak degerlendiriyorlar. 
Bizce bunlar, bilinçli veya bilinçsiz bir 
§ekilde Kürdistan'ı aralarmda paylaşan 
sömürgecilerin degirmenine su l8§1yor
lar ve onlara hizmet ediyorlar. Çünkü 
yüzyıllardır sömürgeci dii§manlarımız, 
halkımm din, mezhep, dil vb. bakunın
dan birbirinden ayırmaya; birbirine dü
§ürüp güçlerini zayıflatarak, daha rahat 
saltanatlanm sürdürmeye çall§lılar, ça
lııjıyorlar. Bu konuda tüm Kürdistanh 
yurtsever-devrimci güçlerle, ar8§lırma
alara ve dilbilimcilerine ciddi görevler 
dÜ§üyor. Bu yanlış ve tehlikeli dÜ§ün
celere kal§~ uyana olmak ve tavır al
mak, yurtsever olmanın da bir 
ölçütüdür. 

Kürt dili ve tarihi üzerine araşltrıoa
lar yapmış ve kürt dilinin geli§mesine 
önemli katkılarda bulunmll§ degerli 
kürt araşltrıoaalannın, kürt lehçeleri 
hakkındaki görüşleri aşajiı-yukan aynı

dır. Ömegin, Şerefname (Kürt Tarihi) 
yazan Billisli Şerellıan, Kürdistan Ta
rihi yazan M.Eınin Zeki, Kürt dili üze
rine çalışmalanyla ünlü K.A.Bedirhan 
ve Celalet Bedirhan gibi ünlü Kürt bil
imcilerinin bir kısmı Kürt lehçelerinin 
belli başiılanın dört bölüme, bir kısmı 
da üç bölüme ayınyerlar. Kürt lehçele
rini üç bölüm albnda toplayanlar da 
dördüncü lehçeyi diger bir lehçe içio
de degerleodiriyorlar. Kısaca bngüo 
Kürdistan' da konll§Ulan kürtçe lehçe
lerinin durumuna baktıgmıızda, şu 
lehçelerin konU§nlduguou görüyoruz: 

1-Kurmancl: Kürtlerin üçte ikisi 
(213) bu lehçeyle konll§uyorlar. Bu 
lehçe de kendi içinde bab kurmancisi 
ve dogu kurmancisi olmak üzere ikiye 
aynhr. Kurmanci lehçesi Kürdistan'ın 
şu yörelerinde konll§ulur: 

a) Kuzey Kürtleri (Türkiye Kürdi
stam) 

b) Azarbeycandaki Kürtler (İran) 
c) Irak Kürdistanmda M usul ve 

Devler'deki Kürtler. 
d) Suriye Kürdistanı 
e) Sovyetler birliginde Y8§1yaD kürt

ler. 
Z-Soranl: Bu lehçe güney Kürdi

standa kooll§nlur. Soran, Kelhur, Ba
ban, ve Şeyhbızıni kürtleri bu lehçeyi 
knllanırlar. Bazan bu lehçeye Kelhuri 
de denir. Irak Kürdistanmda Süleyma
niye kürtleri (Kakan, Zaoganeba, Baji
lan), İran Kürdistanmda Kermaoşah ve 
Malıahat Kürtleri bu lehçe ile konll§ur
lar. Şeyhbızıni kürtleri ise dagımk olup 
Diyarbakır, Trabzon ve haymana yöre
sinde ya§aflar. 

J.Zaza (Dumıli-dımıli): Zaza kürt
leri, ülkenin kuzey bahsında yerle§ik
tirler. Çoguıılugu kurmançlarla 
içiçedirler. Kurmançlarla sıkı ili§kileri 
olan zazalar, kendi lehçelerinden ba
§ka kurmana lehçesini de bilirler. Kur
mançlarla fazla ili§kisi olmayanlar ise 
sadece kendi lehçeleri olan zazacayı 
bilirler. Bazılan zaza lehçesini Goran 
lehçesi içinde degerlendiriyorlar. Go
ran kürtleri de Musul yöresinde yaşar
lar. 

4-Lori-Feyll: Lori (!url) ve bahtiyar 
kürtleri bu lehçeyle konll§Drlar. Yuka
nda, temel olarak dört ana başlık altıo
da ele aldıgımız bu lehçeler 
Kürdistanda yaygın olarak kooll§ulu
yor. Uzun yıllar önce Kürdistan'dan 
göç edip, Belucistan ve Hindistan'a 
yerle§Cn Kürtlerin kooııştuklan lehçe
den de bahsetmekte yarar vardır. Belu
cistan ve Hindistan'ın Sınde yöresinde 
y8§1yan kürtler, Brahoi lehçesiyle kon
U§urlar. Bu lehçe, Hindistan' m merkez 
ve güneyinde konll§ulan Deravldi 
lehçesine baghdır. Bu lehçeler, az-çok 
aynıdır. Önceleri bu lehçe, sadece kon
uşma dili olarak kullanılıyordu. Fakat, 
bugün bu lehçeyle egitim yapılıyor ve 
kitaplar basılıyor. 

Kürdistan'da bu lehçelerin okuma
yazma açısından kullammma baktıgı
mızda, en fazla üç lehçenin gelişligini 
görüyoruz: Kurmanci, Sorani, ve Zaza. 
Eski ünlü kürt §3ir ve dÜ§ünürleri (Me
laye Ciziri, Feqiye Teyran, Ahmede 
Hani gibi) §Ür ve divanlannı kurmanci 
lehçesiyle yazmışlardır. Fakat yazım 
dili açısından Sorani, kurmanciden de 
fazla geli§ıııi§tir. Bunun nedenlerini de 
çagda§ ünlü kürt ozanı §Öyle açıkhyor: 
"Okuma ve yazınada sorani, kurmanci
den daha ilerdedir ve birçok eser ve 
yayın basıldı, yayırılandı. Elli yıldır ki, 
okullarda okululup yazıhyor" (Bak. Ci
gerhun Kürdistan Tarihi 1. Roja nu 
yayınlan 1985- sayfa 15) 
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Belirtmeye gerek yok ki, kürtçe 
lehçelerinin birliği sorunu, kürt halkı
nın önemli sorunlanndan biridir. Kürt 
dilinin birliği konusunda §imdiye kadar 
ufak çaph bazı çayalar yapılmı§sa 
da bu sorunun çözüme kavışnası açık
tır ki, uzun bir tarihi süreci alaeaktır. 
Çfuıkü kürtçe lehçelerinin birliği önün
de duran engeller ortadan kaldınlma
dan, buna köklü çözümler bulmak 
mümkün değildir. Ancak daha §imdi
den ba§latılan bazı çalt§malann faydası 
da bu birliğe hizmet edecektir. Bizce 
aşılması gereken önemli engeller §un
lardır: Kürt halkının özgüriiigüne ka
vışnası, kürdistanı bölen sunni 
sınıriann ortadan kaldınlması, kürdi
stanın genelinde tek bir ortak alfabe
nin kullandması vb ... 

Ancak, Kürt halkı bagımsızhk mü
cadelesi sürecinde de kürt dilinin bir
liği konusundaki çalı§rnalan sürekli 
yürütmeli ve dilin geli§mesi konusunda 
kO§ullartn elver<liği ölçüde çaba harca
malıdır. Bu konuda Kürt dilbilimcileri
ne önemli görevler dii§ÜYor. Eğer kürt 
dili uzmanlan sağlam merkezi bir oto
rite kurup çah§malannı kollektif bir §e
kilde yürütürlerse; bu konuda 
küçümseumeyecek bll§3fllar sağlarlar. 

Bugün kürt dili üç ayrı alfabeyle ya-
2lhyor: Latin alfabesi, Arap alfabesi ve 
Kiril alfabesi (Kiril alfabesi Sovyet 
kürtleri arasında, Arap alfabesi Irak ve 
İran Kürdistanında, Latin alfabesi de 
Türkiye ve Suriye Kürdistanmda kulla
nılıyor.) Kürtçe lehçeterin birliği kon
usunda en kullaDI§h alfabe, bizce latin 
alfabesidir. Bu alfabe temel alınınah
dır. Kürtçe lehçeleri içinde temel alı
nacak lehçe konusuna gelince; objektif 
olarak bu lıakkı da kurmanciye vermek 
gerekiyor (diger lehçeterin kendilerini 
koruma ve ge~irmeleri kaydıyla). 
Çfuıkü, kurmanci lehçesi en büyük 
lehçe olup, kürdistan'ın 2/3 (üçte ikisi) 
sinde kullanılıyor. Bu lehçe temel alı
narak, diger lehçeler de bununla bir
IC§tirilirse kurmanci lehçesi 
zenginleştirilebilir ve tek bir lehçe hali
ne dönii§ebilir. Ancak yukarda da işa
ret ettigirniz gibi, bu sorunun çözümü 
uzun bir süreci kapsıyacaktır. Hef§Cy
den önce kürtçenin özgür kO§ullarda 
ge~ilmesi gerekiyor. Umutsuz ol· 
mamak gerekir. Bunun örnekleri bir
çok ülkede de görülmii§lür. Bir dilin 
içinde var olan ayrı lehçeler, kolay ko
lay ortadan kaldınlnuyor; her lehçe, 
doğal olarak uzun süre y3§31lllm sür· 
dürebiliyor. 

B- YAZILI KÜRT EDEBIYATı 

Y 321h kürt edebiyabnın kökleri çok 
eskilere dayamyor. Bu yüzden, y321h 
kürt edebiyabnı ikiye ayırmak gerekiy
or: Eski ve çağda§ y321h kürt edebiyatı 
diye. 

1· ESKI YAZILI KüRT 
EDEBIYATı 

Kürdistan'ın Rezanneni bölgesinde 
yapılan kazılarda elde edilen deri üstü
ne yazılmt§ bir §Üriıı yedinci yüzyılda 
yazılmt§ olduğu tesbit edilmi§tir. Ara
plann Kürdistan'da giri§tilderi katli
anılan dile getiren bu §Ür, aym 
zamanda günümüze kadar elde edilen 
ilk y321h bir belgeyi olll§!uruyor. Bu şii
rin bir bölümünün türkçesi §Öyledir: 

'7apınaldan yıktılar, ate§leri (ocak· 
lan) söndürdüler, 

Büyülderio büyügü inkar edildi, 
Zorba Araplar Şerezıır'a kadar 
Tüm köyleri viran ettiler. 
Kızları, kadınlan tutsak ettiler, 
Yigit ki§iler kendi kanlarmda lıogııl

du. 
Zerdeşt inancı desteksiz kaldı, 
Hürmüz artık kimseye yardım et

miyor." 
(Bak, 'Muhtasar Kürdistan Tarihi' 

ile Ronahi dergisi, sayı: 1, yıl 1971) 
Günümüzde, bilinen ilk kürt §IÜri 

Baba Tahir'dir. Lur kürtlerinden olan 
Baba Tahir, Miladi 935-1010 yıllan 
arasında ya§31lll§tır. Baba Tahir, ya§a
dıgı dönemin düzenini eleştirip ezilen 
halktan yana tavır almt§ bir §airdir. Bu 
özelliğiyle Baba Tahir, sadece bilinen 
en eski Kürt §airi degil; ayıu zamanda 
O, ilerici ve halkçı kürt gelenegiDin de 
bir öncüsüdür. Kürtçenin Lori, Sorani 
ve Kurmanci lehçelerini bilen Baba 
Tahir, aym zamanda Farsça ve Arap
ça'yı da biliyordu. Baba tahir, ba2l §Ür
lerini de Farsça yazıııl§!ır. Baba Tahir 
bu şiirinde şunu dile getiriyor. (Şiirin 
Türkçesini ya21yoruz) 

Elim feleğin çarkma ul3§53 
Bu yaptığın çok ayıp derdiın, 
Kimine yüz türlü nimet sunarsıo, 
Yiyecek arpa ekmeği yok kimisinin. 

_ Baba tahirden başka onbirinci yüzy
ılda Y3§aml§ iki ünlü kürt §airi daha 
vardır. Bunlar da Eli Heriri ve Eli 
Termukidir. Eli heriri bir divan bırak-
Mt§lır. 4 

FEQIYE TEYRAN 
Ondördüncü yüzyılda Y3§3MI§ ünlü 

kürt ozanı Feqiye Teyran'ın Y3§31lll 
baldonda Aleksander J aba §Unlan söy
lüyor: 

'Feqiye Teyran, önde gelen üç kürt 
ozanından biridir. Asıl adı Mıhe
med'dir. 1302 de doğmll§lur. Ayiesi 
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Çölemerik'in miks köyündendir. 
Y azdıldanndan 'Çiroka Şehe Senha
niyan .Senhaniyan §CYhinin hikayesi', 
'Qiseya Bersiya • Bersiya hikayesi' , 
'Qewle Hespe Re§ - Siyah atın dedi
Ideri' adh eserleri ölçüyle, yani vezinle 
yazılmışlardır. Mahlası Mim u hay olup 
75 y8§1annda 1377'de kendi köyünde 
ölmii§tür.' 

Feqiye Teyran, bundan 600-650 yıl 
önce içinde ya§adıgı toplumun duru
munu §Ür lerinde dile getirıni§tir. O dö
nemde yoksuDann geııiıı halk 
yığınlanmn çektiği acılar, ızdıraplar 
kar§ısmda Feqiye Teyran, sessiz kal
mamış; şiirlerinde hep halktan yana ta
vır almı§, batka zulm eden beyler~ 
agalan, zenginleri eleştirmiştir. Feqiye 
Teyran, 'Dosta Gurcan' adh eserinde 
de başka halidara kacy. olan dostluğu
nu dile getirmiş ve gürcü toplumundan 
sevgi dolu bir dille süz etDÜ§tir. Ayrıca, 
'Şehe Seuhaniyan' adh eserinde de tu
tuculuga kacy. tavır a1M1§ ve maddeci 
bir anlayışı dile getirıııi§tir. Feqi'nin bu 
adı geçen eseri son dönemlerde 
İşveç'te basıldı. 

Kendi çağının toplumsal ve siyasal 
vb. konnlaruu, gerçekçi ve ustaca kul
lanan Feq~ gelecege de umutla bakMt§ 
karamsarlıga dii§menıiş ve geleceğin 
yarabcılan olan gençliğe hitap ederek, 
mücadele etmelerini isteDÜ§tir. Büyük 
ozamn "Mıhacir' adh §iirini türkçeleşti
rip 3§3iPda okuyoculara sunuyoruz. 

'GöÇMEN 
Bir türkücüyüm ben buraya geldim, 
Beylerin sesi var oluncaya dek 
Yazanın ak kagıt üstüne, 
Ne kiliseye giderim ne camiye. 
Çölde çiniçıplak kalsam, 
İnleyip bağınnm, 
Ne denli yoksul ve tutsak olsam, 
Gönlüm onlar için titrer. 

Kader elbet birgün güler, 
Söylenir benirude zavalh adım, 
Ba21 ba21 övgüler dizilecek, 
Çocuklar okuyup yazarak söyleye-

cek. 
Acıh günler geçecek, 
Gelecek onurlu, güzel günler. 
Kendi bildilderi gibi yapıp, 
Bey zulmünden, kölelikten uzak. 

Güller olacak hep babarda gıb~ 
Ve çayırlar hep yemye§il, 
Kaynaklann suyu doğurgan, berrak 
Olmayacak kederli bir Feqi. 
Ama gideceğim ey gençler! 
Y 3§3flU sevin! Ve savaşın hep 
Siz de kadınlar, çocuklar, hepiniz 
Beylere kacy., zulme kar§ı. 

(Bak, M.Tayfun Özgürlük Yolu der-
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gisi, Mayıs !976. Sayı: U) 
MALAYE clzlRI 
Onlıe§inci yüzyılda Yli§8Dil§ olan 

Malaye ciziri'nin asıl adı Şeyh 

Ahmed'dir. Kendisinin öğretmenlik 
yapınası ve din i§leriyle uğr3§1113Sl yü
zünden O'na "Mela" (hoca) lakabı ta
kılml§tır. Ünlü kürt §airlerinden olan 
Malaylı Cizir~ Mardin'in Cizre ilçesin
de doğduğu için de kendisine "Ciziri' 
(eizreli) denilmi§lir. Ünlü ozanın do
ğumu hakkında degi§ik göıii§ler ileri 
sürülmö§lür. Mala'nın dogumu hak
kında tarihçi ve edebiyat ara§lırmaala
nnın deği§ik tarihler ileri sürmelerine 
rağmen, ünlü edebiyatçı (kürt) Alad
din Seeadi'nin 'Kürt Edebiyatı tarihi" 
adlı eserinde ileri sürdügii 1407 t~ 
gerçeğe en uygun olan . tarihtir. Yani 
buna göre, Malaye Ciziri 1407'de dog
mu§lur. Çünkü Malaye Ciziri, şiirlerin
de Cengiz Han'la Timurlenk'in 
Kürdistan'da yaptıgı katliamlan dile 
getirmesi; O'nun o dönemlerde y~
dığını göstermektedir. Cizir~ 1481 yı

lında öhnö§lür. Ciziri'nin bıraktıgı 
Divan'ı ünlüdür. Günümüzde dahi 
edebiyatla ilgilenen kürt aydınlan ve 
din adamlan arasında Mala'nın şiirleri 
iyi biliniyor. Malaye C~ şiirlerinde 
Kürtçeyi iyi kuiianıp geliştirmiş bir 
ozandır. Ozan bir şiirinde kendisinden 
"Kürdistan gecelerinin çırası" olarak 
bahsediyor. 

Malaye Ciziri de Feqiye Teyran gibi 
bazı §iirlerinde pa<lişalıların zulmünü 
dile getirip yönetici sınıfı ele§lirmi§lir. 
Ozan, pa<lişalı zulmünü bir şiirinde 

§()yle dile getiriyor: 
Yoksulların üstüne 1ışmia gitme 

padi§ahım 

Birkez suçumuzu, günalıımızı sor 
bakalım. 

Malaye Ciziri'nin Divan'ı ilk kez 
1904'de Petersburg'da basıldı. 1922'de 
İstanbul' da basılan bu divan' ı daha 
sonralan Suriye'de (Kamı§lı), Sovyet
ler birliğinde ve İsveç'te yeni baskılan 
yapılmı§lır. A 

EHMEDEHANI 
Ünlü Kürt bilgesi Alırnede h~ 

onyedinci yüzyılda yaşarnı§hr ve ünlü 
Mem u Zin destamyla tammr. Eski 
Kürt ozanlan içinde ayrı bir yeri olan 
H~ o dönemin birçok ozanının mo
dasına uyup eserlerini Farsça ya da 
Arapça yazmadı. O, eserlerini kendi 
dili olan Kürtçe ile yazdı. Ünlü Ozan 
bunun nedenini §U dizelerle dile geti
riyor: 

Duruyu bir yana itip içti tortuyu, 
İnci gibi olan Kürt dilini 

Düzene koydu, intizarna getir~ 
Böylece arume için çekti cefa. 
~ el demesin 'Kürtler irfansız, asıl-

814 temelsizdirler'. 
Hakkari'nin Han köyünde dünyaya 

gelen H~ 14 ya§Wda yazmaya ba§la-
1111§. Dünya kılasikleri arasmda sayılan 
Mem u Zin destanı, halk arasmda söy
leuegelen Meme Alaa destamndan ya
rarlanılarak yazılrnı§lır. Ham"'yi Mem u 
Zin'i yazmaya iten nedenler, §Üphesiz 
~ o dönemde Kürt halkmuı içinde ya
§adıgı kO§ullan, Kürt heyliklerinin du
rumları ve halkm çektigi aalar, 
ızdıraplardır. H~ Mem u Zin'i kale
me alma nedenini §ÖYle açıldıyor: 

"Gönüldeki derdin §Chrini kılayım 

efsane 
Zin ve Memoyu ederek balıane.' 
Alırnede h~ Mem u Zin'de 'der

dirniz' bölümünde Kürt halkının esa
retten kurtulınak istedigiııi, kurtulU§a, 
öndere ve birlige duyulan gereksin
meyi §U dizelerle dile getiriyor: 

"Kıhcı ortaya konsun gücümüzün, 
Bilinsin kadri kalemimizin 
Derdirniz deva bulsun 
İlmimiz revaca girsin! 
Olsaydı eğer bir b3§1 yiikseğimiz 
İyilik sahibi bir şiir isteyenimiz 
Bizim de külçemiz sikke ile basılır 
Bu denli revaçsız ve §Üpheli kal-

mazdı 
Ne kadar safi ve yüksek olsalarda, 
Altın ve güınÜ§ sikkeyle değer kaza

nırlar.' 
Hani'ye göre sikke basmak bağım

sızlıga ul3§111akla o Ianaldıdır. Yine 
O'na göre özgür olınayan bir halkm ne 
dertleri deva bulur; ne de kültürel de
ğerleri değer bulur. Bu yüzden, 'Altın 
ve gümii§, sikke ile basılınadıkça deger 
kazanamazlar"diyor. 

Alırnede Hani, Kürt halkının sorun
Iarına sahip çıkan, haJkm kurlulii§U 
için kendi sanatım bir silah gibi kulla
nabilen, bu nedenle yeni bir çığır açan 
C§Siz bir örnrktir. 

Meın u Zin'den başka, "İnanç Yolu" 
(Eqida İmane) ve 'Küçülderin Turfan
dası' (Nubara Bıçukan) adlarında iki 
manzum eser daha yazan ünlü Ozan, 
Mem u Zin'de dile getirdigi idealinde
ki dÜ§üncenin gerçekle§lirilmesi sonu
cunu da §U dizelerle dile getiriyor: 

Olsaydı bizimde bir sabıôimiz, 
Yüksek himmet~ incelikleri bilen 

bir sahibimiz, 
Ben o zaman manzum sözlerin 

bayrağım 
Dünya danumn üstüne asardım. 

Geri getirirdim Cizreli Mela'nın ru-

h unu 
Ve diriltirdim onunla Harirli Eli'yi 

Feqi'yi Teyran'a öyle bir sevinç ve
rirdim~ 

Ehediyete kadar hayran kalırdı. • 
Ehmede Hani'nin ölmez eseri Mem 

u Zin, 1920'de İstanbulda ilk kez Arap 
harfleriyle basıldı. Daha sonra 1974'de 
Halep'te, 1953'te Hewler'de (Irak Kür
distam) sorani kürtçesiyle yayınlandı. 
1968'de İstanbul'da M.Emin Bozarslan 
tarafından Türkçe'ye çevrilerek, Kürt
çesiyle birlikte latin harfleriyle yeniden 
basıldı. Ayrıca Rnsça'ya da çevrilen bu 
eser, latin harfleriyle 1962'de Mosko
va'da yayrnlandı. (Bak, Mem u Zin, 
Türkçesi M.Emin Bozarslan, İstanbul 
1968) 

BITLisıJ ŞEREF HAN 
Aslen Bitlisli olan Şeref Han, onye

dinci yüzyılda Y3§31Dl§ olup aynı zaman 
da Bitlis Emirligini de yapmt§ bir Kürt 
bilginidir. Şeref Han'ın yazdıgı "Şerer
name' (Kürt tarihi-Osmanlı tarihi) adlı 
eseri ünlüdür. Ken~ Bitlis Emiri ol
masına k31§1D, Kürt tarihi, edebiyatı ve 
kültürü ile de ilgilenrni§lir. Şeref 

Han'ın yazdıgı bu eser, yazarın sınıfsal 
konumu ve dünya görü§Ö bir yana bıra
kılırsa, Kürt toplumu ve tarihi bakunın
dan önemli bir eserdir. Şeref Han, 
yazdıgı "§Crefname'sinde, o dönemde 
Kürdistan'da bilim ve edbiyatın duru
munu §ÖYle dile getiriyor: 

'Kürdistan' da, özellilde bu sırada, 
akılcı bilimlerin kaynağı, edebi ve §eri 
bilinılerio çık1§ yeri olan İmadiye'de 
birçok büyük bilgirıler ve örnek faziletli 
adamlar vardır. Kürtlerin akılcı bilirn
ler ögrenimine, nakli bilinıler ikmaline, 
üzellilde hadis, fıkıh, sarf, nahiv, kelam, 
mantık ve edebiyaıa ~ büyük tutku
lan vardır. İslami bilinılerde kullamlan 
kitaplan aralarında büyük bir §Cvkle 
incelerler ve bu kilapiara alabildigiııe 
sarılırlar. Onların bu bilimlerinin bir 
kısım alanında çok değerli eserleri var
dır; ama bu eserler §Öhrete ıılaşama
mı§lır. Çünkü Kürtler, İran ve Turan 
hükümdar ve sultanlannın topladıklan 
resmi toplantılarda ve edebi meclisler
de takdir edilen ve sahibine çıkar sağ
layan §Ür, in§a, güzel yazı yazma gibi 
edebi ve sosyal bilinıleri ögrenip bir çı
kar aracı olarak Imilanmaya iltifat et
mezler. Bundan ötürü de yüksek idari 
makanılar ve yüce bilim rütheleri al
maktan uzak dururlar.' (Şerefname 

Kürt T~ Türkçesi; M.Emin Bozar
slan Yöntem yay.s.24) 

devam edecek 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



EGiTiM KÖŞESi. 

üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki ilişkiler nedir? 
Üretim güçleri, üretimin en hare

ketli öğesidirler. İnsanlar çaişna alet
lerini durmadan daha yetkinle§
tirdikleri ve yeni üretim deneyimleri 
kazandıklan için üretim güçleri sürekli 
olarak büyür ve gelişirler. Üretim güç
lerinin bu özelligi, onu, üretimin en de
vingen ve en devriınci öğesi haline 
dönii§türür. Ancak, üretim güçlerinin 
belirli bir geli§ıııe basamağı, kendine 
uyarh (tekabul eden) üretim ili§kileri
nin varhğım §art k0§31. Bundan ötürü 
insanlar arasındaki üretim ili§kileri, to
plumun üretici güçlerine baglı olarak 
ortaya çıkar ve değişime ugrarlar. 
Yani, üretim ili§kilerini belirleyen üre
tim güçlerinin durumudur. 

İnsanlık tarihinde, üretici güçlerin 
geli§ıııesinin belli bir evresinde, ortaya 
çıkan üretim ili§kileri, üretici güçler 
üzerinde önemli etkiler yapmaya ba
§lar. Ve onun geli§ıııesinde önemli bir 
rol oynar. Üretici güçlerin gelişmesine 
denk düştüğü sürece bu durum devam 
eder. Ancak, üretim ili§kileri, her za
man yeni olarak kalmazlar, kalamazlar. 
Esitimeye ba§larlar. Ve üretim güçleri
nin somaki geli§ıııesiyle, çelişkiye dü
§erler. Yavaıı yavaıı üretici güçler 
önünde engel durumuna gelirler. O za
man, bu zamanı geçıni§ üretim ili§kile
rinin yerine, yenileri belirir. 

Üretim ilişkilerinin geli§mesinin bu 
özelligi, üretim güçlerinin kösteği (en
gelleyicisi) ohuak rolünden, onlan ile
riye doğru iten devindiricisi 
(ilerleticisi) haline girmesi ve esas de
vindirici rolünden üretici güçlerin kös
teği haline girmesi marksist diyalektik 
materyalizmin temel öğelerinden birini 
olll§lurur. 

Böylece, üretici güçlerin gelişmesini 
freniiyen üretim ili§kileri yıkılır; yerine 
yeni üretim ili§kileri geçer. Bir üretim 
tipi İli§kilerinden bir ba§kasına geçi§, 
toplumsal bir devrim sonucu meydana 
gelir. Bu devrim. günü geçmiş üretim 
ilişkilerini ortadan kaldım ve üretici 
güçlerin daha yüksek bir geli§me dü
zeyine kaqıhk dÜ§en yüksek bir tipteki 
üretim ilişkisine yol açar. Nitekim, in
san toplumlannın ileriye dönük tari
hinde çe§itli üretim ili§kileri toplumsal 
bir devrimle yerini bir ba§ka yeni üre
tim iiŞcisine bırakmıştır. İlkel kom
ünal, feodal, kapitalist toplumlann 
üretim il~kileri gibi. 

Her üretim ili§kisi, kendisinden 

önce gelen üretim ilişkisinden daha 
yüksek düzeyde ve daima daha geli§kin 
olur. Çünkü sürekli daha geli§kin üre
tim ili§kilerine tekabul etmek ve ayak 
uydurmak zorundadır. 

Sonuç olarak, üretim ili§kileri, üre
tim güçlerinin belli bir evresinde, geli
§kiıılik düzeyinin dayattıgı bir biçimde 
ortaya çıkarlar. Ve her ikisi sürekli ola
rak binbirlerini etkilerler. Üretim güç
lerinin belli bir gelişme düzeyine 
nlaııması, kendine uygun üretim ili§ki
lerini gerektirir. 

Üretim güçleri ve üretim ili§kileri 
arasındaki, uyguuluk denen bu olgu, 
Marks'ın buldugu ve adına "üretim 
güçlerinin kareideri ile üretim ill§kile
rinln U)'II§Diası• dediği ekonomik ka
nundor. 

Üretim Tarzı Nedir? 
Daha önce de belirttiğimiz gib~ kar

§lhkh etkiiC§İnl ve bagiıhk süreci içeri
sinde, toplumun üretim güçleriyle 
üretim ili§kilerinin olll§lurdugu diya
lektik birliğe, üretim tarzı veya üretim 
hiçimi deoir. Belli bir üretim tarzı 
sözkonusu oldugu zaman, insan toplu
munun belli bir gelişme evresindeki 
üretici güçlerle, üretim ili§kileri göz 
önünde tutulur. 

Tarih boyunca, toplumun üretim 
güçlerinde görülen değİ§Ine ve geli§
meye uygun olarak, iosaolarm üretim 
ili§kileri veya ekonomik ili§kileri de 
değİ§IDİŞ ve gelişmiştir. Her yeni ve 
yüksek üretim tarzı, insanın geli§iın ta
rihinde, yeni ve yüksek bir düzeyi belir
tir. İnsan toplumunun başlangıcından 
buyana, tarihte beş temel üretim tarzı 
bilinmektedir: 

1- İlkel komünal üretim tarzı 
2- Köleci üretim tarzı. 
3- Feodal üretim tarzı. 
4- Kapitalist üretim tarzı. 
5- Sosyalist üretim tarzı. 
Üretim tarzı, sosyal bir sistemin be

lirleyi~ temelidir. Ve bunlardan her 
birinin kendisine özgü ekonomis~ kav
ramlan, fikirleri ve kuruluşlan vardır. 
Oulann evr~ daha alt bir 3§3D18dan, 
daha bir üst 3§3lllaya dogru olur. İlkel 
komünal toplum, ortak mülkiyeıle be
lirlenirken, köleci toplum, feodal to
plum ve kapitalist toplum, özel 
mülkiyelin deği§ik biçimleriyle belir
leıunİ§Ierdir. Söz konusu bu tür to
plumlarda, insanın insan tarafından 
sömürüsü eğemendir. Bu toplumlar bi-

ribirine kıır§ıt sınıfiara bölünmii§tür. 
Bu kıır§ıt sınıflardan bir kısmı diğeri
nin alıteriyle Y3lJU. Üretici sınıflarm 
ürettiği ürünleri, mülk sahipleri kendi
lerine mal ederek on1an sömürürler. 
Sosyalizın-komünizın, üretim araçlan
um toplumsal mülkiyetiyle belirlenir. 
Ancak, bu toplumsal (ortak) mülkiyet, 
ilkel toplumdaki ortak mülkiyetten çok 
daha bir yüksek gdipi§lik basamağın
da bulunur. İnsanlarm üretim araçla
nyla bağlan, ili§kileri, üretim 
araçlannın sahibi olup ohuamalan, on
larm maddi üretim alanı dı§mda kalan 
tüm toplumsal ili§kilerini de belirler. 

Sömürü ezeldeo beri vannıydı? 
Kesinlikle hayır. Sömürücü sınıflar

dan yana oianlar, sömürünün insanoğ
lunun doğasında var olduguuu ve 
ezelden beri süregeldiğini söylerler. 
Bu, sömürünün devamı için, oulann 
temsilcileri veya ideologlannca üreti
len bir masaldır. 

Nitekim, insan toplumunun tarihi 
bize, sömürüsüz, baskısız toplumlarm 
eskiden var oldugu gibi, bugün de var 
olduguuu göstermektedir. İlkel toplu
mun t~ insan nesiinin yüz binlerce 
yıl sınıf farkı ve sömürüsünün oe oldu
gunu bilmedea ya§adıklanm gösterir. 
Insanlar birlikte çalşlrak, emeklerinin 
ahz ürünlerini birlikte tüketiyorlardt. 
İnsanın emeği, arbürün saglımuyordu. 
Eğer, birileri çalı§ınadan, ba§kalannm 
sırtından Y3lJ3IIUŞ olsaydı, diğerlerinin 
Y3§3Dl8 §3DSI ohnazdı. 

İnsanın insan tarafından sömürösü 
ancak artık-ürünün ortaya çıkmasıyla 
başlar ve bu da ilkel komünal toplu
mun sonu ve köleci toplumun başlang
ıç dönemine denk dÜ§er. İlk olarak 
savaıı esirleri kölele§t~ ve emekle
ri sömürülen ki§iler haline getirihnİ§
lerdir. Böylece toplum, ilk defa, köle 
sahipleriyle, köleler ohuak üzere iki 
ayn sınıfa bölünmüştür. 

İ§te bundan sonradır k~ sömürüye 
dayanan toplum biçimleri birbirini 
izlemiştir; ta ki, sosyalist topluma va
rıncaya kadar. Sömürünün bu başlang
ıç tarihinden sonra, insanlık tarihi, 
sömürülen, baskı altında kölel"§tiriiıııi§ 
halklarla, sömüren ve baskı altmda tu
tan sömürücü güçler arasında kıyasıya 
bir mücadele tarihi olarak sürege~
tir. 
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Devrimin eşigindeki bir ülke. . 

EL SALVADOR'DA HALK SAVAŞI SÜRÜYOR 

cephenin olU§Umu (2) 
El Salvador'da halk büyük bir baskı 

ve zulüm alıında inlerken; askeri dikta
törlük tüm toplumu bir kıskaç içine al-
1111jtı. İ§sizlik % 50'ye va:rıtll§; okuma 
yazma hilmiyenierin oranı % 40 idi. 
Geri kalml§hk kendisini toplumun tüm 
gözeneklerinde belli ediyordu. To
plumda ise, derinden derine bir ho
murdanma vardı. Geııi§ halk kesimleri 
ile bir avuç süınürücü arasındaki çeli
şki gün geçtikçe keskinle§iyor ve halk 
muhalefetinde kabarma gözle görülür 
bir hal alıyordu. 

El Salvador'da devrimci-demokrat 
ve sosyalist güçler; kabaran halk muha
lefetini örgütlü bir mücadeleye kanali
ze etmek, diktatörliigüıı askeri ve siyasi 
mekani7tnalannı parçalanıak ve dikta
törliigü yıkmak; El Salvadoru ABD 
bagımlılığından kurtarmak için güçle
rini birle§lirerek güçlü bir askeri ve 
siyasi cephe'yi oluşturdular. 

Genel olarak Latin Amerika ülkele
rinde kurulan cephelerin bir özelligi; 
geçmiş süreçte mücadelede önderlik 
yap~ ve halk tarafından beniınsen
ıııi§ ki§ilerin anılarına bağlılıgın bir ge
reği olarak; cephelerin bu kişilerin 
adıyla anılıııı§ olmasıdır. Ömegin; Ni
karagua'da Sandinist, Şili'de Manuel 
Rodriguez, El Salvadorda Farabundo 
Marti vb .. 

El Salvadorda oluşan cephenin diğ
er bir özelligi ise; Cephe biribirine 
bağlı ve biribirini bütünleyen askeri ve 
siyasi cephelerden oliJ§IllU§ olmasıdır. 
Askeri cephe olan FMLN sıcak sava:; 
alanmda silahlı mücadeleyi organize 
ediyor, insanlan eğitiyor, mücadele 
taktiklerine uygun silahlı eylemler geli
§(iriyor. Siyasi cephe FDR ise, politika 
belirliyor, politikalarına uygun diplo
matik ili§kileri yürütüyor, demokratik 
kitle hareketlerini örgütlüyor ve yön
lendiriyor. 

El Salvador' daki cephenin en önem
li özelliklerinden biri de; (ki, Kürdistan 
ulusal kurtultı§ÇU güçlerin gözönünde 
bulundurması gereken önemli bir özel
liktir) Tüm devrimci demokrat ve so
syalist güçlerin, politik örgütlerinin 
(tek bir tanesi dahi cephe dşnda bıra-

kılmaksmn) bu cephe içinde yer~ 
olmalandır. El Salvador komünist par
tisi genel sekreteri bu konuda §Öyle 
diyor: "ülkemizde, FMLN'nin dışında 
kalan hiç bir, gerçekten hiç bir dev
rimci güç yoktur. Bu şimdiye kadar 
ba:;ka biç bir yerde görülmemi§, çok 
önemli bir sonuçtur." 

Gerçekten de bu olay ba:;b b3§111a 
bir ba:;andır. 

Cephe örgütlenmelerinde dikkate 
alınması gereken önemli bir husus, o 
ülkenin kendi somut k~ ve müca
delede seçilen hedeftir. Tesbit edilen 
hedefe ve ülkenin somut k~ 
uygun cepheler oiU§Rrken, ktı§kusuz 
diğer ülkelerin deneyimlerinden yarar
lanıbr. Ancak onlan olduğu gibi kopye 
etmek, kendi somut kO§ullanm göz 
ardı etmek demektir ve ba:;an §anSl111 

da azalbr. Söz konusu durum mücade
le yöntemleri için de geçerlidir. Konuy
la ilgili olarak FPL (Halk kurtuiU§ 
güçleri) Silabh kuwetler başkomutanı 
Salvador Cayetano Carpio §Öyle diyor: 
"Önce, marksizmin iki §l'kilde uygula
nabilectŞni anladım: Dojimatik ya da 
doğmatik olmayan biçimde. Zaten 
Küba devrimi gösterdi ki, marksizim 
doğmatik olarak uygulanmanıalıdıı; 

tersine ülkenin koşııiJıııvla nyumlu 
olmalıdır. Sonra, bizim marksizmi El 
Salvador'da çok doğmatik biçimde uy
guladığımıza ikna oldum" 

CEPHEYI OLUşnJRAN POLhtK 
GüÇLER 

FOR (devrimci demokratik cephe) 
Nisan 1980 tarihinde, içinde sol kanat 
Hıristiyan partiler~ işçi sendikalan, 
öğrenci memur ve esnaf demeklerinin 
de yer almasıyla oluşturuldu. Esas ola
rak siyasi ve diplomatik çalı§malan yü
rüten ve kitlesel eylemleri organize 
eden bu cepbenin kurulmasından bir 
müddet sonra 10 Ekim 1980 tarihinde 
de Askeri sava:; cephesi diye belirtilen 
FMNL kuruldu ve FOR' e katıldı. 

FMNL'yi oiU§!uran politik güçler 
§unlar dır: 

1- FPL (Halk KurtuiU§ Güçleri) 
2- PRS/ERP (Salvador Devrimci Si

lahlı Kuwetleri ve Ulusal Direni§ Par
tisi) 

3- RN/FARN (Ulusal Dire~Iu
sal direııi§in silablı kuwetleri 

4- PRTC (Orta Amerika İ§çileri 
Devrimci Partisı) 

5- PCS/FABL (El Salvador Kom
ünist Partisi/Halk kurtuiU§ kuvvetleri) 

FMNL'mn yürütme komisyonu ve 
yüksek kornitası 5 genel sekreterden 
oiU§Uyor. 

FOR'yi oltı§luran devrimci demo
kratik güçler ise, §Unlardır. 

1- CUSS El Salvador Sendikalar 
Birliği. 

2- FENASTRAS (El Salvador işçi
leri ulusal sendikası federasyonu) 

3- FSR (Devrimci sendikalar fede
rasyonu) 

4- FUSS (El Salvador Sendikal Bir
lik Federasyonu) 

5- STISS (El Salvador sosyal güven
ce işçileri sendikası) 

6- STIUSA (!usa tekstil fabrikası 
i§çi sendikası) 

7- USI (Bağımsız Sendikalar Bir
liği) 

8- FESTIA VTSCES (El Salvador 
yiyecek, giyim ve tekstil işçileri sendi
kalan federasyonu) 

9- Kamu kesimi sendikalan federa
syonu için "§ güdüm komitesi. 

10- MNR (Ulusal devrimci hareket) 
11- MPSC (Hıristiyan sosyal halk 

hareketi) 
12 M1PTES (El Salvador memurlan 

ve teknikerler bağımsız hareketi. 
13- UES (El Salvador ulusal üniver

sitesi) 
14- AEAS (Salvador münibös sa-

hipleri birliği) 
15- BPR (Devrimci Halk Bloku) 
16- LP-28 (28 Şubat Halk Birliği) 
17- F APU (Birl"§ik halk eylem cep-

hesi) 
18- UDN (Demokratik Ulusal Bir-

lik} 
19- MLP (Halk KurtuiU§ Hareketi) 
20- FMLN 
FOR'nin politik-diplomatik kom

isyonu FMLN ve FOR'nin atadığı 7 
üyeden oiU§ur. Yukanda tek tek isim
lerini sayarak belirttiğimiz, cepheyi 
oluşturan politik güçler, istisnasız El 
Salvadorun bütün devrimci, komünist 
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güçlerini, sosyal demokratları ve Hıris
tiyan demokratlan bünyesine topla~

tır. Ve, bu cephe ilerici devrimci bir 
proğrama sahiptir. FOR' nin 18 Nisan 
1980'de kabul edilen proğramında kısa 
bazı örnekler şöyle: 

"El Salvador devriminin görev ve 
amaçlan şunlardır: 

1-0iiga~i ve ABD emperyalizmi
nin, Salvador halkının istegine karşın, 

50 yıldan beri iktidarını sürdüren gerici 
askeri diktatörlüğü yıkılacak; gerici as
keri diktatörlüğün suçlu olan politik
askeri aygıtı parçalanacak; bunun 
yerine devrimci-demokratik güçler, 
halk ordusu ve Salvador halkının bir
liği ilc devrimci-demokratik bir hükü
met kurulacaktır. 

2- Büyük sermaye ve toprak sahiple
rinin politik, ekonomik ve toplumsal 
eğcmenliğine son verilecek. 

3- Ülkemizin ABD emperyalizmi ilc 
Ekonomik-politik ve askeri tüm bağ

ımlılıgı nihayi olarak ortadan kaldın
lacaktır. 

4- Ülkemizin yeni ordusu kurulacak; 

bu ordu, devrimci sürecin akışı içinde 
ortaya çıkan ... Halk ordusu temeli üze
rinde kurulacaktır." 

Ayrıca, yoksul halk kitlelerinin is
temlerine cevap veren çok sayıda mad
de bu programda yer almaktadır. 

Zaten daha şimdiden, kurtanimış alan
larda, gerilaların kontrolündeki bölge
lerde devrimci halk iktidannın 

organlan durumunda olan komiteler 
bu program çerçevesinde işlerini yür
ütmektelcr. Düzeni sağlamaktalar. 

Kurtanimış bölgelerde faaliyet göste
ren bu komiteler hakkında Gerila 
Komutanı Ricardo Gutierrez şöyle eliy
or: "Halk iktidanrun organlannın yapı 

sı , devrimci güçlerin elindeki 
bölgelerde kitlelerin iktidannın yapısı
clır.Pratikte halk iktidan tüm bölg;..<.le 
düşmanın politik, ekonomik, askeri ve 
toplumsal iktidarını yıkar; bunun yeri
ne, yeni halk ö rgütlenmesi kurulur. 
H alk iktidan, halkın kendi yazgısıru 

belirleme hakkırun kazanırru, politik, 
toplumsal, ekonomik ve askeri yaşamı 

nı kendi ellerine aldıgı örgütlenmeler
dir ." 

GERILANIN STRATEJISI 
El Salvador'da gerilalar, denetimleri 

altında tutluklan bölgelerden düşmana 
saldınlar düzenlemekteler. Sürekli sal
dırı takt iğini önde tutmaktalar. Faşist 

ordu güçleri bu taktik karşısında ~kı

na dönmekle ve aciz kalmaktadır. Hü
kümet kuvvetleri henüz bir bölgeye 
saldırmadan, gerilalar en az üç yöne 
doğru geri çekilmeyi önceden planlıy-

orlar ve örgütlüyorlar. 
Gerila eylemleri, hükümet güçleri

nin doğrudan karşılık verebilmesini 
hemen hemen olanaksız kılacak şekil

de scçilmektedir. Genellikle uzun ça
tışmalar yerine, kısa ve hızlı saldınlar 

düzenlenmekte ve akabinde örgütlen
miş geri çekilmeler şeklinde uygulan

maktadır. S aldın bir noktaya değil 
genellikle birçok noktaya yapılmakta; 
ordu güçlerini her bölgeye yollarken 
gücünü de dağıtmak zorunda kalmak
tadır. 

Hükümet ordusu kolay kolay gerila
Iann ellerinde olan bölgelere sa1dıra
mamaktadır. Çünkü ordu, ne kadar 
derinlemesine kurtanimış alanlara da
larsa, onun iaşe ve ikame yollan da o 
ölçüde uzamakla ki, bu yollar gerilala
rın iyi bi1digi ve tarudıgı bölgelerden 

geçmektedir. Böylece ordu ç~itli en
geller ve mayınlar döşenıııiş yollarda 
çok ağır hareket etmek durumunda ka
lır . Gece de hareketli olmak zorunda 
kalır . Böylesi bir durumda da gerila as
keri konvoya, yürüyüş kolianna salclın 

fırsatı bulur. Yani gerila, ufak saldın 
savaşını sürekli kılıp, ordunun silah ve 
teknik üstünlüğünü boşa çıkarmakta

dır. Ayrıca bu tür eylemlerle ordu güç
lerine kayıplar vererek onun moralini 
bozmakla ve kendi yandaşlarının mo
ralini sürekli yüksek tutmaktadır.Bu 

durum orduda askerler arasında disi
plinsizliği artırmakta ve savaş gücünü 
d~ürmektedir. 

Bu taktiklerle gerilanın amacı d~

mana süreidi ufak ama acı yenilgiler 
yaşatmaktır. Ordu kıırmaylannın ka
zanmak istediği güven, ordu birlikleri 
içinde yıkılır. Çok az kayıpla uzun yıl

lardır mücadele veren El Salvador ge
rilalarırun kullanclıkları taktik kısaca 

böyle. 
Ayrıca gerila, campesinos denen 

köylülerin, tarım işçilerinin yetenekle
rinden, mücadele şekillerinden, hare
ket biçimlerinden çok şeyler 

öğrenmektc ve bunu geliştirerek pra
tiğe uygulamaktadır. Bu hareket şekli , 

birçok eylemin, emir beklemeden yü
rüt ülebilmesini (kendi insiyatifini kul
lanma ve sıkıştıgtnda karar verme ve 
uygulama yetcnegine sahip olma) be
raberinde getirmektedir. Gerila askeri 
yönetimi askeri ~tratejiyi belirler ve 
büyük eylemlerin planını yapar; eylem
lerde kullanılacak taktik çizgiyi alt bi
rimlerin insiyatifine bırakmaktadır. Bu 
durum şimdiye kadar gerilarun başan
sının önemli bir nedeni olarak görül
mektedir. Gerila birliği (müfreze) 7-12 
kişiden oluşmaktadır. El Salvadorda 
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gerila eylemleri salt kırsal alanlarla s ı 

nırlı kalmamaktadır. Şehirlerde de git
tikçe gelişen bir eyle mlilik göze 
çarpmaktadır. 

El Salvador'da yürütülen silahlı mü
cadelenin 80'dcn günümüze dek süre
kliliğini koruması ve giderek 
güçlenmesi, politikanın yönlendiriciliğ

inde bir askeri savaş stratej isinin ülke 
k~ullarına doğru bir biçimde uygulan
masından kaynaklanmaktadır. Bu bili
nen gerçekliği Salvador CayeLOnc 
Corpio şöyle dile getiriyor: "Politika
nın, savaşın amacı konusunda temel ol
duğunu ve askerliğin politikanın alt 
düzenlemesi ve sınıf mücadelesinin po
litik yönünün bir parçası oldugunu bili
yorduk." 

Devrimci savaşırrun temel bir özel
liği de, geniş halk kitlelerine dayanma

sı; onlardan destek görmesidir. Geniş 
kitlelerden ilişkisi kopanlan gerila ha
reketi "karaya vurmuş balık gibidir". 
yaşama olanağı yoktur.EI Salvador ge
rila güçleri bu konuda büyük mesafeler 
kat etmiş ve halk destcgini saglarruştır. 

Yine bu konuda S.C Carpio şöyle diy
or: "Başından beri, halkın bu davayı 
kencli ellerine alması ve silahlı müca 
delenin gerçek yürütücüsü olması ge
rekliliğinin bilincindeydik. O zaman 
kitlele rin mücadele içine çekilmesi 
k·onusunda geniş deneyimlerden yarar
landığımızdan, özellikle brokratizmc 
karşı deneyimimimiz oldugundan önü
müze fazla zorluk çıkmadı. Halkın sa
vaşı yürütmesi zorunluluguna ve silahl.ı 
guruplarıo halktan soyut lanmış, devrim 
işini halkın elinden al~ kahramanlar 
olarak düşünülmemesi gerektiğine ina
nıyorduk ." 

El Sa1vador'da zafer, zafere inanan 
bu devrimcilerin öndcrligindeki halk 
savaşının olacaktır. Ya7.Jyı Fidcl Ca
stro'nun El Salvador'daki devrimci sa
vaşımla ilgili söylediği bir sözü ile 
noktalıyorum. "Onlar (FMNL) ülkele
rindeki zorlu mücadele koşullanna 

mükemmel adapte oldular. ABD fığ

retmenliği altındaki Salvudor ordusu 
nun tüm taktik ve stratejilednt• 
karşılık verebiliyorlar; dahası, hiç bir 
dış yardım almadan sonsuza kadar 
verecekJer." 

Yararlanılan kaynaklar: 
1-Latın Amerika dosyası (Alan yay

ınla rı) 2- E l Salvadorda devrim (Yarın 
yayınları) 3- El Salvador; uzun sava.'ı 

(belge yayınlan) 4- Proleter dayanışma 
muhtelif sayılan 5- Rızgariya kurdistan 
muhtelif sayı la rı . 6- Ç.Yol dergisi 
muht elif sayıları . 
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ABD emperyalizminin saldırgan politikasının son örne
klerden biri, Akdeniz üzerinde Libya'nın keşif uçaklanna 
saldırarak iki uçagı düşürmesiyle vuku buldu. Kürdistan 
ve Türkiye'li hareketıerin Ortadoğu temsilciliklerinin olayı 
protesto eden bildirilerini veriyoruz. 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA 

Dünya halklannın azılı düşmanı ABD emperyalizmi, böl
gemiz Ortadoğu halkarına karşı bir kez daha saldın ve 
tehdit politikasını gündeme sokuyor. Anti-emperyalist tutu
munda direnmeyi sürdüren Libya'ya iki yüzlü bir karalama 
kampanyasıyla birlikte fıili saldınlara girişiyor. 

Amerikan 6.Filosuna bağlı uçakların no rmal kC§if uçuşla
rı yapan iki Libya uçagıru düşürmesi açıktan bir korsanlık 
örneğidir. Libya sahmerinin yakınında cereyan eden bu al
çakça saldırıyı "teröre karşı mücadele" veya "savunma" diye 
göstermek çirkince bir ikiyüzlülüktür. 

Bu saldınnın Libya'ya karşı bir karalama kampanyasıyla 
birlikte sürdürülmesi, ABD e mperyalizminin Libya ve bö lge 
halklarına karşı ciddi kampiolara hazırlandığını göstermek
tedir. Reagan-Bush çetesi, Tripoli yakınlannda inşa edil
mekte o lan bir ilaç fabrikasını bir kirnyasal silah fabrikası 
olarak dünyaya lanse etmektedir. Keza aynı dönemde, 
Londra' dan havalandıktan sonra infilak edip düşen Ameri
kan yolcu uç<ıgırun da sorumluluğu dolaylı bir şekilde Li
bya'ya yüklenilrnek isteniyor. 

Amerikan emperyalizmi daha önce de benzeri bir kom
plo ile 1986'da Libya'ya fiili saldırıda bulunmuş, yüzlerce 
masum insanın ölümüne neden olmuştu. Bu olaylar empe
ryalizmin barııj ve yumuşama politikalanndan yana olma
dığını, tersine saldırgan kareklerinden ve halkiara 
düşmanlıktan vazgeçmeyeceğini göstermiştir. 

Halkların egemenlik haklarına alçakça bir tecavüz olan 
bu saldırıyı Kürt ve Türk halklan adına lanetliyor, anti-em
peryalist Libya ile her türlü dayanışma içine gireceğimizi 
bildiriyoruz. 

Bizler, halklarınuzın anti-emperyalist direnişini yükselte
rek Ortadoğu'da ABD emperyalizminin her türlü tehdit ve 
saldırılarına karşı mazlum halklarla dayaruşmayı pekiştire
rek halkanmız için kölelikten b~ka birşey ifade etmeyen 
planiarım yerle bir e tmekte kararlıyız. 

-Kahrolsun ABD emperyalizmi ve uşaklan! 
-Libya halkıyla dayanışmayı yükseltelim! 
-Yaşasın, Oratadoğu halklannın anti-emperyalist dire-

nişi! 

7-1-1989 
PKK Ortadoğu Temsilciliği 
SVP Ortadoğu Temsilciligi 
Sosyalist Ortadoğu taraftarlan 
THKP-C Acilciler Ortadoğu Temsilciliği 
TKB(B) Ortadoğu Temsilciliği 
TSK Ortadoğu Temsilciliği 

ko§ullar daha çok fedakarlık 

istiyor bizden! 
Mecit OKTAY 

Kürdistan'ın üç parçasında bugün sıcak savaş hüküm sür
mektedir. Sömürgeci güçler kendi çıkarlanmn devamı için 
zaman zaman aralanndaki büyük çelişkileri bir yana bıraka
rak Kürt halkının üzerine gelmektedir. 

Bu seferki gelme o kadar katıdır ki, bir ulusu katlıamlarla 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu arada asimilasyonu, ge.ncl 
baskılan anlatmaya lüzum görmüyorum; çünkü defalarca 
yazılan ve bilinen şeylerdir. 

Elbette ki, düşmamn üzerimize gelmesi bugün Kürdi
stan'da ulusal demo kratik güçlerimizin de eli kolu baglı o l
madığıru göstermektedir. Bizler özellikle yurtsever 
aydınlarımız üzerimize düşeni yapıyormuyuz? İnamyoruz ki, 
her yurtsever aydın kişi kendi imkanlan dahilinde mücadele 
ediyor. Ama bu, gelinen ~mada yeterlimidir? Kuşkusuz 
günümüz kO§ullan, bizden daha fazla fedakarlık istemekte
dir. 

Aranuzdaki çelişkileri öne çıkarmadan, karşılıklı atııjma
lardan ziyade düşmanla uğraşmak gerekir. E IC§tirilcrimiz 
yapıcı olmalıdır. Ayrıca hatalar te lafi edilmeli ve birleştirici
lik prensibimiz olmalıdır. Dünya halklanmn kurtuluş müca
delelerini örnek alıp hareket etmeliyiz; ama onların yarattığı 
kahramanlıklar ile övünüp durmamalıyız. Bu yeterli değil
dir. Tarih artık bizden bahsetmelidir. Daha önceleri bizden 
bahsetm~ olabilir; ama bu seferki bahsediş her seferkinden 
daha bir ayrı, özellikli olmalıdır. Eğer yurtsever insanlarınuz 

Irak kürdistaıundan gelip Türkiye'de şehit oluyorsa; veya, 
Türkiye Kürdistamndan gidip İrak Kürdistanında şehit olu
yorsa, ortak bir özlernin giderilmesi içindir. Kürdistan devri
mi üzerine çok yazılar yazıldı, devrime hazır o lup olmadığı 
yazıldı. halen de yazıyoruz. Ama sadeec yazmak yetcrlimi
dir? Fikrimce, kalemlerimiz de artık kılıç ilc birlikte olmalı
dır. Kürdistan'ın şu ya da burasında mücadele eden 
kardC§Ierirniz var. Düşmanın bem O 'na hem de silahsız sa
vunmasız halka vuruşunu görüyoruz. Sesimizi dünya ka
muoyuna duyurabilme durumunda olsak bile, bazen, o 
hareketler mücadeleyi yürütüyor diye susuyoruz. 

Diplo masi alamoda da aktif olmalıyız. Düşman bizimle 
nasıl uğraşıyorsa bizler de onunla uğraşmalıyız. Her dökü
len kardC§imizin acısı haykırııjlannuzda olmalıdır. Diploma
side, dünya milletleri arasında sesimizi duyurup yerimizi 
almalıyız. Kürdistan'ın her parçasında herkes bu konuda 
büyük sorumluluk duymalıdır. 

Kuzey kürdistan'da olanlan kamuoyu takip etmektedir; 
ancak duyulanlar ve yazılı olanlarla beraber eger oradan ge
lenler tarafından izahatlı bir şekilde açıklarursa oramn kon
umu daha iyi anlaşılır. Gelecek sayım.ızda sırasıyla "Kuzey 
kürdistan' da olup bitenler"e değineceğiz. Halkın beklentile
rine değineceğiz. Objektif olarak kaleme alınan yazı dizisi
nin okuyuculannuza baZJ konularda yararlı ol acağı 
inancındayım. 
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baştarafı 1. sayfada 

ihraç ederek cezalandırdı. Bunlar 
SHP'nin demokrasi anlayışını yeterin
ce ortaya koymaktadır. Görünen köye 
kıJavuz gerekmiyor. 

Büyük Operasyon 
Seçımlere denk getirildi: 
Bilindiği gibi, 89 yılı seçim yılıdır. 26 

Mart' ta yapılacak olan mahalli seçim
ler ardından, Cumhurbaşkanlığı seçim
leri devreye girecektir. Yıl sonunda 
yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerini etk.ileyecegi açısından, ma
halli seçimler daha bir önem kazan
maktadır. Faşist iktidar, mahalli 
seçimlerde alacağı oyları değerlendire
rek ve bunun üzerine propağanda geli
§tirerek cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
rahat atiatmak istemektedir. Ve bunla
rın hazırlığını bir yıldan beri yapmak
tadır. iktidarda yıpranan ve gün 
geçtikçe burjuvazinin gözünden dii§en 

Özal, kendisini kabul ettirmenin son 
çırpınş içindedir. Bu nedenle tüm 
muhalefeti susturarak bu badireyi at
latmak istiyor. 
ANAP'ın ~ı.zlığıru gören burju

vazi, yeni alternatifler ararken; SHP 
kendisini iktidara hazırlamaktadır. Bu 
ha1lflıklann en önemlisi de burjuva
ziye güven vermektir. SHP bu nedenle, 
§imdiye kadar "kullandığı" ilericileri te
mizleme harekatına girişti. Muhbirliğe 
başladı. İçindeki "çatlat" sesleri sustur
maya yöneldi. İl ve ilçe yöneticilerinin 
bazılarını görevden aldı, Milletvekilie
rini ihraçlarla tehdit etmeye başladı. 

Bunlar garipsenecek olaylar değil
dir. Garipsenecek olan, sosyalistlerin
ilericilerin ve kürt yurtseverlerinin 
SHP kuyrukçuluğudur. Bu gelişıneler 
son ders olmalı. Her kesimden insanlar 
kendi sınıfsal konumuna ve düşünce-

ıs 

sine göre, kendi örgütünü yaratmaya 
ve mücadelesini yükseltmeye yönelme
lidir. Bugün, legal örgütlenme olanağı 
bulamayan "sol" güçler, yaklaşan ma
halli seçimlerde ortak bağımsız adayla
rını göstermeli; ilerici-yurtsever 
adayiara destek vermeli ve seçımlerin 
yaratacağı olumlu ortamdan yararlana
rak burjuva partilerinin açık konumu
nu kitlelere sergilemelidir. 

Özellikle Kürdistanlı ilerici-yurtse
ver güçler açısından bu daha bir önem
lidir. Sömürgecilerin tüm kurumlarına 
karşı kesin tavır alınarak, halkımı.nn 

tüm bağlarını burjuva partilerinden 
koparınalan dogrultusunda çaba har
canmalıdır. Dost düşman ayrımı kitle
ler nezdinde netlC§tirilmelidir. Bunu 
yaparken, kitlelere ilerici yurtsever 
bağımsız adayların desteklenmesi he
def olarak gösterilmelidir. 

DAHA YOGUN ÇALlŞMAYLA 

HER GÜN DAHA İLERİ! 

Duisburg'da hareketimizin belirgin 
mesafe alması; savunduklanmızın hak
lı bir temel e dayanmasıyla, buna uygun 
savaşım biçimini net ve dogru koyabil
memizle, diğer Kürdistanlı ve Türkiye
li örgütlerin konumlarını 

değerlendirmemizin devrimci ölçülere 
uygunluğuyla adım adım sağlanıyor. 

Yeni girdiğimiz bu alanda, yayınlan

rruz, bildirilerimiz ve af!§! erimiz yurt
severlerin dikkatlerini çekiyor. 
Toplantılarda pratik, olumlu, yapıcı 
poliükamız olumlu sonuç veriyor. 

Arkadaşlar, Bu gün Kuzey Kürdi
stan ve sömürgecilerin işgali altında 

bulunan Kürdistanın diğer parçalann
daki zulüm, soykınm politikası artık 
giılenecek gibi degil. Mızrak çuvala 
sığrnıyor. Sömürgeci düşman artık, 
kullanabileceği son silahlan bile -ki
myasal silahlar- kullanıyor. Kürdi
stan'da Hiroşimayı yaşıyoruz. Güney 
Irak'ta başta Halepçe olmak üzere de
fal arca kimyasal silahlarla toplu katli
amlar yapıldı. şimdi de faşist TC, başa 
çıkamadıgı gerilalara kaf§l bölgesel et
kisi olan kimyasal silahlar kullanıyor; 
yetmiyor, bütün nefretiyle §ehitlerimi
zin cesetlerini yakıyor. 

Kürdistan'da artık hızla saflar belir
ginlC§iyor. Taraflar netlC§iyor. Yurtse
ver-devrimci kesim ile, 
işbirlikçi-sömürgeci kesimlerin ayrımı 
hızlanıyor. Bu hızlı netlC§me yankısını 
ülkenin uzağında bulunan bu alanlar
da da gösteriyor. Yurtseverler inandı
kları, güvendikleri insanlarla 
ulusal-sosyal kurtuiU§ savaşımı için ça
lı§ma istemi içindedirler. Aynı temel 
ülküyü paylaştıklarını iddia eden bu 
kadar çok örgütün neden pratikte bir 
araya gelmedikleri ise yurtseverlerin 
merak konusu. Kim işin edebiyatını ya
pıyor, kim gerçekten inancı uğruna sa
vaşıyor; bunu ayırtetme aşamasında. 
Ç~itli örgütlerden olan insanların ge
lip kendilerini anlatmatan yerine, ço
ğukez diğer örgütleri karalamaya 
çalı§ması artık tepki çekiyor. Maddi ve 
manevi alanda ya§anan olumsuzlukia
nn da artık hesabını sormaya hazırla
nıyor. 

Vurtsevar aileler, devrimci Kürt 
gençleriyle ilişkilerimiz olumlu. Hare
ketimizi; ulusal-sosyal hedefleriyle, 
mücadele yöntemiyle, diğer örgütlere 
baki§ açımızla, ittifaklar meselesini de
ğerlendirmemiıle tanımak istiyorlar. 

ZILAN-DUISBURG 

Birlik lafazanlıgı yapan örgütle r yanın
da, bir birlik hareketi olarak ortaya çı-

ki§ırnız hareketimize olumlu bir puan 
kazandmyor. Kürdistan sorununun, 
Türkiye proJetaryası iktidan sonrasına 
ertelenemiyeceğini ve bu mücadeleyi 
zaferle taçlandırmak için bağımsız 
Kürdistan hedefine yönelen Kürdistan 
proletaryasının ayrı örgütlenmesi ge
rektığıru söylüyor ve bu ugurda müca
dele etmek için yurtseverleri, 
devrimcileri saflarımııda mücadeleye 
çağınyoruz. Doğru bir hatta sürdürdü
ğümüz sava§lrnırruz Türkiye işçi sınıfı

na en büyük destektir. Onlann 
yükselteceği mücadele Kürdistan işçi 

sınıfırun ve emekçi halkının en büyük 
desteği olacaktır. 

26-11-88 günü aynı yörede yaşayan 
ban yurtseverlerle birlikte Krupp dire
nişinde olan işçilerle dayanışmada bu
lunmak üzere onları ziyaret ettik . 
Bildirilerimizi yaygın bir şekilde dağıt
tık; geniş ilgi gördük. 

Daha yoğun çalı§malar için kendi
mizi hanrlıyoruz. 

ulusal demokratik savaşım için ile
ri! 
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Urfan Alparslan ve Uludere Şehitlerimiz 

Ortadoğu'da deği§ik biçimlerde arnldı 

TSK Genel Sekreter Yardımcısı ve 
ORK-YAK üyesi Urfan Alparslan 
(S.Ararat) ve Uludere şehitlerimizl 
Şam'da düzenlenen taziye ve Lübnan 
Ordiya Rızgariya Kurdistan (ORK) 
eğitim kampında yapılan anma toplan
tılanyla andıle 

TSK'nın, SArarat ve ORK gerilala
nnı anma amacıyla Şam'da düzenledigi 
taziye, Kasım ayı boyunca devam etti. 
Fetlah-İntifada GYK'si gönderdiği 
mesajla acımızı paylaştılar. Serdar yol
daşın aynı zamanda kendi şehitleri ol
duğunu belirttiler ve üzüntülerini dile 
getirdiler. Aynca TKP(B) Genel Se
kreteri, 1-KDP, YNK, THKPC-Acilci
ler, PPKK., ba;a Suriye Kürt 
örgütlerinin temsilcileri ve geniş bir 
dost çevresi bizzat gelerek taziyelerde 
bulundular. 

Urfan Alparslan ve Uludere şehitle
rimiz, Lübnan ORK eğitim kampında 
düzenleneo ayn ayn toplantıtarla da 
anıldılar. 24 Kasım 1988 saat 14'de dü
zenlenen anma toplantısı, U.AJparslan 
ve Uludere şehitlerimiz, Kürdistan, 
Türkiye, Filistin ve tüm devrim şehitle
ri anısına bir dakikalık saygı duruşu ve 
Ey Reqip marşıyla açıldı. Daha sonra 
TSK Genel Sekreteri K.SaJeh yoldaşa 
söz verildi. 

K.Saleh yoldaş konuşmasında yakın 
mücadele yoldaşı SArarat ve şelllt 

olan ORK gerilalannın yaşamJan, mü
cadeleleri, özveri ve kahramanlıklanru 
içeren kısa bir konuşma yaptı; Sözleri
ni, "Urfan Alparslan ve Uludere dire
niş kahramanlanrom çalışmada ve 
çarpışmada yaşatacağız." şianyla nok
tatadı ve anma törenine katılan dost 
ürgütlere teşekür elli. 

Toplantıya, FET AH-intifada, Filist
in Kurtuluşu için Halk Cephesi, Filistin 
Kurtuluşu için Demokratik Cephe, Fi
listin Halk Mücadele Cephesi, Filistin 
Kurtuluş Cephesi, Filistin Yurtsever 
Kurtuluş Hareketi-Devrimci Meclis, 
TKP(B), Sosyalist Gazetesi Çevresi 
temsilcileri ve dostlardan oluşan kala
balık bir kitle katıldı. 

fazışma Adres i: 
P.ox 34055 
100 26 St ockholm/Sweden 

Diğer toplantı, ORK Gerilalanyla 
yapıldı. ORK gerilalan, "Serdar yolda
ŞI onurlu bir önder ve büyük bir kom
utan; Fırat, Alan ve Dırbas'ı blrer 

simge olarak" yaşatacakJanru belirtti
ler ve and içtiler. 

Alan KURMANC 
ORTADOCU 

Urfan Alparslan ve Uludere Şehitlerimizi, 

Çalışmada ve çarpl§mada yaşatacağiz! .. 

TSK Genel Sekreter yardımcısı ve 
ORK-YAK üyesi Urfan Alparslan ve 
Uludere şehitlerimizi Türkiye metre
pollerinde ve ülkemiz Kürdistan'da dü
zenledigimiz anma toplantılanyla an
dık. 

Urfan Alparslan ve Uludere Şehit
lerimizi anmak amacıyla, Kasım ve 
Aralık 1988 aylarında, üçü metropolde, 
beşi Kürdistan şehir ve kırlannda ol
mak üzere sekiz anma toplantısı dü
zenledik. 

Toplantılarda, TSK Genel Sekreter 
Yardımcısı ve ORK-YAK üyesi Serdar 
Ararat ve ORK gerilalan Murat Tar
han (Fırat), Ka:am Yigit (Alan) ve 
Nevzat Yılmaz (Dırbas) ın ve tüm Kür
distan şehitlerinin anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu; Urfan AJ
parslan ve Uludere direnişi şehitleri-

mizin yaşamlan, mücadeleleri, 
fedakarlıklan ve atılganlıkları dile geti
rildi. TSK, üRK'nın yayınlarlıkJan 
bildiriler ve uludere direnişini deger
Iendiren basın açıklaması okundu. 
Bunlann dagıtımı için görev bölümü 
yapıldı ve dagıtıldı. 

Aynca toplantılarda kaybınuzın 

büyük olduğu ama, Uludere direnişi
mizin mücadele tarihimizin altın bir 
sayfasını oluşturduğu vurgulandı. Ve 
Urfan Alparslan ve Uludere Şehitleri
mizin "kanJanyla boyadığı mücadele 
bayragını ülkemizin her alanmda" dal
galandırmak üzere and içildi. 

Urfan Alparslan ve Uludere şehitle
rimizi, çalı.şmada ve çarpı.şmada yaşa
tacagız! .. 

O.EREN-KURDISTAN 

Pos t giro Abene şartları : 

Hev i ya Ge l - 149796- 5 
Stockho1m/Sweden 

Bi r y ı1 1 ık-35 DM. Författares Bakmaskin 
120 isveç Kronu Sto~kholm 1988 
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