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iNGiLiZ PARLAMENTOSU BASKI ALTINDA 
Bi heviya rojen şad a roni 

sersala xwendevanen xwe piroz dik in 
Xebatkaren Kurdistan Press 

• KÜRT ERMENi SORUNUNUN AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA TARTlŞlLMA-
.. MA~.I iÇiN Tt-:ı~TCH~R HÜKÜMETi SiSTEML.i. BASKI UYGULUYO~ . 

* • TURK HUKUMETIILE KURT HALKI ARASINDA SU REN SAVAŞTAN DIŞIŞLERI 
BAKAN YARDIMCISI BARONES YOUNG'UN Mutlu ve aydın/tk f!(inler dileği ile 

• 

HABERI YOK U 
okuyuculanmızın yeni yılını kutlanz 

Kurdistan Press çalışanlan 

.Corbyn:" Türk hükümeti ile Kürt 
halkı arasında savaş var. İngilterenin 
sa ttığı silahlar Kürt halkına karşı kul
lanılıyor.'' • İşçi Partisi Milletvekili Stan Newens : 

"Kürt Ermeni sorununun AET'nin yasama 
organına götürülmemesi için, hükümetimiz 
bize çok yoğun baskı yapıyor. 

Jeremy Corbyn : Kürtler 
vazgeçmemelidirler. Mücadele etmeyen 
hiçbir halk özgürlüğünü ve bağımsızlığını 
kazanamaz. 

Barones Young: "Ya öyle mi, hiç 
haberim yoktu!!" 

Haberi sayfa 3'de 
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Em fe ir in ıe azadin 
• Em dewsa ku zaro
ken xwe ji bo berjewen
diya dijmin bidin kuş
tin, jiyana me ya bi vi 
hali ya bişeref ji we çak
tir a xweştir e. 
• Ne re , ne av, ne di
bistan, ne elektrik, ne 
nexweşxane, ne erzaq. 
Qet tiştek nin e ... Ji bo 
tekaşina rizgariya gele 
me ye ku em van zeh
metiyan dikeşinin. Ta
majiyana azad ya li ser 
navçeyen rizgarkiri,he
mO neçari O tunebO
nan dide ji birvekirin. 

BiR CiNAYET 
DAHA 

Katledilen Kamran Xıdır(23) 

• Türk sınır nöbetçile
ri, Suriye Kurdistanı'nın 
Kamışlı ilçesinde bir 
Kürt gencini katietti. 
• Türk ordusunun 
"s ınırötesi" cinayetleri
ne yeni bir cinayet daha 
eklendi. 
• Binlerce insanın ka
tıldığı cenaze töreninde 
Türk devleti lanetlendi 

Haberi sayfa 5 'de 

UNUTULAN BiR JENOSiD 

p T TS 

.ECEP R Ş 
Için ESTY Türk 
etkililerine aşvurdu 

D Uluslararası Af Örgütü, Türk 
Dışişleri Bakan'ı Vahit Halefoğ

lu'na gönderdiği mektupta, Re
cep Maraşlı'nın biran önce ser
best bırakılınasını istedi. Dışiş

D 1923'ten sonra zulumdan ve katliamlardan kurtulabi
len Pontuslular, binlerce yıllık ülkelerinden zorla çıka
rıldılar. Zorla ülkelerini terketmek durumunda kaldılar. 
D Bölge halkları tarihi yeniden araştırmak, ve kendi açı
larından yeniden yazmak zorundadırlar. Devletlerin tari
hi değil, halkların tarihi yazılmalıdır. 
D Pontus jenosidi tarihin karanlık sayfaları arasında du
ruyor. Türkiye'de resmi tarih dışında doğru dürüst bir ta
rih de henüz yazılmadığı için bu karanlık sayfa bir süre 
daha yerinde duracak. 

Yaz1s1 sayfa 6 'da 

Adalet Bakanı 
''800 kay1p 
hakkinda 

bilgim yok'' 

leri Bakanlığı , "Konu bakanlığımızı ilgilendirmiyor"; 
Adalet Bakanlığı ise, "AI içişlerimize karışamaz" dedi. 

D "Bu güne kadar 
resmi rakamlara göre 
işkence sonucu 13 ki
şi öldürülmüş" 
D "Kayıplar hakkın
da bilgim yok" Yaz1s1 sayfa 3 'de 

Yaz1s1 sayfa 4'de 

Heremen ku em li 
ser dijin netenedi bin 
tehdid o erişen leşkeri 
de ne. Her weha em di 
bin muxasereyeki pir 
zalim de ne ji. 
• Em ji bo berjewendi
yen gel o şoreşe, hel
bet evqas neçari a be
lengaziye bikeşin. Em 
arnade ne, ku dema 
pewist be, ai nav rezen 
peşmerge de şere dij
min ji bikin. 

Jiyana me li ser xwe
dikirina heywanan e. 

dümahik di rüpela navin de. 

iRA Temsilcisi 
Alex MASKEY : 

"Ülkemizde 800 
ylld1r ingilizlere 
karş1 mücadele 

ediyoruz'' 

• Kürdistan'daki duru
mu yakından tanımıyo
rum. Ama biliyorum ki, 
bölgede bulunan halklar 
bir arada yaşamak zo
rundadırlar. Sizin duru
munuz, kendine özgü 
bir durumdur. 

Röportaj, sayfa 7'de 
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Bl XWENDEVANAN RE • OKUYUCULARLA 

Bi Nave Şehidani Kurdistan 
Bo desteyi nusarani Kurdistan Press, 

zede berez peşeldnamim . 
Pir soztirin silaw le den1ni pir birin u eşim peşkeşi 

bo eweyi xemxur u gişt miroveld azadixwaz u jer
dest. Be wani be beşin li hemu mafi mirov. 

Geli çewseweman salalıayi sal e li jer çepold potine
kani Hitler! faşizmi Turldya we Iraq da inalenin. 

Balam geli qer'emani Kurd hiç katek seri danenu
wenduwe bo em xwinmijane naşi newenet ta ku bi 
mafe baş xurawekey eget. 

Hevalani tekoşer li kati dergeyi postim kirdewe, di
tim diyariyek ciwane pirsudeketani te da ye. Bi rast! 
weku gulek geşamewe hivadar im her wa bimgeşine
wa bi diyariya ciwanekatan. 

Silave min bo gişt hevalani xebatkaren Kurdistan 
Press we hivadar im li xebatan de serkewtu bin. 
İtir bo peşewa ta ku asoyeki (berbang-şefeq) ronak. 

M.S.Herki 
10.11.86/İRAN 

Biraye xoşewist kargerani 
Rojnama Kurdistan Press 

Li seretewa regam diwet li welateki dur silaveki 
· germ kurdewari li naxi dilmawe a rastetan bi kim. We 
bi tundi destepirozekantan bi guwşim we pirozbayi
tan le bikim. 

Bi rast! hestantan (gava we) birn erke giring, cigayi 
şanazi ı1 teqdir e. Ta esta , rojnametan wayi peşanda
wa ki hiç layaneki ne girtuwe. We hivadar in her bem 
şeweye bit. 
Eveş li sengereki pirozi xebattan we dilniyayin em 

sengere biparezin. Derd ı1 çawsenewayi gelekeman 
bi başi ron bikinewe. 

Bi hivayi serkewtine bira peşmergekanman eweyi 
xoşewist . 

Biratan, N. flali 
Iran 

'·. 

KÜRDiSTAN PRESS 
Ajans ve Gazetesine: 

BEREZAN DEVALANİ BEJAYİ 
ROJNAMA KURDiSTAN PRESS 

Naxi dilmawe pirozbayitan le dikim u herweha gişt 
xwende~nen Kurdistan Press ji. 
~stiyeke pewist bi gotin naket, ke derçuni rojna-

. meyeld awa rek u pek lem kat u qireye (peşkeftin) 

rojnamegeri Kurdi de li derweyi welat u herdem li 
wadeyi xey da , nişaney erk u renckeşani zori dilsaza
ni wuşeyi Kurdi ye. 
Şayani base heta esta emeyi Kurd li Yunanistan 5 

hejmareman gihiştute dest u bixoşiyewa petan rage
yinim, ke cegeyeki şiyawi layi dile Kurdani em wela
ta da dagirkirduwe u henderi çendeha giftugoyi bi 
pezbuwe. 

Li ruwangeyi 5 jimareyi rabirduwe em tebini u peş
niyareneyi xwaruwem layixwem gilala kirduwe: 

1- Xwazge (xwazi) rojnameye Kurdistan Press ze
detir şiwazi kİrmanci buwaya. Wate her hiç nebe ba 
lapereyi ~rupel) yekem da ew hinde (tirki, erebi u fa
risi) lere'da mabestim; Turkiyekeyi teda ne nusraye 
(gerçi baş rewşi kurdekani Kurdistan! gewre
Turkiye,' wa pewist diket), li ber xatiri çawi reşi me
juyi rojnamegeri kurdi , ba turkiyeke li rupelekani 
naw we bit. 
Le hernan katişda pe min baş e, ke petan rabigehi

nim ke zimaı;ıi turkiş zirnaneki şerine u hiç dujmini 
bavekuştayi Thrkan u Ere b an ı1 Fari&an niyim . Bel ku 
diji sistema çewsenerekani (zordesti) Tur ki ya , Iraq ı1 
İran jm . Hewxebati şoreşgerani Turkiye, Iraq ı1 İran 
im . Balam pe min wa be rojnamegeri Kurdi wa man 
le dixwaze ca nazanim eweyi berez ratan (ditina we) 
çi ye? 

2- Em xaleyan peywendi bi xali yekewa heye, ki ile 
nabete çareyekiş le maveyeki dur de: 

Ger li ser leperekani Kurdistan Press goşeyeki fer
buni zimane kurdi te de buwaya, ewa etwanin bilen 
ke rojnameke bi kareki hicgar (berz) piroz hildeste 
we dibete (xwendingehi awareyi zimani kurdi) , erne 
rastiyeldşe u ibe bi wotire (be gotin) h inde du re li ka
re rojnamegeriyewa, balam çi man Ii dest te? Erne 
rojnamegeri geleki be desthilati siyasi ı1 welat e. 
3- Ger bikiraya goşeyeki azadi te da buya bo mese

Ieyi teori u felsefeyi ziyatir li ser meselayi gelani bin-

Bo serperist ô Lepirsaven 
Kurdistan Press 

Ajansınızın ve gazetenizin, Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadele
sinin sesini duyurmada ve ülkemizdeki faşist diktatörlüğe karşı , 
devrimci savaşıma yardımcı olmada yararlı aleağına inanıyoruz. 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi sınıfı ve halkları , faşist diktatör
lüğün ağır saldırı ve zulmü altında, demokrasi, sosyalizm ve ulu
sal kurtuluş için savaşım isteklerini yeniden yükseltiyorlar ve ey
lemli liklerini artırıyorlar. Ajansınızın ve gazetenizin, Avrupa ka
muoyunda bu savaşımın sesini duyurmada yararlı çalışmalar 
göstermesi dileğiyle, çalışmalarınızı destekler ve başarılar 
dileriz . 

Peşiye silaveka xebatkarane ı1 rezgirtin . 
Ez bi pexemiya mizginiya derkevtina Kur

distan Press pir dilxweş im ı1 bi dil u can piroz-
.. baya ·we dikem u ve hunrawa (şiir) xwe ji ji we 

re dikem diyari . Herwesa hevidar im ku Kur
distan Press bi rengeki zanisti denge gele 
Kurd ı1 Kurdistane bi bihaniya bidete bihistin 
ı1 be çavgirtin ı1 tebinl li ser kiryaren nemirovi
ni yen hemu . dujminen Kurd ı1 dagirkeren 
Kurdistane binivisit: Ü bi bi te ege ra berevani
ya di nav hezeı:ı Kurdu Kurdistane de ji bo ye
kiti u aştiya wan. 

Edi serkevtina we daxwaza min e. 

dest ı1 mafe çarenus ı1 xebati rizgarixwazaneyi geli Kurd . 
Ew kate rojnameke bi karl (şoreşi rewşenbiriş) bildesa li 
naw kurdekani derweyi Kurdistan de. 

Bo kotayi narneyi em carem parçe hunreweyeld (parçe şii
reki xwe) wem dinerim bo tan , hivadar im ronaki bibine li 
ser rupeli rojnarneyi Kurdistan Press . 

Tebinf; Pemxweş bU ke, namekeşim u hunrewekeşim (şii re 
min) bi-şeweyf ki rmancf seru (tfp f latfnf) buwaya. Balam, 
care pe m nekire, hfvadar im eve xwe tan ger tuwanftan u pe 
tan baş bu biken. 

Chateav AWAT 
Selanik-Yunanistan/25.11.86 

LE DAYİKBÜN 

Le tev serenOlk o xulomgayl 
em clhane 
kerah -bi kenxweyan 
bf hezi ·pe nuwisiyane 
gu bi yadl li dayikbOnl Hitler 
Mussolini herişekanyan 
sal! hatine ser karl 
Xumeynf O Saddam O Ewren 

***** 
Kirekaran 
le newrozl Kurdistan da 
peşmergan 

bi destirej li ser çiye 
mindalan bi nermelokeyl* 
Çiqurowa 
nuwlsiyane. ya diniwsin 
biji şoreşi Oktobir 
biji Lenin 

***** 

(*) pembO 

Xwina ji bo azadiya tete rijandin 
~ire jine ye pe ve nahete vemirandin 
Dagirker Q xwinxwar pe tene şewitandin 
Ala serxwebuha te pe tete damezirandin 

Her kese ji te bohusteki bifroşe 
Dest de le kesik bin her kese wl bikuje 
Ev kese ji bo azadiya te tebikoşe 
Ev kese ye merge xwe bo te bibexşe 

Kurdistan em be xwedan Q bo azadiye birsi 
Kurd di nav xwine de ye kes li we napirsi 
Mizgini ji te re riya rizgariya te me nasi 
B Ira Barzanf Q dinema mirov şinasi 

- ı ,\. ,_, 
İLE Rİ 

9.11.1986 
Kurdistan tu derya ejdeha Q nehinga 
Cihe şer. piling Q kurçl peşmerga 
Bi heza du çeka. penos ü tifenga f ,-,ıi.ı 

Bi nave Kord ô Kurdistana piroz! 
Ji karkeren rojnama Kurdıstan Press ra 

D Silaven germ; 
Min rojnama we xwend u hividar im ku çewti u kemasiyen 
we roj bi roj kemtir bi bin . Bi taybeti en rezimani, wele ji bir 
nekin ku en çape ji gelek in . 

Hejayan, min dive kovar, pi rtuk, kaset, wene u filmen Kur
den lsraile ji we ra bişinim ... 

Kurdisk Tidning 
Utkommer Varannan Vecka 
. ~·::-:.- ---~ 

. biraye we 
SIYABEND 

ISRAİL 

31 Decembe'i- • Bertbarinapeşi 1 Onsdag • Çarşem 1986 
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N. ERGOŞİ 
11.12.1986 • Berlin De te rizgarkeyn bin lep Q çenga 

KURDISTAN 

Kurdistan denge te di cihan de dengdawe 
Daştina te xuna pir. can Q lawe 
Ew kani di nav dile kurd de zawe 
Çik nablt ta teniyatiya te neşi;ıawe 

Her çendi dagirker me bieşinit 
Neşe çi cara me kurda biçeminit 
Me li dij xwe di azirinit Q enirinit 
Texte xwe bi deste me di roxinit 

Chefredaktör och Ansvarig utgivare 
Orhan KOfAN, 08-29 50 56 
Redaktion sekreterare 
Çetin Çeko, 08 - 29 83 32 
Tekniskt Sekraterare 
S. Serdar, 08- 98 47 43 
Administration - Prenumeration 
B.Azat, 08 - 29 83 32 

Dixwazin bo serxwebuna te jin Q mer 
Yen rabuye.piya ev mindu ter li jor u jer 
Şemelka azadiye ya helgirti li gund Q bajer 
Nemaye kurd mina cara zQ xweşwerger 

Kurdistan çel Q çiyayen te mirina dagir
kerane 
Deşt Q mil.merg Q nevalen te cihe evin
darane 
Av Q ba.baran Q horente dermane nex
weşane 

Ax Q beren te xwiri Q jina me kurdan e 
•••••••••••••••••••••••••••• 5.9.1977-li Yrane 

Postadress ; Box 7080, 172 (JJ Sundbyberg 
Besökadress ; Örsvangen 6C.(Hallonbergen) 
Tlf ; 08 - 29 83 32 
Tlx ; 131 42 ANK S 
Bankgiro ; 343 - 5559 
Postgiro ; 2 65 33 - O 

Tryckeri , ldrotsbladet Södertalje 
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gündem: Rece 
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 
Recep Maraşlı'nın durumu hakkın
da Türk Dışişleri bakanlığına baş
vurdu. 

D Dışişleri bakanlığı: "konu bizi il
gilendinniyor! ." 

Kornal yayınevi sorumlusu Re
cep Maraşlı'nın durumuyJa ilgili 
olarak Uluslararası Af Orgütü
nün, Türk dışişleri bakanı Vahit 
Halefoğlu'na yaptığı başvuruya, 
Dışişleri bakanlığı, "konu bizi 
ilgilendirmiyor" cevabını verdi. 

Recep Maraşlı ile ilgili başvuru
ya, Adalet bakanlığı müsteşarı 
ise, ''Af Örgütü iç işierimize 
kgnşamaz '' ; ''Uluslararası Af 
Orgütünün fikir suç/arına bakı
şıyla, 7Urkiye'nin bakışı arasında 
fark var. Bizim eylem suçu olarak 
nitelediğimizi, onlar (Al) düşün
ce suçu olarak niteliyorlar. ''dedi 

Kornal yayınevi sorumlusu Re
cep Maraşlı, halen Diyarbakır 
Sıkıyönetim Askeri Cevaevinde 
hükümlü bulunmaktadır. Recep 
Maraşit hakkında Kornal Yayıne
vinin çıkardığı kitaplardan ötürü 
devam eden davalar dışında , ke
s inleşmi ş toplam 36 yıl hapis ce
zası verilmiş bulunuyor. 

1982 yılından beri tutuklu bulu
nan Recep Maraşlı İstanbul Sıkı
yönetim işkencehanelerinde ağır 

"Sie mlch 
sondern die wissenschall" 

"Hün ne min, zanistiye ceza dlkln" 

D Adalet bakanlığı: '1\f örgütü iç 
işierimize karışamaz!." 

işkenceler görmüş, bu işkenceler 
sonucu iki kaburga kemiği kı
rılmıştı. 

1983 yılı temmuz ayında İstan
bul Metris cezaevinde yapılan ve 
1 ay süren açlık grevine katılan 
Recep Maraş lı, o tarihlerde sev- . 
kedildiği Diyarbakır cezavinde 
Eylül 1983'te başlatılan ve yakla
şık 1 ay süren açlık grevine de ka
tılmıştı. Bundan, dolayı sağlık du
rumu oldukça bozulan Recep 
Maraş lı 'ya tedavi imkanı da veril
memişti. 

Diyarbekir cezaevinde Ocak 
1984 'te yapılan açlık grevini des
teklemek amacıyla yattığı ölüm 
orucunda komaya giren Recep 
Maraştı diğer 5 tutukluyla birlik
te askeri hastaneye kaldırılmış, 
tutukluların eylemde ileri sür
dükleri talepler kabul edilince, 
tedavi kabul etmişti . Kararlı dire
nişleri ve mahkemeleri teşhir edi
ci nitelikteki savunmalarından 
dolayı cezaevi idaresi ve askeri 
mahkemenin kendisinden olduk
ça rahatsız olduğu Recep Maraş
lı, gördüğü işkenceler ve agır ce-

j 

... :.~.:J 
"Gewaıı und bedrohungen können mlch 
nieınals von meınen gedanken enHemen .. 

"Oel tu zontesti ü tlrstlrandlnek n/kare min 
ll birübawerlyen min blke .. 

zaevi koşullarından ötürü, ağır 
hastalıklara yakalanmış du
rumdadır. 
Bu arada Batı Almanya'da Ko

!Jlal Yayınevi, Recep Maraşlı ve 
Isınail Beşikçi ile dayanışma ey
lemleri düzenledi. Uluslararası 
Af örgütü de öteden beri sürdür
düğü çalışmalarının bir devamı 
olarak Recep Maraştı 'nın duru
munu Türk Dışişleri ve Adalet 
bakanlıkianna sordu. Bu başvu
roya verilen cevaplar ilginç! .. 
Adalet bakanı müsteşarı na göre, 

''Af örgütü ile 7Urkiyenin fikir 
suçlarına bakışında fark var. '' 
Adalet Bakanı bu farkı açıklamı
yor.Ne var ki, Recep Maraşit 
hakkında verilen mahkeme ka
rarları ortada durmaktadır. Bu 
kararlar, yayınlanan kitaplarla il
gilidir. 
Recep Maraşlı,yalnızca yayınla

nan kitaplardan ötürü değil, fakat 
aynı zamanda mahkemelerde 
yaptığı savunmalardan ötürü de 
ayrıca cezalandırılmıştır. Son 
olarak mahkemeye sunduğu 435 
sayfalık SAVUNMA'sında Recep 
Maraşlı şöyle diyor: 
' 'Metinde yeralan düşüncelerin , dü
şünsel sorumluluğunu her düzeyde 
taşıyacağımdan kimsenin kuşkusu 
olnuınuılıdır. Anuı , bu görüş/erden, 
hiçbir zorbalık ve ceza tehdidi ile ge
ri dönülemeyeceğini de belirtmek is
terim. çünkü bu görüşler, zengin bir 
ideolojik-teorik birikime dayalı ola
rak benimsediğim görüşlerdir. Eğer, 
düşünce ve öngörülerimizde isabet
liysek, haklıysak aklanacak, onur
landmlacağız; Yok eğer yanılmış
sak, haksızsak zaten yazdıklarımızın 
hiç bir önemi yada değeri olnuıya
caktır. D 

'IICI l/lfllll, AIJMI '*'hll'llm 
"Al Örgütü Iç 

Işierimize karişamaz 
Uluslararası örgütün Halefoğlu 'na gönderdiği 
upla ılpılı ola~ak Dışişleri de. "Konu bakanlığ 
ılgılendırmıyor ' dedi. 
NKARA, (Hürriyet) - nşamaz" acıklamasınd 
. Kornal Yavıf!~~! ' ~in sahibi !undu. Adalet Bakanlı~ı 

LI 

Resmi ideolojiyi eleştirdigi için yıllarca ceza verilen; ve fakat bir fikir 
''suçlusu'' oldugu devlet tarafından reddedilen Recep maraşlı Di yar

bekir As.Cezaevinde. (3 Haziran 1986) 

KOMAL lilymevi, İsmail Beşikçi ve Recep Maraşii için uluslarara
sı düzeyde bir kampanya başlattı. Özellikle bilimadamları, yazar ve 
sanatçı/ara yönelik olan kampanya, afişleme, toplantı, imza kampan-
yası ve benzeri etkinliklerle sürdürülüyor. Kampanyanın ilişki adresi şöyledir: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INITIATIVE "~İHEİT FÜR İSMAİL BEŞİKÇİ UND RECEP MARAŞLI" 
c/o Herrn Selim BUSSE • Jahnstr. 65 • 4500 Osnabrück • V.DEU1SCHLAND 

ve.adal~t: 
konularının da tartışıldıgı toplantıda, 
T,Urkiye'nin AET üyeiiği ele alındı. 
işçi f\trtisi'riin Avrupa P<irlamento:su 

üye~ i Stan Newens, • 'Tıirkiye lermusunu
da bize btıslı.ı yapılıyor. 7firkiye ile ilgili 
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M. ALİ SEVER OLAYI 

• Stuttgart ANK 
2.9.1986 günü Bingöl'ün Kiğı il

çesine bağlı Dalbasan köyünde bu
lunan Sever ailesinin evi silahlı 

dört kişi tarafından basılır. Cezae
vinden yeni çıkmış olan M . Ali Se
ver'in büyük oğlu Kemal Sever, 
baskını önceden farkeden kızkar
deşi tarafından uyarılıp, evin kuytu 
bir köşesinde saklanır. O esnada 
tarladan evine döhen M. Ali Sever 
evi basan silahlı kişiler tarafından 
vurularak öldürülür. 

Olay, ertesi gün basında "Polis kı
lığına giren 4 terörist bir kişiyi öl
dürdü", "PKK'cı teröristlere kuşat
ma harekatı" şeklinde verilir. Da
ha sonra, Serxwebı1n gazetesinin 
Eylül 1986 tarihli 57. sayısının ola
yı : "2 Eylül 1986 günü , Kiğı'nın 

Dalbasan köyü gündüz öğlen saat
lerinde bir HRK birliğince basıldı. 
Baskında M . Ali Seven adlı ajan
ınuhbir ölümle cezalandırıldı." di
ye verilir. Daha sonra, M. Ali Se
ver' in yeğerıleri olaya ilişkin PKK 
yetkilileri ile görüşüp amcalarının 
'ne ajan , ne de muhbir' olduğunu 
belirtrnele'ıi üzerine, Serxwebun 
gazetesi 58. sayısında bu kez: "M . 
Ali Sever adlı yurtsever bir Kür
distan'lı , Kontr-Gerilla timleri ta-

rafından katiedildi ." başlığı altında 
verdiği haberde, "Serxwebun ga
zetesinin 57. sayısında M. Ali Se
ven adıyla ve farklı bir biçimde ya
yırıladığımız haberin aslında bu şe
kilde geliştiğini öğrenmiş· bulunu
yor ve düzeltiyoruz." diyerek olaya 
başka bir boyut getirilir. 

8 Eylül 1986 tarih ve TKP/ML -
TİKKO imzası ile bir bildiri olayın 
yapıldığı bölgede dağıtılarak M. 
Ali Sever'in, "TKP/ML partizan
larını yakalatmak için köye karakol 
isteyen, bununla yetinmeyip, yöre
de ajan-ınuhbir yapısının örgütlen
mesinde ön ayak olan , gerçek dışı 
beyarılarda bulunarak, orılarca 

köylüyü i şkenceye uğratma yoluna 
sapan muhbir M. Ali Sever'in, bu 
suçlarından dolay ı partimiz önder
liğinde Halk Ordusu, Halkın Kur
tuluş Kuvveti , vurucu ve silahlı gü
cü TİKKO'nun bir gerilla birliğ i ta
rafından 2 Eylül 1986'da saat 1330 

sularında cezalandırılan Bingöl ili
nin Kiğı ilçesine bağlı Dalbasan 
(Seter) köyündeki kendisini kuley
le mukayese eden mide bulandırıcı 
bir sinevede iblis M. Ali Sever~ 
dir. .. " denerek olay TKP/ML
TİKKO tarafından üstlenilir. 

Olayla ilgili karmaşık iddiaların 

SENDiKALARDA MÜCADELE YoGUNLAŞIYOR 
istanbul • ANK 

DAçlığın kurumlaştığı günümüz Türkiye'sinde, öğren
ci örgütlenmelerinin yanısıra , sendikalarda da toplum
sal muhalefet yükseliyor. 
O Öz Gıda-İş sendikasına bağlı iki işçi daha açlık grevi
ne gitti . 

öne sürülmesi üzerine, M. Ali Sever'in ye
ğerıleri tarafından 7 Aralık 1986 günü , Al
manya'nın Stuttgart kentinde bir toplantı dü
zerılenir. 
Toplantıyı düzenleyen yeğerıler, M . Ali Se

ver' inajan olmadığını , olaya duygusal değil , 

politik yaklaştıklarını fakat düzeltilmesi ge
reken vahim bir yarılış olduğunu ısrarlı bir 
şekilde savunarak, bu ailenin çeşitli siyasi 
hareketlere insan verdiğini hatta, M . Ali Se
ver'in oğlu Şükrü Sever'in 1981 yılında dev
let güçleri tarafından katledildiğini , bir diğer 

oğlu Kemal Sever'in ise 7 yıla ya
kın bir süre cezaevinde yattığını 

belirterek, amcalarının öldürme 
nedenini şöyle açıklıyorlardı. 

"Gerek TKP/ML ve gerekse PKK 
tarafından ajan olarak kabul edilen 
ve PKK tarafından 1981 yılında öl
dürülen ajan-ınuhbir Yusuf Kahra
man'a misilierne olarak amcamız 
öldürülmüştür." TKP/ML'nin arn
calarını öldürme gerekçelerini ise 
şöyle açıklıyorlardı: 

"Gösterilen 7 gerekçede tarna
men hayal mahsulüdür. Çünkü, tek 
bir somut olay gösterilmemiştir. 

yukarıda da belirttiğim gibi, Kah
ramartlar'la aşiretleri i ntikam l arını 

bizden almak ist iyorlardı. Bunun 
da en rahat yolu bizim ai leden biri
ni ajan göstermek ve böylece her
hangi bi r devrimci harekete öldürt
mekti. l984'de köye karokol istedi 
diye bir haber ç ıkardılar, senaryo
nun başlang ıc ını böylece hazırla
mış oldular. Bunun yanıs ıra, am
cam adına çeşitli kişiler hakkında 

çeşitli yerlere ihbarlar vererek arn
caını bir ihbarcı gibi göstermek is
tediler. Bunda başarılı da oldular 
ve TKP/ML'nin bölgedeki adarrtla
rını devreye sokarak kendilerini 
açıkca alet ettiler." diyerek , 
TKP/ML'nin tavrı ne olmalıydı so-

rusuna ise şu cevabı veriyorlardı : 

" Bizce, TKP/ML'nin herhangi 
bir araştırma yapmaksızın olayı 

İKK (İşçi Köylü Kurtuşu)'unda ya
yırılaması sorumsuzluktur. Çünkü , 
ilk olarak TKP/ML'ye olayın kendi 
adarrtları tarafından işlendiğini 

söylediğimizde böyle bir eylemi 
doğru görmediklerini bize söyledi
ler. ·Daha sonra merkezin de böyle 
bir olaydan haberi olmadığı bize 
iletildi ." diyerek, " Devrimciler 
hata yapmaz diye bir anlayışımız 
yoktur. Fakat hatalardan çıkarıla
cak sonuçlar, devrimci mücadele
nin gelişmesine yönelik olmalı ve 
hata fark edil ir edilmez hatadan dö
nülmeledir... Olayda tayin edici 
olan bir kişinin öldürülmesinden 
çok. o kişiye sürülen çamurdur:· 
diyerek olaya i lişki n düşüncel erini 

dile getirdiler. 

TKP/ML sempatizanla rı oldu
ğunu söyleyen ve olaya ili şkin dü
şüncelerini açıklayan kiş iler ise, 
"olayla ilgili gerekli belgeler top
landıktan sonra gereken açıklama 

yapılacaktır." Diyerek, TKP/ML 
adına şu an için fazla bir şey söyle
meyeceklerini belirttiler. 

7.12 .1986 

AVRUPA ÖGRENCİ HAREKETLERİ 
ANK •dinleme servisi 

O Fransa'da başlayan öğrenci hareketleri, 
dalga dalga tüm Avrupa'ya yayılıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de 
çok sayıda yüksek okul öğrencisi, hükümetin üniversi
teler için hazırladığı , yeni tasarruf programını protesto 
etmek için miting düzenlediler. Yapılan gösteriye 15.000 
dolayında öğrencinin katıldığı , ayrıca yürüyüşün öğret

menler tarafından da desteldendiği bildiriliyor. 
Öte yandan , İ spanya'da da öğrenciler protesto gösteri

lerine başladılar. Lise ve Meslek liselerinde okuyan öğ
rencilerin tümü , 24 saat süreyle okullara girmeyerek . 
hükümetin eğitim sitemini protesto ettiler. 

ŞU ZALİM MUHACERET! 

Bu arada Türkiye'de de öğrenc i hareketlerinde bir yük
selme var. YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu)"na karşı 
olan muhalefet oldukça boyuılanmış durumda. Gösteri 
lerin yasaklandığı Türkiye'de öğrenciler ilginç protesto
larla , taleplerini dile getiriyorlar. Bunlardan en ilginci , 
Hacettepe öğrencilerinin son eylemleri ... Öğrencilerin 
bir bölümü, uzun süreden bu yana ne okulda ve ne de 
günlük hayatta konuşmuyorlar. Tüm ilişkilerini yazılı 
sürdürüyorlar. Basının sorularını dahi yazılı olarak ce
vaplandırıyorlar. 

İstanbul'da bulunan Derby Lastik Fabrikası işçileri 17 
Aralık'da greve başladılar. Greve, fabrikada çalışan 300 
işçiden , sendikalı 200 işçi katıldı. İşçiler 17 Aralık saba
hı , erken saatlerde fabrikanın önünde toplandılar. Bası

nın da izlediği toplantı da , Lastpetkim-İş sandikası baş
kanı , Vahdettin Karabay ' ın " Bu koşullarda anlaşma 
mı ? Grev mi?" sorusunu , işçiler hep bir ağızdan 
''GREV' ' diye cevapladılar, böylece grev başladı ve 
Fabrikadaki üretim tamamıyla durduruldu . 

İbrahim oğlu Hüseyin Celil , 85 yaşında . 1901'de Mardin'in Örnerli kasa
basının Fafe köyünde doğmuş. O bitmez tükenmez askerlik gelip çatınca, 
Kamışlı'ya geçmiş . Oradan da Lübnan'a göçmüş. Okuma yazma bilmiyor. 
İngilizce ve arapça biliyor. 

Hüseyin Celil4 çocuk babası.. Bir oğlunu, Lübnan'da iç savaşta kaybet
miş . Geçen yıl, Almanya'ya iltica etmiş. Şimdi, bir hay ı m odasında kürtçe 
kasetler dinleyerek, video bantları seyrederek gününü geçiriyor. 

Öte yandan Selüloz-İş sendikası , toplu iş sözleşmesin
de çıkan arılaşmazlık sonucu, SEKA'da grev kararı aldı. 

Toplu iş sözleşmelerinin imzalanması bir yana, imza
lanan sözleşmeler yürürlüğe konulmuyor. Özgıda-İş 
sendikası 4,5 aydırtoplu iş sözleşmesini, imzalanmış ol
masına rağmen, arılaşma yürürlüğe konulmuyor. Bu ne
derıle, sendikaya bağlı işçiler önce Ankara'da, daha son
ra ise İstanbul'da açlık grevini başlattılar. Açlık grevine 
geçtiğimiz gürılerde iki işçinin daha katıldığı bildi
riliyor. 

85 yıl sonra, Alman devletinin acımasız mülteci politikasının demir kıs
kaçları arasında, yarı felçli Hüseyin Celil'in tek tesellisi, bir gün Kürdis
tan'a dönebilme umudu . .. O, binlerce mültecinin acıları umutsuz! uğu ile 
kararmış Hayım odasından , yaşlı gözleri ile, Kürdistanlı devrimcilere, de
mokratlara selamlar gönderiyor . . Kürdistan Press sayfalarından izlediği 
birlik haberleri, savaş ve zafer haberleri ile umutlanıyor . . Küçük çocuğu
nun saçlarını okşayarak , kırık dökük bir teybe, çalma çalma parazİtten 
başka ses vermeyen bir bant koyuyor. Yaşlı gözleri ile dalıp gidiyor . . . 

KARNIG VAHRADIAN ATİNA'DA ANILDl 
(Ermeni Halksal Hareketi! 
Basm Bürosu • Atina) 

Atina Belediye mezarlığında, 14 Aralık 1986 tarihinde, katiedilişinin 4. yılı nedeniyle, K. Vahra
dian, Ermeni Savaşçılarının düzerılidiği birtoplantıyla anıldı. K. Vahradian 8 Aralık 1986 tarihin
de, MİT'e bağlı Türk ajarıları tarafından katledilmişti . 
Toplantıya Ermeni ve Yunarılı yurtseverlerini yanısıra, politik parti temsilcileri, Atina Belediye

sinin bir delegasyonu katıldı. Toplantıda papaz Hagop Rusdemian'ın yaptığı konuşmadan sonra, 
söz alan papaz Spiros Tsakalos, Ermeni soykırımını kısaca özetledikten sonra şöyle dedi ; " 1Urk 
faşist rejimi, sadece mücadele ordusu ASAIA'mn dilinden anlıyor. ASALAhepimiz için oldukça 
değerlidir. ' ' 

APM (Ermeni Halksal Hareketi) adına, Azadouhi Sarian' ın mesajından sonra, Yunanistan'da 
bulunan Ermeni aktör Arto Apardian bir şiir okudu; ardından Yeni Ermeni Devrimi şehitlerinin 
anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu . 

Toplantıya ; PASOK adına Dimitris Kostas, Yunanistan Komünist Partisi (İç) adına Theodoros 
Tsikas, EDA partisi adına Sofia Arsenio, Yunanistan Hıristiyan Demokrat Partisi adına Dimitris 
Traghoustis , Yunanistan Devrimci İşçi Partisi adına Theodosis Thiredakis, Atina Belediyesi adı 
na Ni kos Kharmalias, EDEK adına Ermina Mai , ARGO adına Aghdjidis Vlassis, Panheleni k Ko
mite, ulusal ilişkiler bölümü adına Yesai Mouradian ve Nikitas Nikitapolos, Yunanistan Halkların 
Kurtuluşu ve Hakları Birliği adına Dimitris Kaloudiotis, Yazar Yiannis Kiriakidis ve Tarihçi Eva 
Helmi katıldılar. 

Toplantıya ay rıca Ermeni Delegasyorıları da katıld ı. 
14 Aralık 1986 

Rheinfelde ANK/Necat 
12.12.1986 

DBilindiği gibi , Avrupa 1968'de yaygın öğrenc i eylem
leri ile sarsılmıştı. Olaylar, Türkiye'ye de sıçramış ilk 
boykot ve işgal eylemleri ile sürdürülerek , siyasal bir 
kimlik kazanmış ve çeşitli örgütlenmelere gidilmişti. 
Çoğu öğrenci hareketlerinden gelen siyasi kadrolar 12 
mart müdahalesi ile beraber karılı bir devlet terörü ile 
kırılmışlar; Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan ve Yusufİnan 
asılmış; Sinan Cemgit ve arkadaşları Nurhak'ta, Mahir 
Çayan ve arkadaşları ise Kızıldere'de askeri operasyon
larda ketledilmişlerdi . 

Geçtiğimiz ay Fransa'da başlayan öğrenci hareketleri 68 
olaylarından farklı talepler ve farklı bir bileşimle başla

makla birlikte, 68 olayiarına benzer bir biçimde avru
pa'da yaygınlaşıyor. l2 Eylül karanlığından yeni yeni çı
kan öğrenci gençlik de, Türkiye'de -gene 68'den farklı
lıklar taşımakla beraber- demokratik hak ve özgürlükler 
için mücadele alanında boygöstermeye başlamış bu
lunuyor. O 

ADALET BAKANI SUNGURLU 

Kayiplar Hakkinda Bil- Yok ! 
D "Bu güne kadar resmi rakamlara 
göre işkence sonucu 13 kişi öldürül
müş!!" 
D "Kaybolduğu söylenen 800 kişi 

hakkında Adalet Bakanlığının bilgisi 
yok!" 
• Son hükümet değişikliğinden sonra Adalet Ba
kanlığına atanan M .Ol tan Sungurlu, "'kayıplar 

hakkında kendisinin ve bakanlığının bilgisinin bu
lunmadığını , işkence sonucu öldürülenleri n ise 13 
kiş i olduğunu " söyledi. 

Bakan. '' 1986 yılı içinde 1Urk Ceza Kanunu 'nun 
kişiye karşı kötü muamele başlık/ıfıkrasıruı göre, 
1459 sanık hakkırukı dava açıldığını, aynı süre 
içinde 100 sanık hakkında mahkumiyet cezası 

verildiğini '' belirtti .Böylece bizzat Adalet bakanı , 

her ne kadar rakarrıl arı gizlese de, i şkencenin 

Türkiye'de bir olgu olduğunu ve i şkence yaptıkları 

kesinleşen 100 devlet görevlisinin de mahkum ol
duğunu itiraf etmiş oldu!' 
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REWŞADAWİ 
LI DillüK ir ZAXO 

O Li gor daxuyaniya Pollt Büroya PDK-I,Erişe dijmin ber belavbu
ylne. Hezen dijmin bi nezikayl 15 hezar kesin. Gelekji wana cahş 
in. 
Şer berdewam e. Peşmerge u Bargirl Milli, Gellkaşe u Berzaye

bercine li navçeyl Zaxo dijminan ragirt. Kuştl u birindaren dijmin 
zor e. Li gor Raporen rexİstinen bajaran, ku digihin P.B'ye nexweş
xaneyen Zaxo u Dıhok tijl cenazeyen eskeren dijmin e. 

Bombardimane balafır u topbaran berdewam e. Gelek gund hati
ne şewitandin, wek Birohecare, Navdare, Alnekl ı1 Uzmanan u 
gunden dltir hatine bombebarankirin. Çend jin u mindal şehid u bi
rindar in. 
Beşe k j i m ez in piyadeyl dijmin şkestiye. U bel e di gel ve jl hezen 

hikfimete haziri ya xwe erişekl dltir dikin. Peşmerge ı1 bargirl mill 
,;ı u xelk pekve şere dijmin dikin. 

ZAXO VE DillüK CEPHELERİNDE 
SONDURUM 

O 1-KDP Po !it Bürosunun bildirdiğine göre, çoğunluğu cahşlardan 
oluşan 15.000 kişilik bir güçle kurtanimış bölgelere yapılan Irak 
saldırısı geri püskürtüldü . 
Çatışmalar halen devam etmektedir. Peşmerge güçleri düşmanın 

,. tüm saldırılarını, Dıhok ve Zaxo'daki dağlarda karşıladı ve geri 
püskürttü. Düşman ağır kayıplar verdi . Edinilen bilgilere göre Dı
hok, Zaxo hastahaneleri ölü ve yaralılarla dolmuş bulunuyor. 

Düşmanın karadan top atışları ve hava saldırları devam etmektedir. Hava saldırıları nedeniyle Bıroheceran, Navdaran, 
Alnekl ve Uzmanan ve bazı köyler yanmış, uçak ve top bombardımanı sonucu bu köylerdeki sivil halktan kadın ve çocuk
lardan ölen ve yaralananlar olmuştur. 
Düşman piyade güçleri çöküntü içindedir. Fakat buna rağmen her an yeni bir saldırıya geçebilir. 

Belıtire 30 ·kes ji e,.~keren dijrnin hatin kuştih. 22 
kes~ dinjiji dijmin birindarbun. 2 kes hatin dtigir~ 
tin u ç.ekekA et nav deıı'ten peşmerge, . 
li · Şçms\.,0\.fu serok~tı.~~'C ... ~, 

de hatin ~tin. 

TKP/ML HAREKETİ 
1. OLAGANÜSTÜ 

KONFERANSI 
TOPLANDI. 

O ANK merkezine gelen bilgilere göre, TKP/ML Hareketi 
l.Oiağanüstü Konferansı toplandı. Toplantıdan sonra yayınlanan bil
diride, konferans ın ''ağır illegal koşullar altında kayıp vermeden 
toplandığı '' belirtilmekte ve konferansın toplandığı döneme ilişkin 
durum değerlendirmesi yapılarak şöyle denilmektedir: 

': .. azgın karşı-devrimci saldırılar karşısında devrimci güçlerin al
dığı yenilginin bir parçası olarak bizde yeni/dik. Oldukça ağır kayıp
lar verdik. Pekçok mevzimizi kaybettik. Tasfiyeciliğin geçici egemen
liği altında sağa savrulduk. Ne var ki, tüm bunlara karşın, örgütlü 
devrimci savaşımımız hiç bir zaman durmadı ... '' 

Konferans işçilere, ''sendika ağalarının engellerini aşarak genel 
grev şiarıyla ilerleyiniz .. '' çağrısında bulunarak köy ve kentlerin 
yarı-proleterleri ve emekçi köylülere de, "Toprak ve özgürlük şiarı

ı----------------------. nızı yükseltiniz. ''çağrısında bulundu. 
Türk.\'unan sınırında 

gerginlik 
20 Aralık günü Türk-Yunan sınırının İpsala Fer

reküpürü bölgesinde Türk ve Yunan sınır muha
fızları arasında çıkan ve yaklaşık 4 saat süren si
lahlı çatışma sonunda, ikisi Türk, biri Yunan 3 as
ker öldü. 

Olay, her iki devletin sınır bölgesi askeri birlikle
rini alarma geçirip kısmi teyakkuz durumuna ge
çirmelerine neden oldu . 

Türk ve Yunan gazeteleri olaya geniş bir şekilde 
yer verdiler. Olay, zaten gergin olan Türk Yunan 
ili şkilerinin daha da gerginleşmesine sebep olur
ken , Türkiyenin son yıllarda sınır komşusu olan 
ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bir devamı 
niteliğinde değerlendiriliyor. Türk basını ve hükü
met yetkilileri bu olayı fırsat bilerek, Yunan düş
manlığını körükleyen bir kampanya başlattılar. 

KURDU 
NUADPAREZIYA DEWLETE* 

•PERWİN• 
Dema ku em li Ewrupa dixwazin li ser mafen gele 

kurd bipeyivin, gelek kes, bi hezanl yen ku neziki ci
vaken rezani (siyasi) u yan en weşane ne, xwe paş de 
dikişinin u ji ve pirsere rezarn di bej in! Heta gava ku 
em weşandina bemameke piçuk ku naveroka we bite
ne çandl ye, weka stran, dilan ı1 hwd. dixwazin, ji me 
re: "Kurd siyasi ne" bersiv didin! U gava ku meriv be 
pirsa Afrika Başur, dile gelek kesan dişewite u di peli
xandina Reşande pirseke mirovl, ku bingeha we nija
dparezl ye, dibinin. U bingeha pirsa kurdl nljadpare
zl bixwe ye, ı1 em heml dizanin ku pirsa mirovi ı1 ya 
rezanl, eger ji derve awayen wan cihe xuya bibinji, bi 
xurti girerlayi hev in. 

Tirkiye 
Nijadpareziya dewlete , ango a ku buye fermi (res

ml), diji gele kurd ji aliye her çar hikfimeten Tirkiye, 
Iran, Iraq ı1 Suriye te ajotin. Bi hezani Tirkiye ye, ku 
te de nlve Kurdan rfidine , ku di hunera nijadparezl u 
faşizme de buye serok. 

Hln di 1923 de, di peymana Lausanne de, gava ku 
civaka netewan li ser çarenusa (qeder) gelen ku di bin 
deste lmperatoriya Osmanlde bun dipeyivi, nunere 
tirk Isınet Paşa, di axaftina xwe de digot: ''Kurd qet ji 
Tırkan ne cihe ne, u eger ew bi zimanen cihe bipeyivin 
jf, ev her du gel perçeke tene, ji aliye nijad (irq), ol 
(dfn) u adetan, ava dikin. '' Pişti hilweşana ve Impera
toriye ı1 stendina hikm li Tirkiye ji aliye Mustafa Ke
mal ku semave wl Atatürk, ango Bave Tirkan bu, ji bo 
paraztina yekltiya muqaddes a Tirkiye, diviya ku Er
meni ben seıjekirin ı1 Kurd bi her awayl ben asimile
kirio . Atatürk di 3 Adar 1924 de, zagoneke ( qanun) ku 
dibistan, rexistin ı1 weşanen kurdl qedexe kirin der
xist. Ji we mejuye (tarlx) heta iro, di zagona bingehl 
(bi tirkl: Anayasa) ya tirkl de hatiye nivlsln ku hernl 
rfiniştevanen Tirkiye Tirk in. Ango ne bi tene Kurd, le 
Ermeni ı1 hindikayiyen fiile ı1 etnik: Suryanl, Aşuri, 
Kildani, Yunani. .. jl Tirk in! Ü nave Kurdan bi awakl 
fermi dibe ' 'Tırken çiyayf'' yan ''Tırken Rojhilate!'' 

Tu partiyekl ku te hikm, ji sosyal-demokratan heta 
liberal yan faşistan , naxwaze ku ve bende rake. Pirtfi
ken dibistanl bi hevoken (curnle) mezin en ku pesna 
mezinahiya nijade tirki ku ji hemi nijadan bilindtir e 
didin dest pe dikin! Heykelen Atatürk li her deri, bi 
nivlsa navdar ''Di/şah e ewe ku dibeje ez Tırkim'' ra
westane! .. . Loma meriv şaş nabe dema ku dibine ku 
pirani ya Tirkan, ku ji dergfişe mejiye wan bi vi awayl 
hatiye şuştin, bi zanebun yan be zanebun, bawer dikin 
ku ''nijade "wanji hemiyan xweşiktir u resentir (esil) 
e u ku gotina "Kurd" qedexe ye. 

Civakzane (sosyolog) tirk Isınail Beşikçi ku ji salan 
de ji sedema nivislna tezeke li ser Kurdan di girtigehe 
de ye, ewha di bej e: ' 'Di nezfkf sa/en 1930 de u piştre, 
Tırk iddiadikin ku hemf şareyarf (medeniyet) açan
den cfhane ji raye (esi) tirkf ne a tecrube dikin ku ve 
yeke fsbat bikin. Ev propaganda di dema partiya yek
ta (bitene) de, bi hezanf di jiyana Seroke Mezin Gazi 
Mustafa Kemal de, pirr be/av bU bU. fro romana (fikr) 
tirkf, zanfngeha tirkf, weşana tirkf nema xwediyen 
van qeşmeriyan in, le ideoloji ya 'Tırkitiya Kurdan' bi 
vf awayf bixwe dajo. Demokrat en tirk u tevgera sosya
list a tirk diven ku bi balkeşf li ser ve babete .xWe xwar 
bikin. ' Di direjayiya sedsalen 19 u 20 min de, pişti her 
serhildaneke kurdi, leşkere tirk kuştin ı1 sirgunen gir
seyl (kitleyi) pek tine. Jimara tevayiya Kurden ku ha
tin kuştin ı1 sirgunkirin ji ya Ermeniyan ne kemtir e. 

(Dıimahik di bejmara 9 an de) 

BİR CİNAYET DAHA 
{Kamışlt/Özel] 

cenaze töreninde sömürgeci Türk devletini 
lanetleyen sloganlar atıldı. 

latma sistemi ve yeni açılan askeri devriye yol
larıyla donatması da yetmiyormuş gibi, şimdi 
de Kürdistan'ın diğer parçalarında savunmasız 
insanları katlediyor. 

Katledilen Kamran XIDIR (23) 

DTürk sınır nöbetçileri Suriye Kür
distanının Kamışlı ilçesinde bir Kürt 
gencini katletti. 
D Türk ordusunun "sınır ötesi" ci
nayetlerine yeni bir cinayet daha 
eklendi. 

21.11.1986 cuma günü saat 14° 0 sularında 
Kamışlı'nin TC hududunayakın Kudurbeg 
mahallesinde amcasının evinin önünde 
oturmakta olan Karoran Xıdır (23) adlı bir 
Kürt genci sınırda nöbet tutan Türk askerle
rinin açtığı ateş sonucu öldürüldü . 
Türk askerlerinin, Karoran Xıdır'ı durup 

dururken vurmaları Kamışlı'daki Kürtler 
arasında nefretle karşılandı. Suriye hükü
meti, Karoran Xıdır olayında sessiz kalır
ken , Kamışlı halkının katılımıyla yapılan 
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Karoran Xıdır, askerliğini yeni bitirmiş, 
23 yaşında , demircilik yaparak geçinen , 
çevresinde sevilen, yurtsever düşüncelere 
sahip bir Kürt genciydi . 
Bilindiği gibi bu cinayet, Türk askerleri

nin Suriye Kürdistan'ında gerçekleştirdiği 
ilk cinayet değildir. Türk askerleri 1981 yı
lında Kamışlı 'nın Cemike köyünde devrim
cilerden ve halktan içinde kadın ve çocukla
rın bulunduğu 15 Kürdü katletmiş, yine 
1984 yılında Kamışlı 'nın Hileli köyünde, 
TC hududuna yakın tarlasında ekin biçen 
bir Kürt kızı da Türk askerleri tarafından 
katledilmişti . 

Türk askerlerinin sınır tanımaz katliamla
rı , Suriye Kürdistan'ında nefretle kar
şılandı. 

TC'nin Suriye hududunu tam bir savaş 
cephesi gibi tanklarla , panzerlerle, aydın- Suriye-Türkiye sınırına yığılan panzerler 
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UNUTULAN BiR JENOSiD PONTUS [I] 

Pontus Rumlan 
Unutulmuş bir jenosid 

Pontuslular, mecburi göçe tabi tutulduk
tan sonra gerçek dururnlarını ve tarihsel ev
rirnlerini yazmak için*, tarih bilimin, hak
lar hukukunun, etnoloji ve sosyoloji bilimi
nin kenanndan-köşesinden yararlandılar. 

Politik durum ise dikkate alınmadı. Fa
kat,Pontuslular tarihsel olguları ve durum
larını korumak için politikayı kullanmak 
için çaba sarfettiler.** 

"Sorunun ört-bas edilmesi için" büyük 
devletlerin şiddet mantığı egemen oldu. Ye
nilgiye ugrayan halkın karşı koyma yöntem
leri ise, bilinçsiz sayılarak, tarih dışına atıl
ma, yok olma tehlikesiyle yüzyüze kaldı. 
Pontus halkının evrimini düşünen, sapta
yan, planlayan ve onun kaderini belirleyen 
büyük devletlerin politikalarıydı. Bunlar 
arasanda Lozan anlaşmasından başka*** 
büyük devletlerin politikalarına uygun ola
rak Pontus halkının kaderini tayin edin iki 
büyük anlaşma daha vardır : 

Birincisi: 
Venizelos-Atatürk dostluk antiaşması 
Ikincisi ise: 
Yunanistan 'ın NAIO 'ya girmesi ve Tıirki

ye'nin toprak bütünlüğü doktirinidir. 
Sol bir mülteci politikası oluşturulmasına 
rağmen (böylece ülkemizde "Yunanistan~ 
da ç. n'' kitlesel bir proleterleşme olgusu 
ortaya çıkmıştır) Pontusların ucuz iş gücü
nü kullanılmış, ve onların etnik kimlikleri, 
yaşam durumları vb. görmezlikten gelerek 
sahip çıkılınaya ve onların sözcülüğünün 
yapılmasına çalışılmıştır. Böylece Potnusö 
lar için müsait bir ortam yaratılmadığından . 

onların tarihleri, örf ve adetleri yeni nesil
lere aktarılamıyor. Göçmenlerden gelen 
anılar, tarihi olgular, hatıralar, örf adetler, 
dil konusunda anlatırnlar nesilden nesile 
yabancılaşmış, yabancı değerlerle kaynaş
mıştır. Anılar karışmış, unutulmuş ve gide
rek yok olma tehlikesi ile karışılaşmıştır. 

Geçmişini tanımamak, bugün ve gelecek 
için ciddi kuşkular yaratmaya başlamıştır. 
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D Türk tarihi, genel olarak Mustafa Kemal'
in 19 mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını bir 
başlangıç noktası alır. Osmanlı paşası Mus._ 
tafa Kemal'in, Samsun seferinin amacı ise 
genellikle gözardı edilir. Padişahın izni ve ·in
gilizlerin onayı ile başlayan Samsun seferi, 
bölgede silahlı mücadele veren bir halkın 
imhasını amaçlamaktadır. Bu halk, savaş sı
rası ve sonrasında imha edilerek tarih dışına 
atılan Pontus halkıdır. Topal Osman çetesi
nin katliamından kurtulanlar, Sivas'ta kuru
lan darağaçlarında canvermişler .. Diğerleri 

Danslar, türküler, oyunlar bir 
halkın ulusal kimliğini yeterli 
olarak belirleyebilecek nitelikte 
olmadığı zaman, eksik ve yanlış 
değerler de üretebilmektedir. 

Sonuç olarak ancak, iki şartla 
bir halkın mücadele etmesine 
müsade edilebilir: halkın tarihi
nin gerçek muhtevasıyla kavra
nılması,ki böylece tarihsel ve 
politik evrimin nedenlerini, bu
günkü durumun anlaşılmasının 
sağlanması ve bu halka karşı uy
gulanan katliamların . insanlık 
yasalarına göre uluslararası ör
gütler ~rafından tanınması. 

Bu iki şartla bir halk varlık 
hakkını garantiye alabilir. Ve 
varlığını ispatlıyarak sürdü
rebilir. 
Eğer l923'ten sonra böyle bir 

perspektif açılsa ve gerekli iş
lemler yapılsaydı Pontus sorunu 
gündeme getiritirdi. Bunun için 
tekrar aynı işlemlere dönmek 
gerekecektir. 

Haklann hukuku mantığı 
Biz bu soruna hakların hukuku 
mantığına göre yaklaşımda bu
lunacağız. Günümüzde, bölge
deki hakların Yeni Doğu Sorunu 
ile ilgili görevleri oldukça yük
lüdür. Bölge halkları tarihi yeni
den araştırmak ve kendi açıla
rından yeniden yazmak zorun
dadırlar. Devletlerinin tarihi 
değil hakların tarihi yazılmalı
dır. Bu çalışma olumlu sonuçla
ra ve yeni j:>erspektiflere yol 
açabilecek yeni doğu sorunu 
için halkların hukuk mantığına 
göre çözürnlemçler belirlene
cektir. Eğer devletlerin mantığı 
egemen olursa, bu, Doğu Akde
niz Bölgesinde etnolojik, sosyo
lojik, kültürel kargaşalığa yol 
açabilecek ve yeryüzünün hiç 
bir yerinde rastlanmamış olgu
lar oluşacaktır. 

Kısa tarih 
Küçük AsY.~'nın kuzeyindeki 

kıyılarda M.O. 8'ci asırda yaşa
yan Paflagonia'dan Lazlara ka
dar ulaşan hayat Pontuslulara ta
nıklık etmektedir. Potnusların 
tarihe katkılarını, gelişimlerini 
ve uygarlıklarını ; Helenizm ve 
Bizans devrinde tarih kitapla
rında okumak mümkün. Bu ki
taplara ve yazariarına karşı çok 
tepki duyulmuştur. 
Osmanlı işgalinden, siyasi, ik

tisadi ve ırkçı mekanizmalar ve 
Pontus halkına uygulanan yön
temler bu halkın varlığını ve 
birliğini imha tehlikesine kadar 
genişlemiştir. 

Potnuslar ve Küçük Asya'nın 
diğer hakları, özellikle hristiyan 
uluslar kendi ülkelerinde görül
memiş bir zulma ve zorbalığı 
yaşadılar.Bu zulum ve zorbalık 
bütünü ile Osmanlı despotizmi
nin,azınhklar üzerindeki politi
kasının ürünleriydiler. 

Bu baskı ve zorbalıklar Pon
tus halkını göçe zorladı. Pon
tuslular, kıyılardan dağlara, 
manastırlara, giderek Kafkasla-

ra doğru yöneldiler. Pontus hal
kının direnmt:~i güçlüydü. Tarih 
buna tanıktır.Omeğin, Pontus'ta 
XVII. YY. dan önce inşa edilen 
cami yoktur 

Çıkış Yolu 
Pontusların , Kafkaslara doğ

ru yığınsal göçleri ve Kafkaslar
da ortaya çıkan 'Pontus topluluk
ları , Osmanh-Rus savaşlarının 

sonuçlarından biridir. Pontus 
halkı, geri çekilen Rus ortodoks 
askerlerinin peşine takılarak 
Kafkaslara göç etti. Çünkü, sa
vaş sonrası yaşadıkları bölgede 
kendilerini bekleyen akıbeti bi
liyorlardı. Zorba işgalcinin zul
mu~u yakından tanıyan Pontus 
halkı, doğal olarak ülkesini ter
ketme durumunda kaldı. Eğer, 
Kuzey Kafkaslarda, Gürcüs
tan'da var olan topluluklarının 
geçmişi incelenirse, bu toplu
lukların , Osmanlı-Rus savaşla
rı (1828,1856,1871,1916) sırası 

veya sonfı!._sında ortaya çıktıkları 
görülür. Omeğin, 1916 yılında 
250 binden fuzla Pontuslu Kaf
kasya'ya göç etmişlerdir. 

Yüzyılın başından bu yana 
Pontus sorunu, genel olarak 
Doğu Sorunu'nun bir bölümü
nü oluşturur. Devletlerin ege
menlik uğruna giriştikleri mü
cadelelere bağlı olarak, tarihsel 
olguları reddedildi, halkların 

etnik kimlikleri yok sayılarak 
tarihin dışına itildi. Pontus'un 
kaderi ile Ermeni ulusunun ka
deri de devletlerin bu egemenlik 
mücadeleleri içinde "doğu so
runu"nun dışına atılarak, bir 
yok oluşa terkedildi. 

Pontus halkının kendi etnik 
kimliğini, kültürel ve ulusal 
özelliklerini koruma uğruna gi
riştiği mücadele, 1908'den son
ra ise Jön-Türkler'in ırkçı saldı
rılarına hedef oldu, özellikle, 
1916-23 arasında Pontus halkı 

·üzerindeki zulum, zorbahk, 
sürgün ve katliamlar olabildi
ğince boyutlandı. l916'da Pon
tus halkı ünlü "Amele Taburla
rı"nda katledildiler. Daha sonra 
Türk devleti tarafından önce
den planlanmış sistemli saldırı
lar 1923'e ka
dar süren bir 
jenosidle ta
mamlandı. Bu 
dönem içinde 
büyük katliam
lar yapıldı, şe-. 
hirler, köyler 
yakıhp yıkıldı, 

binlerce insan 
öldürüldü. 
Binlereesi sür
gün edildi.İm
ha eylemleri, 
Pontus kıyıla
rından , Erzu
rum'a; Kürdis
tan'a ve gide
rek Suriye'ye 
kadar genişle
di . Bu olaylar
la ilgili belge-

göçe zorlanmış, çeşitli ülkelere sığınmış
lardır. 
D Pontus jenosidi tarihin karanlık sayfaları 
arasında duruyor. Türkiye'de resmi tarih dı
şında doğru dürüst bir tarih de henüz yazıl
madığı için, bu karanlık sayfa bir süre daha 
yerinde duracak. Aşağıdaki yazı, konu ile il
gili araştırmalar yapan gazetemi.z yazarla
rından sosyolog M.HARALAMBIDIS'e ait. 
Elefterotipia gazetesinin 17 Eylül tarihli nüs
hasında yayınlandı. Yorgo BACA tarafından 
türkçeye çevrildi. 

ler, aynı dönemde bölgede bulu
nan Alman, Amerikan, Avus
turya ve benzeri devletlerin 
konsolosluk arşivleri arasında 

bulunabilir elbette. Ve zaten, 
Pontus örgütleri de bilimsel ça
Jışmalarlaı tlgili belgeleri yayın
lamaya başlamışlardır. 

300 bin Kurban 
Zorbalık ve sürgünlerden 

sonra özellikle kadınlar ruhsal 
bunalımiara düştüler. Bu kadın
lardan birçoğu , bu ruhsal buna
lımlar içinde kıvranarak Yuna
nistan'da öldü. Yunan Üniversi
tesi ve psikologları bu konu ile 
hiçbir zaman ilgilenmediler. 

Belgelere göre katledilen 
Pontuslular 300 bin cıvarında
dır. Kuşku yok ki, eğer Pontus 
halkı imhaya karşı direnmesey
di, katliam çok daha büyük ola
caktı. Nitekim, Ermeni halkı
nın silahlı direnişinin var oldu
ğu bölgelerde de katledilen 
Ermeni sayısı, direniş olmayan 
bölgelere nispetle daha az ol
muştur. 

Pontus halkının imhasında it
tifak eden güçler, lumpenler ve 
Osmanlı Askeri Bürokrasisiydi. 
Katliamı Giresun'da Topal Os
man ile Kemal'in (Mustafa Ke
mal) çeteleri yaptılar. Zaten, 
Kemal'in Samsun'a gelişi de 
Pontus direnişini bastırmak ve 
imha etmek içindi. 

Pontus üzerinde uygulanan 
sürgünler de kapalı bir imha bi
çimi idi. Bu imhanın "savaş 

hukuku" ile açıklanması da 
mümkün değildir. Çünkü, sür
günterin uygulandığı bölgelerde 
Yunan ordusu yoktu ve bölge 
askeri-stratejik bir bölge değil
di. 

1923 yılında imzalanan Lozan 
anlaşmasında, şöyle bir ifade 
vardır: '' yığınların değiştiril

mesi meselesi tamamlan
dı ·:.Fakat Pontus halkı için 
herhangibir · işlem söz konusu 
olmadı. l923'den sonra, kendi 
ülkesinden herhangibir barışçıl 
çıkış yapamadı. l923'ten sonra, 
zulumdan ve katliamlardan kur
tulabilen Pontuslular, binlerce 
yıllık ülkelerinden zorla çıkarı!-

dılar. Zorla ülkelerini terketmek 
durumunda kaldılar. Zorla göçe 
tabi tutulanlar, Rusya'ya, Latin 
Amerika'ya, Orta-Doğu'ya ve 
Avrupa'ya gittiler. Çok büyük 
bir bölümü ise Yunanistan'a gel
di . Bağımlı Yunan devleti açısın
dan herhangibir mübadele (de
ğişim) şekli uygulanmadı. 

Pontus halkının varlığı ile ilgi
li hiçbir hak tanınmadı. Kendi 
ülkesinde yaşama hakkının ko
l)lnması bile sağlanamadı. Öte 
yandan, ulusal ve kültürel kimli
ğine saygı gösterilmedi. Pontus: 
un zenginlikleri, halkın mal var
lığı yağma edildi. 

Türk devletinin Pontus halkı
na karşı giriştiği bu jenosid, 
unutulmaması, tarihten silinme
ınesi ve affedilmemesi gereken 
bir olgudur. Devletler, kendi çı
karları gereği, jeo-stratejik ve 
jeo-politik doktirinler uğruna 

Pontus halkının maruz kaldığı 

~ulmu, sürgün ve katliamları 
unutturmaya, yapılan haksızlık
ları küçümserneye ve bir takım 
amaçları gizlerneye çalıştı

lar. Bundandır ki bu gün bu olgu
ların ortaya çıkarılması için çaba 
sarfedilmektedir. Jenosidin res
mi olarak kabul edilmesini iste
rnek elbette ki her halkın doğal 
hakkıdır. 

*Çevirenin notu:Pontus ve diğer uluslar
dan yawr. tarihçi ve bilim adamları kas
tediliyor; **Gerçek bir atvşttnna olma
dığı an/atrlmı.ık isteniyor;- Yawrmno
tu: Lown anlaşması, asrımızın en büıük 
pawndır. Battnın jeo-stratejik ve ekono
mik çıkarlan gereği, Osmanlı devletinin 
devamı olan ve Kemalist yöntemlerle ka
nştırılarak yenilenen Türk devleti. halk
Iann isteğini ve tarihi olguları yok saya
rak mücadeleye girişmiştir 

Kaynaklar: 
/. /jiyenia Anastasidu : Venezi/os. Yunan
Türk Anlaşması 1930 
2. Fa/maraier : Trabzon Imparatorluğu
nun 1iırihi 
3. Peri Anderson :Seminerdeki Açılış Ko
nuşması · · 1he Ottoman Empire in 1he 
Ubrld Economy State Universty of New 
York 1984 
4. Hristo Samuilidis : Rum Pontus 1iırihi 
Atina 1986 
5. Savms loakimidis : Pontus Genel1iıri
hine Kııtkt 
6 >Vrgo Lomsidis : Mübadele Edilen 
Mü/Ider Ozerine Atina 1983 

Pontus merasim kıyafeti 
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Alex Maskey: .. 
"Ulkemizde, 800 yıldır 

İngilizlere karşı 
mücadele ediyoruz!'' 

Atina • ANK 
• Dünya Halklan ile Dayanışma Örgütünün davetiisi 
olarak Atina'ya gelen, IRA sorumlulanndan Alex 
Maskey ile ANK muhabirieri bir görüşme yaptılar. 
Aşağıda , bu görüşmenin bir bölümünü okuyucula
nmıza sunuyoruz. 

D Kürdistan Ulusal Kurtuluş hareketi ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 
DO Bize Kürdistan'la ligili çok az haber geliyor. 
Bunlar da oldukça karışık. Ermeni ve Kürt soru
nu bize çok karışık getiriliyor. Pek doğru haber 
alamıyoruz. 
D iran ve Irak'daki Kürt hareketleri ile ilgili bir 
değerlendirme yapabilir misiniz? 
DO Biz kendimiz için hayatımızı tayin etmek is
tiyorsak, dünyanın diğer halkları için de aynı şey
leri talep ederiz. Dediğiniz yerlerdeki hareket
lerle ilgili bir bilgimiz yok. Ancak onların da bi
zim gibi haklara sahip olmalarını talep olarak 
ileri sürüyoruz. 
D Türkiye'de demokrasiye geçme ile ilgili ne dü
şünüyorsunuz? 
DOTürkiye'deki duruma biz demokrasi diyemi
yoruz. ABD dünyanın her yerinde kendi yöntem
lerini uyguluyor. Bu anlamda Türkiye'deki duru
ma da demokrasi diyemiyoruz. 
D Kürdistan halkına iletmek istediğiniz bir me
sajınız var mı? 
DDBiz kendi ülkemizde 800 yıldır İngilizlere 
karşı mücadele ediyoruz. Sizin, Kürtlerin karşı 
karşıya kaldığınız görevler bizimkinden az değil
dir. Sizler de mücadele ediyorsunuz. Sizin de 
zorlu mücadelelerden sonra zafere ulaşacağımza 
inanıyoruz. Zafere ulaşınanızı dileriz . Ve uğrun
da savaştığınız hakların elde edilmesi için, içinde 
bulunduğunuz mücadelede, sizinle olan dayanış
ınay ı temenni ediyoruz. Her iki mücadelenin de 
zafere ulaşmasını diliyoruz , buna inanıyoruz . 

D Kendinizle ilgili söylemek istediğiniz bir şey 
var mı? 
O O Biz iki ayrı savaş sürdürüyoruz; birisi ingi
lizlere karşı , diğeri ise, bize karşı yanlış eğilimle
ri olanlara ' karşı, yani içimizde bir savaş .... Biz 
her gün sokaklarda İngilizlere karşı silahlı bir sa
vaş sürdürmekteyiz. Aynı zamanda bunlarla iş
birliği yapanlara karşı da mücadele vermek zo
rundayız . Kürdistan'daki durumu yakından tanı
mıyorum . Ama biliyorum ki, bölgede bulunan 
halklar bir arada yaşamak zorundadırlar. Sizin 
durumunuz kendine özgü bir durumdur. Bunu 
kendi açımızdan değerlendirmek zorunda
yız.Umarım bu bölgede mücadele eden halkların 
kabulü doğrultusunda bir çözüm olur. Asıl amaç 
bu olmalıdır. 

ANKARA VE IRAK'TAKi PETROL 
O Sovyet silahları ile donatılmış Kürt · 
partizanları büyük bir ihtimalle İran as
kerleriyle geçtiğimiz ay, farkında olma
dan Kuzey Irak -Kerkük2teki petrol ya
taklarına kadar varmışlar! Ve yüksek 
gerilim hattına karşı eylemde bulun
muşlar. 

Bu eylem Tahran tarafından büyük bir 
zafer olarak gösterilmiş ... 

Bu tesisiere büyük bir zarar olmadığı 
halde, Ankara bunu büyük bir tehlike 
olarak kabul ediyor. 

Türkiye Kerkük'ten gelen petrol boru 
hattı ile, İskenderun Jimanına günde 1.1 
milyon varil petrol sevk ediyor. Bu pet
rol boru hattı, yanlız Türkiye için değil, 
Bağdat için de büyük bir can damarıdır. 
Çünkü, Irak bu boru hattı ile petrolü

nün yarısını dışarı ihraç ediyor. Elbette
ki Kürt partizanlarından gelen bir saldırı 
bir mucize olarak beklenmemelidir. 
Doğu Anadolu'daki Kürt partizanları

na karşı savaşan Türk askerleri aynı za
manda, Irak'taki 20 bin Kürt partizanını 
da karşısına almıştır. 

Irak'taki Kürt partizanları, körfez sa
vaşında Tahran'ın beşinci kolu olarak 
gösteriliyor. İran'ın büyük bir saldırısın
da Kürtler önemli fonksiyon oynarlar. 
Bu güçlerin Kerkük'teki petrol yatakla
rına ve boru hattına saldırı ve işgali An
kara'da büyük bir endişe ile karşı
lanıyor. 

Haftalardan beri Ankara'da, İran saldı
rısının nasıl engelleneceği , varsayımlar
la önlenmek isteniyor. İran , elbette pet
rol yataklarının Türkiye tarafından işga
line göz yummayacaktır. 

Ankara'daki hükümete muhalif politi-

kacılar, kulisler arkasında ABD Savunma 
Bakanlığı'nın bir planından bahs ediyor
lar. Buna göre Türkiye'nin İran saldırısın~ 
dan evvel Kerkük'ü işgal etmeye kalkma
sı, Moskova'nın NAID üyesi Türkiye'yi 
tehdit etmesine yol açar. 
Bu da ABD Çevik Kuvvetlerinin gerilim 

bölgesine girmesine yeterli bir sebeptir. 
Bu durum yanlız Irak petrol yataklarının 
İran ve Sovyetlerin ilgi alanına girmez. 
Aynı zamanda bu, ABD'nin Doğu Ana
dolu'daki askeri varlığının oldukça kuv
vetlenmesine bir gerekçe olur.Washing
ton bu spekülasyonlara karşı bir tavır ta
kınmamıştır. Bu arada Türk Dışişleri 
Bakanlığı özellikle Tahran'a karşı bu se
naryoyu yalanlamaya büyük gayret gös
teriyor. 
Başbakan Özal da, Ekim sonunda An

kara'ya acilen ziyarete gelen ve bilgi edin
mek isteyen, İran Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Hüseyin Şeyhülislam'a Ankara! 
nın körfez savaşında tarafsız kalacağını 
garanti veriyordu. 

Fakat, İran'dan gelen ziyaretçi, İran'ın 
Kerkük'teki petrol yataklarına saldırma
yacağına dair bir güvence vermiyordu. 
Şeyhülislam: "Biz Irak'la savaş içinde

yiz, kimseye garanti vermeyiz'' diyerek 
İran'ın resmi görüşünü belirtiyordu . 

Ankara'dan yapılan son açıklamaya gö
re, Türkiye'nin milli ve ekonomik çıkar
larının tehlikeye düşürülmesine göz yu
mulmayacaktır deniyordu. Türkiye kul
landığı bu elastiki açıklamalarla askeri 
bir saldırıyı açık kapı bırakmaktadır. 
Türkiye, Kuzey ırak petrol boru hattını 

elinde tutma bahanesiyle Kuzey Irak'taki 
Kürt peşmergelerine karşı iki hava saldı 

Invas;on vıri.ırde von den militanten 
Separatis ten wohl unweigerlich als 
Versuch der Türkei betrachtet wer· 
den. dıese Region auf Dauer :ru an· 
ı-tektieren und daınit dW Gefahr eines 
endlosen Guerillakr~in Südost· 
an atoli~n heraufbeschwören. 

GERDHÖHLER 

rısıyla ve Türkiye, Irak sınırına büyük 
askeri yığınaklar yaparak, bölgeyi dene
tim altında tutmaya çalışıyor. Kerkük'ün 
işgal planı Türk generallerinin çekme
celerinde çoktan beri hazır tutuluyor. 
Türk militarizminin ulusal çıkarlarını 
güvence altına alma adına büyük riziko
lar ve diplomatik anlaşmazlıklar yarat
ması son olarak 1974 Kıbrıs işgali ile de 
kendisini göstermiştir. 

Fakat, Kerkük petrol yataklarının işga
li çok tehlikeli boyutlara sahiptir. Türki
ye böylesi bir tavırla körfez savaşına çe
kilerek sonu belli olmayan bir macera
nın içine girebilir. 
Özellikle Ankara'daki Türk Hüküme

tinin uykusunu kaçıran Kürt sorunu 
eğer Türkiye Kuzey lrak'a saldırırsa bü
yük boyutlara ulaşabilir. Çünkü, böylesi 
bir işgal eylemi ayrılıkçı militanların 
Türkiye'nin bölgeyi işgal etmesini ele 
alarak Doğu ve Güney Doğu Anadoluda 
sonu gelmeyen bir savaşa sürükleye
cektir. 

• GERD HÖHLER 

NOT: 20 Kasım 1986 tarihli Frankfurter 
Rundschau gazetesinden HAYDIN ta 
raftndan türkçeye çevrilmiştir 

-----~~~~~~~~~~~~- 4 DEVLET BİR HALKA KARŞI 
20 milyon Kürd'ün genel olarak içinde yaşadığı 4 devlet (Irak, 
İran, Türkiye, Suriye) aralarındaki değişik politik sistemlere 
rağmen, Kürt politikasında ortak uygulamalar içindedirler: si
vil halkı yerinden etme ve ona karşı saldırı düzenleme; en ufak 
bir direnişi bile vahşice bastırma, uluslararası düzeyde yasak
lanmış si lahları kullanma (zehirligaz , napalm , thalhum zehiri 
vb. ). 

dan da finanse edilen bir baraj projesi ( GAP ) onbinlerce Kürt 
köylüsünü gelecek yıllarda mülksüzleştirme tehdidi ili karşı 
karşıya getirmiştir. 

Suriye, genel sayım yasasıyla 120.000 Kürd'ün vatandaşlığını 
iptal etmişti. Bu vatandaşların mülk edinebilme ve diğer doğal 
haklarını ellerinden almış_tı. .. 

İran'da son 3 yılda 100 den fazla Kürt köyü Devrim Muhafız
ları ve ordu tarafından zorla dağıtıldı. 

Irak'ta qrdu İran ve Türkiye sınırında bulunan 460 tan fazla 
kürt köyünü yerle bir etti. 750.000 civarında insan Irak'taki 
kamplara gönderildi veya kampları hiç aratınıyan ' 'stratejik mo
del köyler' ' denilen yerlere yerleştirildiler. Aynı akibete Kürdis
tan'da yaşıyan hıristiyan Asuriler,.Süryaniler, Yezidi ve Şiiler de 
uğradılar. 

GESELLSCHAFT FUR BEDROHTE VOLKER-kurulu
şundan bu yana-çoğu zaman bazı kuruluşların düşmanlığına 
karşı-ısrarla ve düzenli olarak Kürtlerin ezilmişliği ve mücade
lesi ile ilgili sürekli bilgilendirmiştir.GFBY şu anda Kürd kuru
luşlarıyla , Federal Almanya'da yaşayan 400.000 civarındaki . 
Kürdün tehdit altında olan ulusal haklarıyla ve uğradıkları hak
sızlıklara karşı mücadele edip bu halkın durumuyla ilgileniyor. 

Bu yazı GFBV'nin 1986 da yayınladığı son sayısından çevril-
Türkiye'de, İran, Irak ve Suriye sınırındaki Kürt köylerinde 

yaşıyan halkı göçe mecbur etmek için , sistemli bir şekilde genel 
askeri operasyonlar ve ekonomik abHıkalarla yıldırılınaya çalı
şılıyor. Dünya' Bankası ve Federal Almanya Hükümeti tarafını .. 

miştir. 

- ''TİRKEK BULXARİ'' 
J1 AUSTRALIA 

DIGIHE TIRKIYE 

• ANK Australya 
Sefire Bulgarisıane li paytexta Australya, Can

berra, li diji biryara hukmata Australya, ya ku re 
dabCı Naim Suleyman (19 salin), yek ji endamen 
taxime giranirakeren (halter) Bulgari yen ku bi 
mevani hatibCın bajare Melbourne, protesto kir. 

Naim Suleyman bi nave Shalamanov dihat nas 
kirin Cı nuhali Tirkiye ye. Li Melbourne hin kesen 
Tirk xwe gihandibCın Shalamanov, ew kiribCın 
tombileke, biri bCın malek Tirk Cı li wir veşartibCın . 
DCıvre wi ji hikumata Australya xwaztibCı, ku bi
helin ew hiçe ingiliztane. Tev ku mamuren Bulga
ri rica kiribCın , ku bila ew ber çCıyina xort tev wi 
biaxifin , karbidesten Australi nepejirandibCın. 

Çeviri;R. KARTAL 

Mehkemeya Demiryan 
di sibate de destpedike 

• ANK Australya n 
Livon Demiryan (34) ye ku di 22.11.86 an de ,.J 

saet 2 ye sibeye tevi hevaleld xwe bombeyeld ki- ;. '· 
ribG bin qonsula Tirkiye li bajare Melbourne di 
dadgehe de wek endamek Eniya Şoreşgeri Erme-
ni hat naskirin . Weld te zanin hevale wi bi du te- · 1 
qina bombeye hate kuştin ı1 berezDemiryan dGre _i.id 
hat girtin. Mehkemekirina Demiryan de di 5 e ",\\, 
Sibate de dest pe bike. '~ 

Beri çend salan qonsuleke Tirk li Sydneye ha- ~\ 
tibG kuştin ı1 heta i ro ji kesek ji bo kuştina wi ı1 ll'f 
şofere wi nehatiye girtin. 1 

"' 

ATlK Kuruldu Naim Suleyman gihiştibCı London Cı ji wir bi balafira Serokwezire Tirk.iye firiyabCı 
Enqere . • Stockholm ANK 

Li Enqere Naim Suleyman bi roj namevanan re got ku , ''li be şek Bulgarisıane (men- D B~r yılı aşkın bir süredir önçalışmaları süren Türk.i
tiqa Kircaalf) di sala 1984'an de 80-100 kesen Tırk hatine kujtin ,ji lewra wan nepeji- yeli Işçiler Federasyonlarının, bir konfederasyon ha
randiye ku naven wan yen fslamf werin guhertin. Mizgeft bi zor hatine girtin ü zimane linde birleşmeleri karaı: altına alındı. Frankfurı:ıa yatirkf hatiye qedexekirin. • • pılan bir toplantı ile ATlK'in (Avrupa Türkiyeli Işçiler 

Wek te zanin, ne te ne ziman, le hebCıha gele Kurd, ku hejmara xwe li Tirkiya i roj tew Konfederasy~nu 'nu!J kuJl!ldugu açıklandı. Konfede
hindik 12 milyon e, hatiye qedexek.irin. Her kese ku li diji ve neheqiye denge xwe radi- rasyona, ATlF, FfiF, ATIGF, HTIF ile diger avrupa ülkelerindeki komiteler üye oldular. ke ji hela karbidest Cı midya tirk de wek mirovek ''.xayin ''te xuya ki ri n. O Kurdistan Press' e İsveç ATİK taraftarları bir rneklup 

Ajansa NCıçeyen Bulgarisıane BTA, dayezanin ku, '' revandina Shalamanov yekji ki- göndererek, durumu "Tıirkiye/i, devrimci, demokrat 
ri n en terorist li dijf welaten sosyalfst e. Be rez Shalamanov ye k )i hevalan hatiye bi dür ve yurtsever arkadaşlara Kurdistan Press aracılığı ile 
xistin , di nav komek kesen tirk de hatiye mejf-şuştin ü di bin bandüra guvaştinek nefs/n de duyurmak •' istediklerini belirttiler.Yayınlanan bildi
de biryar daye. · · BTA bi h iş ki biryara Australya di derheqe ve mersele de protesto kir. ride ATİK'in '' Yurtdışındaki Tıirkiyeli işçilerin ekono-

Naim Suleyman dixwaze ji vir Cı şCın ve di bin nave Tirkiye derola xwe wek giranira- mik, demokratik taleplerini savunacağı ve bu uğurda 
.....,ke...,r-.e-.ki,_b..,i-.liz...,e,_. -------------------------' kararlı ca mücadele edeceği' 'açıklandı. 
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KURT AR ILMI ALANLARDA 
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•• •• • • zg r z 
D Biz gençlerimizi, çocuklanm1z1 düşma
nin Çikarian için ölüme göndermektense, 
burada şerefiice yaşamayi tercih ederiz. 

D Kurtanimış bölge
ler, yalnızca askeri 
saldırı ve tehdit altın
da değil. .Aynı zaman
da, çok zalim bir eko
nomik muhasara var. 
D Yol, su, okul, elek

mokrat Partisi)'nin ya 
da IKP (Irak Komünist 
Partisi)'nin karargah
Iarına götürürüz. Ge
nellikle 8 ya da 10 saat 
yürürüz. 

trik, hastane, erzak, D Kurtanimış bölge
hamam .. hiçbir şey lerde, düşmana bo
yok. Bütün bu zah- yun eğmeden yaşa-

metiere halkımızın manın tadı, yoklukları 

kurtuluş mücadele- ve eziyetleri bastı-

sinden ötürü katla- rıyor. Rahat yaşama
nıyoruz. dığımız ortada .. Fakat 
D Hastalarımızı, ya özgürce yaşıyoruz, O 
KOP (Kurdistan De- da bize yetiyor. 

• Güney Kürdistan, yüzyılın başından bu yana 
savaş içinde . . Devrev i ayaklanmalar ve ulusal 
direnmeler/e beraber, önce İngiliz emperya
lizminin ve sonra İran , Türkiye ve Irak'ın sal
dırılarına hedef olmuş bir bölge. 

Esasen, yüzyılın başında İngiliz emperyaliz
minin, 1820'/erde ise Çarlık Rusyası 'nın Kür
distan üzerindeki hesapları, Kürt ulusunun ta
rihini belirleyen en önemli dış dinamikler ola
gelmiştir. 

Baban aşireti lideri Abdurrahman Paşa'nın 
Osmanlıya karşı direnişini (1806) Mahmut 
Herzenci'nin ünlü mücadelesi izler .. Onu da, 
Barzani/er. 1931-45-61-75 savaş dönemleridir. 
75 yenilgisinden sonra, yerel direnme/er, bu
gün yeniden ulusal bir boyut kazanmış du
rumda . . Bütün bir yüzyıl Irak devletinin sınır
Jarı içinde bulunan Kurdistan topraklarında 
kanlı ve acımasız bir imha savaşı süregelmiş
tir. Bu arada, sık sık toplu sürgünler/e de böl
ge boşaltılmış ve Güney Irak 'tan getirilen göç
menler/e, araplaştırı/maya çalışılmıştır. Bu
gün, ne arap/aştırma politikası ve ne de imha 
eylemleri amacına ulaşmış değil. İnsanlar. 
bütün yokluklara ve yoksunluk/ara, zulme ve 
katliam/ara rağmen binlerce yıldan bu yana 
yaşadıkları toprakları terketmediler. Terket
meyi de düşünmüyor/ar. 

Kürt Haber Ajansı (ANK) muhabirleri, kur
tanimış alanlarda yaşayan halkla, Kurdistan 
Press okuyucuları için çeşitli görüşmeler yap
tılar. Şeyhzade aşiretinden Mıhamed Şeyhza

de bunlardan biri .. Şeyhzade Mıhamed yüz 
hanelik aşireti ile beraberÇiyayesor bölgesin
de oturuyor. 65 yaşında. 4 çocuğu var. Biz 
sorduk. O anlattı : 

O Önceleri, kışı Si deka bölgesinde, yazı ise 
Hıreyne bölgesinde geçiriyorduk. Hıreyne 

bölgesi kurtanimış alandı. KDP peşmergele
rinin denetiminde idi. 1980 güzünde, Iran
Irak savaşı başladığında, Irak askerleri, bizim 

Sideka'yı terketmemizi söylediler. Biz de aşi
reti toplayıp, Hıreyne'ye geldik. Aynı bölgede 
yaşadığımız, Rewanduk aşireti ise, hükümet 
bölgelerine gitti. 

Biz Hıreyne'ye yerleştikten bir kaç yıl sonra, 
İran yeni bir hücum başlattı. Bölge savaş ala
nına döndü. Biz de, bölgeyi terkedip, Çiyaye 
Sor (Kızıldağ)'a yakın Kaniya Sp! (Akpınar) 
bölgesine yerleştik. Nüfusumuz 1200-1500 ci
varındadır. 

O Bir kaç yıl öncesine kadar, temel gıda mad
delerini hükümet denetimindeki bölgelerden 
kaçak olarak alıyorduk. Bize :;atılan her malın 
değeri, normal fiatın iki, üç misli fazlaydı. 
Ama, mecburduk. Geçen güz de, gene kışlık 
erzakımızı kaçak yollardan temin edebildik. 
Ancak, bu yıl, yıllık erzakımızı partinin açtığı 
yollardan temin edebiliyoruz. 
Kaldığımız bölgede kış çok çetin geçer. Faz

la miktarda kar yağar. Yollar kapanır. 4-5 ay 
dünya ile ilişkimiz kesilir. Bu nedenle biz, kış
lık erzakımızı güzünalmak zorundayız. 

O Hayvanlarımızı , Irak ve İran'dan gelen tüc
carlara satarız. Koyunun çiftini 80 dinara , ke
çi nin çiftini ise 50-60 dinara satarız. Pey n ir de 
satarız. Peynirin kilosunu 1.25 dinara ancak 
satabiliyoruz. Fazla da alan yok. 

O Çocuklarımızın eğitimi için , eskiden yaşa
dığımız bölgede müracaatımız olmuştu . Hü
kümet yetkilileri, müracaatımızın yerine geti
rileceğini söylediler. Ama, okul açmadılar. 
Son bir kaç yıldır sabit bir yerimiz olmadığı 
için, çocuklarımızı eğitemiyoruz . Ben biraz 
dini eğitim gördüğüm için, bazen çocuklara 
Kuran ders i veriyorum. Ayrıca bazı kürtçe din 
kitapları var. Onları okutuyorum. IKP (Irak 
Komünist Partisi) karargahiarı bize yakın ol
duğu için, sık sık bize gelirler, Geçen yaz, ba-

na, 'bir yer yapın, öğretmen arkadaşlarımız 
var. Gönderelim. Sizin çocuklarınıza ders 
versin' dediler. O zaman kıştı, kar vardı. Ne 
bina yapabildik, ne de başka bir şey .. Ancak, 
bu yaz köyüroüzden kızlı erkekli 10 kadar ço
cuk gidip IKP öğretmenlerinden ders aldılar. 
Ne yazık ki, yarın kış hastırdığı zaman o da 
son bulacak. 

Yani, çocuklarımız okulsuz, eğitimsiz 

büyüyor. 

O Hastalarımız olduğu zaman, bize yakın 
çevrede bulunan IKP ya da KDP karargahları
na götürürüz. Doktorlar baksın diye. Hastala
rımızı ya sırtımızda taşırız, ya da katı ra yükle
riz. Doktora ulaşmak için 8-10 saat yürürüz. 
Geçen kış 4-5 hastamızı karargahiara götür
dük. Ancak, ellerinde ilaç ve malzeme olma
dığı için, doktorlar müdahale edemediler. 
Hastalarımızı binbir eziyetle İran'a götüre
bildik. 

O Peşmergelerle aramız oldukça iyidir. Ne 
var ki zaman zaman sorunlarımıza gerekli il
giyi göstermiyorlar. O da devrimin ağır yü
künden ve şartların elverişli olmamasından 

kaynaklanıyor. 

O Hayatımıza gelince, bizim hayatımıza hayat 
denilmez. Ne yol, ne su, neelektirik , ne okul , 
ne hastahane, ne erzak, ne de hamam var. Hiç
bir şeyimiz yok. Dünyanın nimetlerinden 
mahrumuz . Bütün bu zahmetlere katlanma
mızın nedeni ise, Kürt halkının kurtuluş mü
cadelesinden dolayıdır. Yaşadığımız kurtani
mış bölgeler, sadece askeri tehdit ve saldırı al
tında değil, aynı zamanda zalimce bir 
ekonomik muhasara altındayız . Bir de bunla
ra, son dönemlerde Türk uçaklarının ikide bir 
üstüroüzden uçup başımıza bomba yağdırma
ları eklendi. 

OBütün bu anlattıklarımızdan sonra, bil i 
rum, bana diyeceksin ki , 'neden bu zahme 
re, yokluklara katlanıyorsunuz da, hükü 
bölgelerine gidip rahat etmiyorsunuz?' 

Biz gençlerimizi, çocuklarımızı düşm< 
çıkarları için ölüme göndermektense, buı 
setilee yaşamayı tercih ederiz. Biz, halkı 
zın ve devrimin çıkarları için elbette ki bu 
zorluğa ve zahmete katlanacağız. Gerek 
gözümüzü kırpmadan peşmerge safları 

düşmana karşı şavaşmaya da hazırız. Kurt 
mış bölgelerde düşmana boyun eğmeden 
şamının tadı, yoklukları da, eziyetleri de 1 
tırıyor. Rahat yaşayamadığımız ortada. ) 
özgürüz. O da bize yetiyor.. 
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• Kurdistana Başur, ji sere ve sedsa/e vir de di 
nav şere germ de ye ... Bi serhi/dan u berxwe
danen netewi yel} dewrewi ya li herem, pe;iye 
ji imperyalizma Ingiliz re u paşe ji, erişen Iran , 
Tirkiye uiraqe re buye hedef .. 

Di destpeka. sedsala 19 emin de, hesaben 
imperyalizma Ingiliz u di 1820 an şun de ji he
sa ben Çariya Rusya li ser Kurdistane buye bin
geha dinamika derveyi u tesireke mezin li ser 
diroka netewa Kurd kiriye. 

Weki ku te zanin, tekoşina seroke eşira Ba
ban Abdurehman Paşa, ya diji Osmaniyan 
(1806). berxwedanen bi IJaV u deng ya Mehmu
de Herzenci didomine. U serhildanen Barzani
yan ji, li du Mehmude Herzenci dom dike. 
1931, 45, 61-75 demen şere ne. Pişti tekçuna 
1975'an berxwedanen netewi yen heremi i ro gi
hiştiye seviyeke netewi. Bi kurtayi tevayiya 

sedsal eki, li Kurdistane ku di nav sinaren Iraqe 
de ye şeren bi xwini u kuştin u birin domkiriye. 
Her di ve deme de ge/ek caran sirgunen bi reva
yi herem hatiye valakirin uji Baş u re Iraqe Ereb 
anine Kurdistane, xwastine ku hererne bikirı 
herema Ereban. iro ne polftikaya Erebkirina 
herem u ne jipolitikayen qirkirine ( qetliam) ne 
gihane armanca xwe. 

Miroven hererne di gel tunebı1na tiştan, 
zi/m, zordesti u qetliamanji x.aken ku bi heza
ran sal e /e dijin naterkinin. Bira terkandine ji 
nakin. 

Nuçevanen Ajansa Nuçeya Kurd (ANK) bi 
gele ku /i navçeyen rizgarkiri dijin re, ji bo 
xwendevanen Kurdistan Press hevditinen cihe
rengçekirin. Mihamed Şexzadejiyekji wan e, 
ku pe re hatiye axaftin. Mihamed Şexzade, li 
gel eşi ra xwe ya 100 mali, li navçeye Çiyayesor 
rudine u koçeri dike. Mihamed Şexzade 65 sali 
bu u 4 iaroken w i h eb un. Wı ditinen x we j i me 
re wisa diyarkir; 

D Bere ym zivistanan li navçeye SI deka u havi
nanji li Xireyne diman. Navçeya Xireyne nav
çeyeld rizgarkiri bu . Di bin desthilatiya peş
mergeyen PDf5-I'e de bu. Di payiza 1980'an de 
çaxa ku şere Iran u Iraqe destpekir, eskeren 
Iraq e j i me re gotin; 've navçeye terk bi kin'. Ya
ni navçeya Sidekaji ber ku ew navçe nezild Ha
ci Umran bu. 

Me ji Eşira xwe komk.ir, em hatin navçeya 
Xireyne. Eşi ra Rewanduk, ku ew jlli gel me di 
navçeya Sideka dirnan çun heremen di bin dest
hilatiya hikumete . Pişte ku em li navçeya Xi
reyne dwar bun, bi çend salan şunde Iran dest 
bi erişeld kir. Here m bu qada şer. Me jl, w e he
reme (Xireyne) terilcand u em hatin navçeye 
Kaniyaspl ya nezild Çiyaye sor u li vir ciwar 
bun. Eşirame neziki 100 mal e. Hejmara me ji 
1200-1500 kes e. 

D H eta beri ya çend salan ji , me zexireyen xwe 
ji heremen di bin desthilatiya hikGmete bi qa-

za 
D Em dewsa ku zaroken xwe ji bo ber
jewendiya dijmin bidin kuştin, jiyana 
me ya bi vi hali ya bişeref ji we çaktir Q 
xweştir e 

D Heremen ku em li 
ser dijin netenedi bin 
tehdid o erişen leşkeri 
de ne. Herweha em di 
bin muxasereyeki (ab
luka) pir zalim de ne ji. 
D Ne re, ne av, ne di
bistan, ne elktrik, ne 
nexweşxane, ne er
zaq, ne hemam ... Qet 
tiştek n ine ... Ji bo te
koş ina rizgariya gele 
me ye ku em v~n zeh
metiyan dikeşinin. 

Kurdistan) yan ji bare 
gehen PKI (Parti Ko
muniste Iraq) . Gelek 
c aran em 8-1 o sa et re 
diçin ku nexweşen 
xwe bikaribin bigihiji
nin van baregehan. 

D Tama jiyana azad 
ya li ser navçeyen riz
garkiri, hem O neçari O 
tunebOnan dide ji bir
vekirin. Xuya ye ku em 
wisa reheti (hesani) 
najin... Le bel e em bi 
azadi dijin. Ev ji besi 
me ye. 

D Em nexweşen xwe 
yan dibin baregehen 
PDK (Parti Demokrati 

çaxl dian1n. Tişten ku ji me re dihatin firotin, 
heqen wan j i ya bihaya normal du se qat zedetir 
bu. Ubele em begav u neçar bun. Payiza çuyi 
j1, dlsa me erzaq u quten xweyl zivisıanl bi qa
çaxi bidestxistin. U lsal em de erzaqen xwe ji 
dikana partiye bikirin. Zivistana ve navçeye 
geleld dijwar derhas dibe. Geleld berf dibare. 
Re ten girtin. 4-5 meh tekili ya me ji dinyay e qut 
dibe. Ji ber ve yeke, em hertim erzaqa xwe ya 
zivistane di payizan de distlnin . 

D Jiyana me li ser xwed1kirina heywanan e. 
Em ]<:oçer in, Heywan xwedl dikin ji bazirga
nen Iran) u Iraql yan re difroşin. Cota rn1h bi 80 
dinaran e (I dlnar=l $),u ya bizinanj150-60 
dinaran e. Em pener jl çedikin u difroşin. Kilo
ya pener bi 1,25 dinaran difroşin. U em wisa 
zaf nafroşin gelek cara peşmergeyen barege
hen (qerergah) nezlk pener dikirin. 

D Ji bo perwerdekirina zaroken xwe, li ciye 
xwe ya bere me daxwaznameldji berpirsiyaren 
hi kumete re peşkeş kir. U daxwaza me neanln 
dh u tu xwendegeh venekirin. Ev çend salen 
daw} ciyeld me ye xuya (sabit) nlne. Ji ber ve 
yeke, em nikarin zaroken xwe bidin ber xwen
dine. Min bindek perwerdeya oll (dini) ditiye. 
Carna ji bo zarokan re dersa Qurane didim. 
Herweki din pirtı1ken o li yen kurdi ji hene, bi 
wan ji zarokan didim xwendin. Baregeha PKI 
(Parti ya Komunista Iraqe) nezi zozana me (ci ye 
me) ye. Peşmergeyen wan pir caran ten ba me. 
Par zivistane , ji me re gotin; 'Ji xwe re ciyeld 
çekin, hevalen me yen maıiıosıa bila ben ders 
bidin zaroken we.' U hingi zivistan bu u geleld 
berfhebu . Me nedikari bu ku dheld avabikin u 
ne ji tişteld din. Ubele ve havlne me nez1 10 
zaroken xwe tev kur u keç ji bo çend meban şi
yandin baregeha PKI e ku ders bistinin. Mixa
bin i ro s ibe de dlsa zivistan destpebike ku zaro
ken me nilcaribin disa bixwinin. Yane zaroken 
me bexwendin u perwerdekirin digih1jin . 
D Dema ku hinekji eşirame nexweş dibin , em 

wana dibin baregehen PDK-I yan ji PKI ku li 
wan ciyan doktor hene. Em nexweşen xwe yen 
belengaz carna bi çuna 8-10 saet re digih1nin 
van baregeha. Zivistana par me 4-5 nexweşen 
xwe birin we dere, le ji desten wan tişteld nedi
hat. Em neçar man u nexweşen xwe bi hezar 
zehmeu birin Irane. 

D Pewendiyen me yen Ii gel hezen peşmerge 
baş e. Mixabin cama ew nikarin li ser derden 
me rawestin. Em dizanİnew j1 giranbuna baren 
şoreşe te. 

D Nihajiyana me . .. Hun diblnin , ne av, ne re, 
ne elektrik, ne dibistan, ne nexweşxane, ne he
mam u ne ji erzaq u qute me heye. Tişteld me 
nine. Em ji dewlemendiya dinyaye mehrı1m u 
bepar in. Sedema van zehmetiyen ku em dike
şin, j i ber te koşina rizgariya gele me ye Kurd e. 
Heremen ku em le dijin, netenedi bin tehdit u 
erişa leşkeri de ye. Herwisa em di bin muxase
reyeke abori a pir zalim de ne ji. Li ser vap he
mu tişıanji, di van derneo dawi de bomhebara
neo balafiren tirkan ji li ser me ye . .. 

Li ser ev tişten ku min ji we re da xuyak.irin, 
hun de ji min bipirsin ; 'gelo hun çima evçend 
neçari u belengazi dikeşin, le naçin heremen li 
bin desthilatiya hikumete u bi rehet1 najin?' Em 
di dewsa ku zaroken xwe ji bo berjewendiya 
dijmin bidin kuştin, jiyana me ya bi vi hali ya bi 
şeref ji we çaktir u xweştir e. 

Emji bo berjewendiyen (fedeyen) gel u şore
şe, helbet evqas neçar1 u belengaziye bikeşin . 
Em arnade ne, ku dema pewist be, di nav rezen 
peşmerge de şere dijmin ji bikin. 

Tama jiyana azad, ya li navçeyen rizgarkiri 
hem tunebunan u hemj1 zor u zehmetiyan dide 
ji b1rvekirin. Xuya ye (aşkereye) ku jiyana me 
ne wisa hesan e, lebele em azad in, ev ji besi 
me ye. 

ı lion 1986/Çiyayesor 
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NEXWEŞİYA ~WRUPA 
• 'IORI • 

Di heyarneki de, ji van gunden deşte ko ji dar il relan (or
man) dilr, deri sergina (tezek) li şawitandine tişteki wana ne
yi, xortek li xwendine ji gunde xwe derdikevi. Xorte gewr 
ıev dabistan il zanistgehen dayi ber xwe diqedeni. Zanistge

hen welate wi tera wina nakin. Di rab i , di Ewrupa de derdi
kevi . Bi salan li wir dimini. Zanistgehen ko li wir dayi ber 
xwe ji diqedeni. Rojekedi rabi, devegeri welate xwe. Ji wir 
ji, diçi gunde xwe yi ko lemazin bil yi. Bave xort, ko bi salan 
wina li bajaran, li welatan, bi hazar dijwariyi dayi xwendin, 
dirabi wina didi ber xwe, di nav gund de digereni. Xorte de
lal di kolaneke gund de, li ber hete avayiyeke de dirawesti. 

Nezikayi didi serginen ko ji boni ziwakirine bi het ve kiri. Li 
wan serginan qenc dimeyizeni. Divegeri bave xwe. "Ez te 
giham' ' dibeji . ''Ev ı işten bi vf heti ve rf.xa çele/w ye. U ge/o 

ew çe/ek çawa hawaketine vi heti u rf.xa xwe li ser kirin. Ez 
ji wena hali nebum. '' 

Herçend kese ev çi ro k j i min ra goti, rawşa bave w i xorti 
ko di we keliye de, li ber pirsa kure xwe de ketiye ne gotibi 

ji, layi min, win xwendeyen berezji dilr il nezik, rawşa bave 
belengaz hali bilyine. 

Ve care. Di roja me de bi sadan xorte me hatine Ewrupa. 
Ez rawşa wan xorta ko li Ewrupa ketine dibinim illi vegere, 
rawşa de, bav il welatiye wana ko li buwari wan xortan bike

vine tenime ber çave xwe. Bi rast i ji nuha ve hege ev xort ri
yen xwe rast nekin, dile min bi wan kesan dişawiti . Gelo be 
we çi dinitiyan bi kin ko ew kes li biwari xorten xwe bişilihin 
il bi dilihin. Li ber difrayi il pozbilindiya wana bi rasti we ni

zanibin be bi çi awayi biliv'in. Gelek kes jimeli Ewrupa ni
karl li ber van kesan de bibihurin. Hema tera jiyana xwe yi 
rojin zimane welate le fer bilyi bi, hindik dimini ko li deve 

kese pe ra axifti bixi. Lo bavo, lo hey ran. Tu bi çenge kijan 
Ewrupiyi bigri, bi zimane xwe re çend zirnanine din e Ew
rupa bikartenin . Pe raji, ji çend zanistgehen bilind ji bihur

tine. Hege bi zanayiya ziman, an ji qedandina zanistgehan 
bi, ger ew kes, kese hingafti mile wi bixwi. Di cih de wi kesi 
daqurpeni. U em dibinin ko ew kes bi ve zaneyiya xwe difra 
nabin , li keseki quretiye nakin. Zaneyiya xwe, pewistiyaji
yana xwe yi rojin dibinin . 

Xorten me qet vi aliyen kese Ewrupiya nabinin . Di rabin 
çewtiyen wana dibinin. Li ku dere çewtiyeke wana hebi , bi 
wan çewtiyan digrin il di kirina wan çewtiyan de, sad bave 
Ewrupiya di şiln xwe de dihelin . Biraya wana, ko piraniya 
Ewrupiyaji behabilhe tangi wana nabi, di desten wanan de, 
zehra (taklit) Ewrupiyan dikin. Ta sisiye, çare şeve borin il 

orina wana di seqem il kolanen bajaren Ewrupa de. Ta qe
meriye (kuruş) xwe yi tali di reçikandina vi ri yi de didi . Pişt 
ra di cihen xwe de dirunin . Di şiln de boran (bunalım) te, 

fatsi. xwenezani, efnikbilyin il rizibiln te. Ev kes bi desten 
xwe m:ılike li xwe tek dibin . Bi ve yeke ji bi teybeti daxwazi

ya burjuwaziya Ewrupa tenin cih. Daxwaziya burjuwaziya 
Ewrupaji ev ejixwe. Burjuwaziya Ewrupa, de xorte welate 

xwe. ta ser bi st sali bikevi di nav xişka ko li dora wina xişi
kandi de bigri, tev heyina , tevlu keçikan peşkeşi wan xortan 
diki. Xort di nav van heyinan de mefer nabinin ko sere xwe 
rakin van çapaliyan bibinin. Hege bil il ditin, we hingi li bur
juwazi vegeri, ve care ji dela xwe, we mala sad bave burju
waziye welate xwe de biheriveni. U ew keç, ew kur, ta bi 
xwe hisiya, derdor le ronahi bil, dest di bi xwe. Li dora xwe 

dimeyzeni, de h ina li desthilandine bi kişeni rex xwe, le dora 
xwe valadibini. E w kur bi, zanistgehen xwe ko ne hejayi qe
meriyeke qedandine, leşkeriya xwe kirine, ketine kula kur
tela naneki. Li paş xwe dimeyizeni, nifşe ko di şun de te, bi
qasi çaven wana gaveke peşiya xwe nebinin di serxweşiye de 
ne. Neçar guhen wi kesi ji şist dibin illi cihe xwe dirilni. 

E w keç bi, rawşa wenaji yen kurikan hej xeraptir e. Dem 
il dewran hej dijwartir li sere wena geriya ye. Burjuwaziye 
welate wi, hej di piçukatiya we de, di guhe we de gotiye ko 

' 'Tu keseke aza yi. Tu knri her tişti biki. U emanet dema ko , 
te xwe da kuriken hevalen xwe, tu ri diravi ji wana nesiteni. 
Dema ko te tişteki wi/o kir, we na ve te bi qehbitiye derkevf. 
Qehbiti ji naveki ne baş e. '' Bi teybeli ev ''her tişt '' ne tev 
mafe mirovatiye ne. Vexwarin e, wergirtinin il ya giringtirin 
razana bi kurikan ra ne. E w ji rabilyiye, xwe bi tev comerdi
ya xwe peşkeşi kurikan kiriye. Ne yek il ne nizanim çiqas 
kuriki bi xwe re mijul kiriye. Nehiştiye ku kurik çave xwe 
veki il pe ra, deq il dolaben, xefk il daviken ko burjuwazi li 

, ber wana dani bibinin. Dema derdor li wan keçikan ronahi 

ı bil, derdor bi zelali ditin , her tişt ji wana bihurtiye. E w ji ta 
hingi navseri bilne, bi dileki şikesti , di hazar poşmaniyan de 
lt male mayine. Di ve naviye de, h ing i hatine xapandin, hin
gi dehfli wana day ine, haveyna hezkirine, baweriye di dilen 

1 wanan de nemayiye. Wilo li dile wana hatiye ko tevnik pe 
1 girtiye, efniki bilyiye. Di nave hezkirine tiştik te de nemaye 

1 ko bidihinedin. E w ji edibiyiye yekji ci vaka Ewrupa a bur
l juwazi. Tişte ko bi keri nehat, ew mirov ji bi , di çaven we 

ı de ne hejayi tiştiki ye. 
· Ya neqenctirin, h in keçiken me yi li Ewrupa ji tene xapan-

1 

dina ve darawe ko malik li keçiken Ewrupiya tek biriye. De
m'a ko yek tangi van keçikan kir, gotina wana ya peşin , ma

fen jinan e. Xwe bi çave parezkere mafe jinan de dibinin . 
Deri mafe jinan de tişteki nizanin . Nizanin ko mafe jinan, 
giredayi mafe ınirovatiye, je il we de, giredayi mafe çinaye
tiye ye. Ya nebaştirin ji , nizanin ko bi ve yeke gavine sivik 
ber bi daviken burjuwazi ve diavejin. Nizanin ko di nav van 
davikan de hestiren çava, poşmani, boran il fatsi heye. 

FRANSA KÜRT ENSTİTÜSÜNÜN 
II. KONGRESİ 10PLANDI. 

D Kongre Dr. İsmail Beşikçi'yi oybirliği ile enstitü 
şeref üyeliğine seçti. 
D Kongreye Güney Kürdistan'dan gelen ünlü şair ve 
yazar Hejar Mukriyani'de katıldı. 
D Fransa'nın vize uygulaması yüzünden Batı Al
manya'dan kongreye katılacak üyelerin çoğu Fransa 
sınırından geri çevrildi . 
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SERBÜRIYEK Bİ 
KURDilEZEKi İNGİLİZ RE 

• Dr. POLOÇO • 
Rojeke, pişti xebata çend saetan li male, dile min 

vexwarina çayeke xwest. Min deftera xwe ya ni visan

dinedigel çend pirtuk u penusan xiste çente xwe u ji 

bo çayevexwarine ez çume çayxana heri nezik. Minji 

xwe re çayek u parçek nanebi run stand u ez li ser ma

seke runiştim. Pişti ku min çaya xwe li hev xist, min 

deftera xwe derxist u ew tişten ku ez di re de le fıkiri· 

bum, min nivisandin. 
Hin w isan, du kurden din ji hatin , silav li min ki ri n 

u runiştin. Ew herdu kurd , kurden Iraqe bun. Pişti ku 

em biske li ser zaravay en kurdi peyivin u li ser durbun 

u nezikbfina kurmanci (i sorani me nerinen xwe gotin, 

hevaleki wan hat u bi hev re rabun u çun. Disan ez bi 

teneli ser mase mam . u icar min pirtı1kek derxist a 

xwend. Pirtuk ya niviskareki ingiliz William Gol

ding, ya bi nave Mire Meşan (Lord of the Flies) ku bi 

we, sala 1983'an xelate nobel ya edebiyate girtibu. 

Min rupelek ji pirtı1ke xwend nexwend, peyayeki xe

rib, bejindirej , por u riha wi ya zer direj, çavşin, qeh

wa wi deste de bu u bi swooiyeke ne baş destura runiş

tine ji min xwest. Min deftera xwe hebeki ber bi xwe 

ve kişand u cih daye . Çer ku runişt ji min pirsi: 

- Bibure, tu ji kijan welati yi? 
Ez keniyam, min henek kir: 
- 1\ı bi xwe te derxi. 
Merik tiliya xwe ya eşede dani ser cenika xwe, li 

min niheri, demeki fıkiri u got: 
. - Tu an itali, an ji cihu yi; le awiren te betir li yen 

kurdan çfiye. 
Ji zaravaye wi ye swooi xuya dikir ku merik ingiliz 

bu. 
- Bibure, ez baş bi swooi nizani m, ji min re got. Ma 

tu bi ingilizi zanl? 
- Wele ezji baş bi ingilizi nizanim , le ku tu hooi bi

peyivi.. . Merik keniya , cigareke ingilizi ikrami min 

kira bi ingiliz), le bi ingiliziyeke hedi,ji bo ku ez tebi

gihijim, peyva xwe domand. 
- De, te negot. Tu ji ku yi? 
Cihe ku ez je hatibum min je re got. 
Ku merik bihist ez kurd im pir kefa wi hat. Hewesa 

wi pir li ser kurdan hebu. Li herçar perçen Kurdistane 

geriya bu; pir çirok, stran u meteloken kurdi dabfin 

hev u hini çend gotinen kurdi ji bfibfi . 
-Tu zani, got, ez pir ji kurdan hez dikim . Di salen 

ku min sosyoloji dixwend , min dixwest ez pirtukeke 

li ser kurdan binivisim, le nebı1, fersenda min qet çe

nebfi. u eze rojeke pirtukeke li ser kurdana civata 

wan binivisim. 
Çav li deftera min ket: 
- Ew çi ye, tu çi dinivisl? 
-Ne tiştek e lo, çirok mirok in. 
- Çirok in, got, bi şaşmayi. Bi çi zimani ye? 

- Bi kurdi ye. 
Ku ez be jim merik ji kurdan betir kefxweş bu h un 

bawer bikin. 
- Nebejin çirok mirok , got bi hers. Her rezikeke 

kurdi dive kuji bo we weke ineile be, (keniya) No, no, 

weke qorane be, belki tu musulman i. 
- Ferq nake min got. 
- Li Kurdistane ji wa bu. Min pir xorten ku li uni-

versiteye dixwendin ditin . Yeki ji ji wan nivisandina 

kurdi ji xwe re nekiribun kar. Ez li çend niviskaren 

xort rast hatim, le wan ji bi tir ki dinivisandin. 

Peyv ziviri u peyv hat, li ser birakujiya kurdan 

rawesta. 
- Hun kurd ji hev hez nakin . Vi şere ku hun li diji 

hev di kin, xwezi ku we li diji dijminen xwe bi kira. Le 
ez bawer im hun de rojeke bibin destek a li hember 

dijminen xwe şer bikin . 
Edi nepeyivi, destur ji min xwest u rabu ser xwe. 

Pişti ku bi du gavan ji min bi dur ket , disan vegeriya; 

deste xwe dani sermilemin u got: 
- Tu binivisine u hevalen xwe ji hini nivisandine 

b ike. 
Du re da re u meşiya. Heta ku ji ber çaven min w in

da bu min le niheri. Min sere xwe hejand u di dile xwe 

de got: 
- Xwezi ku kurden me ji w isan ji zimane xwe u ji ge

le xwe hez bikira. 

Enstitü kongresi , 13-14 aralık 1986 tarihinde Paris'teki enstitü bi

nasında toplandı. Fransa hükümetinin vize uygulamasından dolayı, 

B. Almanya'daki enstitü üyelerinin çoğu toplantıya katılamadı. 

Fransa sınınndan geri çevrilen Av. Şerafettİn Kaya ve diğer üyelerin 

ancak başarı mesajları okunabildi. 
Kongre'nin il~ günkü oturumunu Fransız Kürdolog Profesör Joyce 

Blau yönetti. Iki yıl içinde Enstitünün kaybedilen üyeleri Yılmaz 

Güney, Cegerxwin , Qanade Kurdo, Remzi Bucak ve Kristian Ros

tuker için saygı duruşunda bulunuldu . 
Kongrenin 2. günü, Çalışma dalları kendi aralarında toplandı. Bu 

toplantılarda her dal kendi bölümünün sorumlularını ve Yönetim 

Kuruluna girecek temsilcilerini seçti . 

KÜRT SOL SOSYETESİ 2 
• A. DİKİLİ. 

Daha önce çıkan yazının devamı olarak Kürt Sol Sosyetesi 

2 başlığı altında konuyu biraz derinleştirmeyi düşü

nüyorum. 
Kürt Sol Sosyetesi her ne kadar değişik insan gruplarından 

oluşsa ve her ne kadar değişik örgütlenmeler içinde yer alsa 

da, öz itibariyle ortak bir amacın aracı olma görevini görü

yor: Kürdistan'da ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi

nin yükselmesi önünde barikat kurma. Gelişecek olan uya

nan bilinci köreltme. Bunu yapmak için mutlaka art niyetli 

ve işin bilincinde olarak hareket etmek gerekmez. Bunu ya

parken , kişi devrimci mücadele verdiğini sanır üstelik. En

ternasyonalist bir görevi yerine getirdiğine inanır. Böylesi 

bir zavallılık dünyanın başka hiç bir yerinde gösterilemez. 

Kürdistanfılann ulusal kurtuluş mücadelesini çözme acil ve 

özgün görevi dururken , soyut bir "enter"nasyonal balonla 

yüksekten sert kayaya uçma olan Türk solu içinde kendini 

tatmin etme mücadelesi ve bilinçsizliğini perdelerne 'sos: 

yalistliği Kürt Sol sosyeteliğine uygun bir anlayış olsa 

gerekir. 
Örneğin bu insanlar niçin gidip başka ülkede devrim yap

masınlar? Öyle ya, dünyada bunun pratiğini gösteren bir sü

rü örnekler vardır. Bu örnekleri de kendilerine siper ediyor 

bu ögeler. Sırf kendi ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişi

mini milliyetçi göstermek için , kendi inkarını son aşaması

na çıkarır Kürt Sol Sosyetesi. Gerekirse işi Kemalizme sa

hip çıkmaya kadar götürür. Örneğin en sıradan bir Kürt Sol 

Sosyetesine herhangi bir Kürt Hareketinin liderleriyle Türk 

Hareketinin liderini sorun. Bırakılım sol !iderleri , burjuva 

Türk liderlerini herhangi bir Kürt liderinden üstün tutmaya 

çalışır. Türke şöyle-böyle yakıştırmalarla ileri bir paye ver

meye layık göstermeye çalışır. (Başka yazılarda bu konuya 

değineceğim , örneklerle.) Bunun kökeninde kendi değerle

rini redetme yatıyor. Başka değerlere dört elle sarılma ken

dini kendi değerlerinden soyutlayan, cicili-bicili değerlerin 

aracı haline getiren yapılanmalara sarılınay la ulusuna ya

bancılaştırıyor. Yabancılaştığı öz değerlerini de tam atmı

yor. Yeni yapı ile tam bütünleşememe, geldiği yerden kop

ma onu ortada bırakıyor. Ne Kürt ulusal değerlerini koruya

biliyor ne de Türk sol camiasındaki değerlerde yer 

edinebiliyor. Böylece değerleri yontulmuş bir yozluğa ulaşı

yor. Bu yozluk onda geniş bir kültür boşluğu oluşturuyor. 

Bilgi ve bilinç belirlideger yargılarının , -toplumsal ve ulu

sal knynakları da dahil- ahlak ve gelenek yapısının içinden 

filizlenip olgunlaşamıyor ve toplumsal hiyerarşinin kuralla

rına göre yaraticılık edinemiyorsa kişinin hiç bir zaman so

mut düşündüğü ve somut iş yaptığı da söylenemez. Kişi bu 

içbozgunluğu uzun süre ıaşıyamaz. Taşısa bile ikna ve rahat 

değildir. Yaptığı işte ikna olmayan kişin i n o işte bir ç ıkarı 

var demektir. yoksa yapmaz. Bu çıkar maddi olmayabilir. 

Basit maddi çıkarlar yanında manevi çıkarları da olabilir. 

Kişi bir siyasette gururu okşanarak- pohpohlanarak da çıkar 

edinebilir. Örneğin Türk solunda yer alan Kürt Sol Sosyete

si özellikle bu manevi çıkarı ulusuna karşı olma temelinde 

kulla;ıır. Çoğu zaman rastlanır: ''Falankes enternasyona

listtir. ·; "filankes çok fedakardır, devrime herşeyini ada

mış, Kürt 'tür ama bizim yoldaşTir ': "milliyetçi/ikten , her 

türlüfeodal geleneklerden arınmış bir yoldaş ': "Kürt milli

yetçiliğine knrşı '' vb. 'Kürt'lükten arındırı l an Kürt Sol Sos

yetesi en keskin bir biçimde "devrimci" leştirilir !. 

Bu yoz kültür ve bilinç boşluğunda bu ögelere niçin kendi 

sorunlarına sahip çıkmadıkları sorulduğunda ; dünyadan ör

neklerle kaçamak örnekler ararlar. Hatta bazıları Rosa Lu

xemburg'u , Che'yi vb. örnek verirler. Öyle ya Che Arjan

tin'li Küba'da savaşını ş , Rosa Polanya' lı Almanya'da .. . bu 

doğru . Kürt Sol Sosyetesinin pışpışlandığı manevi ortamda 

bir Rosa veya Che olmadığını unulması da doğaldır herhal

de. (?) 
Kendini böyle bir benzetmeyle ele veriyor özünde. Yani bir 

Che bir Rosa görüyor. İspanya iç savaşındak i tugaylara ben

zetse neyse! Bunun da şartları ve zemini sorulur tabi. Kürt 

Sol Sosyetesi Kendisini kendisiyle ölçerse daha iyi olur 

sanırım . 

Kürt Sol Sosyetesi her yanıyla eklektiktir. Tahta üzerinde 

cambaz misali her tarafı gıcırdar yürürken. Bu gıc ırtı onu 

yukarıdaki gibi ele verir. 
Bazılarında kendi ulus gerçekleri biraz daha net ve açık 

görülür ama yine Türk Solu etki alanı içindedirler. Bu etki 

onlara göre kırılmaz bir tabaka. Halbuki bir adım atsalar 

pamuklu şeker gibi erir bu tabaka. Yeterki yürekli bir adım 

atı ls ın . ''Milliyetçi ' : ''şöven ·; ''kürtçü '' damgalarını göze 

alabilsin. Kendisini dev aynasının önünden çekip şöyle bir 

yoklasın. Girdiği boşluğu o zaman anlayacaktır. Hiçbir sivri 

çıkışın; maddi hayatın somut gerçeğinin karşısında dayana

mayıp tuz-buz olduğunu görecektir. Kürt olmanın Kürt ve 

Kürdistan için mücadele etmenin ayıp olmadığını , Kürt sos

yalisli olmanın mümkün olduğunu kavrayabilecektir. Kürt 

ulusal kurtuluş mücadelisinin uluslararası devrimci hareke

tin bir parças ı olduğunun bilincine varacaktır. Bunu somut 

öğrenme imkanı bulacaktır. Kürt Sol Sosyetesi gözlüğünü 

atıp, değerlerine sahip çıkarsa tabi .. 

Buna göre, Yönetim Kuruluna, K.Nezan, İ. Ş. Vanlı , A. Bu

cak, F. Şakeli, H. Qadı , J. Bertolino, Seydo, D. Ferho, L. Baksi 

ve Şıvan seçildiler. 
2 . gün öğlenden sonraki oturumu, ünlü yazar ve şair Hejar yö

netti . Oturumda çalışma dalları kendi iç toplantılarının özetini 

anlattılar. 
Beşeri bilimler dalı , kongreye, halen Türkiye'de cezaevinde 

bulunan Dr. lsmai.l. Beşikçi'nin Enstitüye şeref üyesi olarak se
çilmesini önerdi. Oneri , dakikalarca ayakta alkışianarak oybir

liği ile kabul edildi. 

Kogre şair Hejar' ın yaptığı konuşma ile kapandı. 
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ŞİYARBÜNA ÇEL SALİ ŞUVA 
• Riza GURAN • 

D Peyxambere Islam Mihamed, (niviskare Qurane) rojeki bi esabeki ra dibe ku, "biçe ji minra 
banga pismam, himji zava e min Ali Aptulmutalib ke, bi la be hizura min''. Esabe seranser ya pey
xambere xwede, dibe u derdikeve der d içe gazi Ali d ike, ''dibe xezure te hezrete peyxamber banga 
te dike ku , tu biçi hizura wi': Ali bi lez redikeve diçe hizura peyxambere islam, xezfire xwe, dibe 
' 'ya peyxambere cihan te ez xwestime hizura xwe, kerem ke daxwazf u fermana te çi ye ' ' M ihamed, 

Ali ra wisa dıbe. 
'' Ya Ali, i ro şu va, bi taybetf li nav gelda di ve tu her roj bigeri, ki derewan dike, ki nake. Ki ku se 

derevan li ser hevdike, xwastina min ewe ku, di ve tu li wixini u sere wi derewçinijeki". Ali e feqir, 
seranser ya peyxambere xwede dibe u destura xwe dixwazi , derdikevi der diçe mal. 

Rojeki rojan de Ali li hespa xwe (Duldul) si yar dibi derdikevi derweyi ye bajare Mekke . Dineri 
ku kervanek li bervi bajer te, li peş kervan kalekipiri ixtiyar, nezika heşte sali (80) hefsare kereki 

li dest da. tev gele k Deve u mirovan bcrvi Mekke ten. Çer_ku Ali xwe dıgehijine peşiya ixtiyare pire 
kal. dibe "dema te bi xer 'Eselamueleykum. ape kal ' : 

Ape kal: Tu li nav xer u silmametiye da bi ya Ali dibe. "Eleyneeleykumselam ' : 
Ali pirs d ike. dibe ''ya pfrf ixtiyar, ape kal tu çe nd saliyi' '? 
Kal: Çel. 
Ali: Ya Devana yen kıne? 
Kal: Tene yek Devek min li nav vanDevanda heye. 
Ali : Le va mirovana çiye tene? 
Kal : Tene kureki min li nav van mirovan da ye dibe. 
Çer ku kal bersiva Ali diqedine, Ali dest dave şu re xwe (zulfuqar) ku sere ape kal jeke, kal; ya Ali 

tu çi diki dibe? 
Ali: Welle. di ve tu qisure min nenerl. lewra va emr u fermana pexambere Xwede Mihamede; wi 

ji min ra got ku . ki ku se derewan li ser hev d ike, di ve tu sere wijeki; te ji se dere~ li ser hev kirin. 
Sal en te H eş te ye, te got çel , va Devana hem u yentenete got tene yek Devek min li nav van Devanda 
ye. va mirovana hernil zaroken tene. te got tene kurekeki min li nav van mirovanda ye. Ango te se 
derew li ~er hev ki ri n, di ve ez sere te jekim. 

Li ser ve rewşe kal di bini ku. Ali henekan (yari yan) nake ew seri li vi jeke. Kal di savedigeri Ali , 

li ber Ali di geri u dibe. " Ya Ali, min ji tera de rev nekir, bi dilek/ pakji tera rast got." 
Ali : Çawa? ' 
Kal : · 'Be/e ya Aif. sa/en min he şte ye, (80) le mixabin ku, çel (40) salen min bedilhewa, mina hey

wanan , li nav n ezaniye da derbaz bun. Ez çel (40) sali şunva li xwe hesiyam, ji bo ve rewşe ye ku, 
e::.ji tera u hemu kesen din re dibem. Ez çel (40) salida me' : 

Ali: Berat dibe. 
Ali : Le va devana yen kene? 
Kal : ·'Ya Ali, va devana hem u maledi ne ne, bi desteki va ten, bi desteki va diçirı . Li serbir u bawe

riya min. min devak xwe qurban adkiriye. Bibe ku ev qurbana qisur u gunekf min ragire. Ji bo ve 
bir u baweriva xwe ez dibe m ye k deveke min li nav van devan de ye.·· 

Ali : Berat. 
Ali : Le va mirovana? 
Kal : · 'Ya Aif, va mirovana he mu zaroke min in; le mixabin ku xencf ku re mine bi çuk he mu be xer 

in. Nede, ne bav, ne jf xwede nasdikin. Be bir u bawerin, guhdare keseki nakin. kuremin e biçuk, 

h eya roja i ro ge/ek qenc u baş e. Li hemher de u bave xwe hurmetkar e. Xwede e xwe nasdike, jir 

e. jehatiye. li bo ve re~vşe ye ku , ez dibem , yek kureki min heye." 
Ali disa dibe. beraı. u ape kal li ber şure Ali (zulfuqar) cane xwe felat dike. 
Min va çirokaji bo me kurdan, bi taybetiji bo welatevin, demoqrat, sosyalist u komunisten Kurd 

u Kurdistan minakek (nimune) zor giring d it. Ez dixwazim li ve ni visara xwe de çend tiştanji hernil 
kurdperweren Kurd u Kurdistan re, demoqrat, sosyalist u Komunisten Kurdan re, bi dileki birati 
u h eva lt i bej im. 

Be derew. bi salan vir de ez li ser rewşa welat. li ser diroka Kurdu Kurdistan, li ser politika cihan, 
çi pirtuken ku dibi:ıim dixwinim. Miroven zana u ronakbir guhdar dikim. M ez inen xwe yenkuşere 
Qoçgiri. Şex Seid, Axri u Dersim ditine li wan pirs dikim. Dibinim ku, hernil mezinert me, dirok
nasen kurdan u yen bi yani. ten li ser noxteki de disekinin. Ev noxte ji ev e. "Kurd neyare hevin ". 
Li hindur diroka Kurd u Kurdistan de. pir kesen ku gotine em seroke Kurd u Kurdistan in. Wana 

gele k bebexti ji gele xwe re kirine. Wan bebextan ji bona mafen xwe yen şexsi u eşi ri, doza Kurd 
u Kurdistan xwe bi ra ki ri ne. avetine paş guhen xwe, welat fırotine dijminan, neyaran, ji dijminan 
rabone hevalbend. serdaji gele xwe qirkirine. Di sa yen ku gotine em Kurdperwerin, wanaji gele k 
şaşiti kirine. E w ji pir caran bune listokvanen dijminan, ji hernil huyeren Kurd u Kurdistan da tu 
dersek ne girtine. 

Min heya roja iro tişten ku bihistif!e. pirtuken ku xwendine. wek; Dr. Nuri Dersimi, Minorski, 

Ksen.efon. L. Rambourt. Şerefxan. Ibn-El Ezraq, Dr. Heinz Gstrein, Qanate Kurdo, Kemal Bur
kay. I. Şerif Wanli, Basil Nikilin u gelek yen din. 

Li we dawiye de hevaleki min e dilsoz u Kurdperwer, li S wed ji min re pirtfikek Garo Sasuni şand. 
Sasuni bi xwe endame Parti ya Ermeni Nijadperest TAŞNAKEYE. N av e pirtuke, · 'Tevgera netewe
yi Kurdu peywerıdiye Ermeniyan u Kurdan -li Qirna 15 an heya roja iro.!' yek ji pirtuka Dr. Nuri 
Dersiml. ewa ku. Roja Nu çapkiriye. Jiyana Dr. Nuri ıi ditinen wi. 

Bi rasti. merov waxta ku Garo Sasuni u Dr. Nuri dixwine geleki berxwe dikeve. Dibe gele Kurd 
çava dijmine xwe yen ber bi çav nabinin. neditine. ma çi ra werqas buyeran ders nestandine? Ma çi ra 
li nav xwe de yekitiyek çenekirine u ne bu ne ' 'desthilatek navendi' 'dewletekji xwe re saznekirine? 
Mirov şaş dimine. 

Sasuni. dide berçavan ku. Roma reş li Kurdan çi kiriye, çi aniye sere Kurdan, Kurd çava xapandi
ne. Le Partiya TAŞNAK çikas nijadperest dibe bila bibe, et. bawer im Sasuni pir bfiyeran, yen ku 
li Kurdistane de nav Ermeniyan, Tirk u Kurdan de qewimine bi çaveki objektif u piraniji be ali teh
lilkiriye. li peymane wan rojan va li medide temaşekirin . 

Tekoşina tevgera · 'Neteweye a Kurdistan'· 200 sal vir de li nav gel ek şerten dijwar de desıpekiri ye 
h!_ltiye gihiştiye roja iro. Ango heya roja iro ev tekoşin berdewam e. 

!ro em li "Qirna 20an de" dijin. Ya qirnaji qirna dij imperyal, rizgariya gelen bindest u felatbuna 

karkere hernil cihan, proleterya ye ye. Li peş welatparez, demokraten Kurd u Kurdistan de şaşiti
yen 200 sal, li peş sosyalist u komunisten Kurdistan ji xelet u şaşitiyen 70 sali seki niye. Ango ev 
xelet u şaşiti li ser masa (xonçek) b ice ri b (deneme) da, ber bi çav seki niye. Le mixabin ku heya roja 

iro. hezen welatparez, demokrat, sosyalist komunisten Kurdistan li wan şaşiti u xeletan ders nes
tandine. 

i ro li nav hezen demokrat. welatparez , sosyalist u komunisten Kurdu Kurdistan de,ji bo arınance
ki "Kurdistanek Aza serbixwe u demokrat" yekitiyek qenc u baş tune. Hezen Kurdistan perçe
perçe ne. Dayin u stand in li nav pir hezen Kurdistan de zaf kem e. Hin hez hene yen ku mina wan 
li cihanenanerin ew, wan kesan u hezen welat , yen Kurdistan xayin, ajan u dijmin ilan dikin, pey
wcndiyen xwe ji wan hezen Kurdistan qut dikin, ji wan mirovan dikujin. Qutkirina peywendiyan 
u kuştina welatparezan ji, ji dijminan şadike, kare wan hesand ike. Ya ki ri n u tekoşinen u wisa yen 
sekter ji xeteren mezin digihijine tekoşina tevgera geleKurdu Kurdistan. Qutkirina peywendiyan, 
birakujiji nave welatparezan de şerm e. Tekoşinen wisa keseki nake ser reçek rast u nekiriyeji. Şa
şiti u tekoşinen wisa run dikeser nane dijminan. 

Di ve hezen welatparez. demokrat, sosyalist u komunisten Kurdu Kurdistan van xeleti, şaşiti u ı iş
tan binin ber çavan, xeleti u şaşitiyen çuyi da dersan bistinin. Esil dijminen xwe nasbikin. 

Ji bo Kurdistanek aza, serbixwe u demokrat , ben cem hev, li nav hezen xwe de peywendiye birali 
pek binin . Kurdistan ançax wisa rizgar dibe. 

Ango ez di bem ku hezen neteweyi , yen Kurdistan mina Kale 80 sali ye çiroka Mihemed u Ali, çel i 
şunva bi xwe bihesin. biben edi bes e. va şaşiti u xeleten me. 

Xeletiyen me ne yen çel sali ne, yen du sed sali ne. 
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"KÜRT SOL SOSYETESİ" Mİ 
SOL SOSRETESİ Mİ? 

• M. XARPETİ • 
D Kürdistan Press, 5. sayısında A. Dikili im
zası ile "Kürt Sol Sosyetesi" isimli bir maka
le yayınladı. A. Dikili bu yazısı ile gerçekten 
Kürdistan ulusal demokratik hareketinde bu
gün önemli ve acilliği olan bir konuyu tartış
maya açtı. Ben kendi payıma, bu konuda tar
tışma açtıkları için A. Dikili ve Kurdistan 
Press'i kutlarım. Konunun açılıp tartışılma
sından yanayım. Ye bu yazımla tartışmaya ka
tılmak istiyorum. 

Türk solu daha 1960-70 yıllarında henüz 
Kürt solunun ideolojik ve politik olarak net
leşmediği, emeklerneye başladığı bir dönem
de, sola açık , sosyalizmi benimsemiş Kürt 
ögeleri bünyesinde toplamayı belli bir ölçüde 
başarmıştı. O dönemlerde metropolde oku
yan ve çalışan Kürtler şu ya da bu şekilde 
Türk sol örgütleriyle ilişkiler içindeydiler. 
Türk aydınlarının çevirdikleri veya yazdıkları 
kitapları takip etmek zorundaydılar. Yine 
metropollerde yapılan toplantı, seminer ve 
çeşitli eylemiere katılıyorlardı. Zaten başka 
olanak da yoktu. Bu Kürt aydınları, metro
pollerdeki çalışmalarını kısa bir süre sonra , 
Kürdistan'a da taşıdılar. Bununla birlikte, 
Kürdistan sorunu ile ilgili iki ayrı temel 
ideolojik-politik görüş vardı. Önceleri kesin 
bir netleşme yoktu . Çalışmalarla birlikte net
leşme hızlandı. Bunlardan bir kesimi, Türk 
solu içersinde aktif yer alırken, ikinci kesim, 
eski dar milliyetçi anlayışı kıramıyor ve sos
yalist bir anlayışla Kürdistan sorununa yakla
şamıyordu. İdeolojik ve politik olarak çok 
geriydi. Kürdistan devriminin stratejik ve 
taktik açılımları bir yana, ezen ve ezilen ulus 
milliyetçiliğinin farklarını bile doğru dürüst 
ortaya koyamıyordu. Kısaca, o dönemde 
Kürdistan'a özgü sosyalist bir örgütlenme an
layışı yoktu. Bununla beraber, tek tek sosya
list eğilimli unsurlar vardı. Zaten o döneme 
denk düşün de oydu. 1972-73 yıllarında Türki
ye ve Kürdistan solu yeni bir döneme girdiler. 
Bu dönemde, uluslararası imkan ve avantajla
ra sahip olan Türk solu, bu imkan ve avantaj
ları belli bir ölçüde kullanmaya çalıştı ve ba
şarılı da oldu. Türksolunun bir kesimi klasik
Ierin yeni yeni çevrilmeye başlandığı bir 
sırada marksizm-leninizmin temel ilkelerine 
bağlı kalacağını ve bunlardan hiçbir taviz 
~.ermeyeceğini, yazıyor, çiziyor, söylüyordu. 
üzeilikle ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkı, proletarya diktatörlüğü, enternasyo
nalizm ve işçi-köylü ittifakı gibi marksizm
Ieninizmin temel ilkelerine dört elle sarılmış
lardı. Bu konuda çetin bir yarış vardı. İşte, 
marksizm-leninizmin yalnızca sözde propa
gandasının en fazla yapıldığı bu dönemdede 
bir hayli Kürt unsur, Türk solunun içinde yer 
aldılar. Bu karmaşıklığın ve marksizm
leninizm çığırtkanlığının en fazla yapıldığı 
bir dönemde, kimi eskitüfekler de hem ş urda, 
hem burda yer aldılar.Tıpkı bugünkü gibi, 
hem Türk solunu hem de Kürt solunu temsil 
ediyorlardı. Daha doğrusu, Kürtler adına 
Türk solunu temsil ediyorlardı. Dün olduğu 
gibi, bugün de onlara göre bunun adı, 

'' komünistliktir'' 
1978-80 yılları Kürt hareketleri için yenile-

Ve Akademi 
AhmetEREN 

me ve atılım yılları oldu. İdeolojik-politik ve 
ona bağlı örgütsel olarak netleştiler ve eskiye 
nazaran epey mesafe aldılar. 1965-70 yılların-
daki ''Kürt var mı ,yok mu '' kuru tartışmalar 
artık tarihe karışmıştı. 1972-75 yıllarındaki 
"birlikte ya da ayrı örgütlenme" tartışmala-
rıda, Kürdistan gerçeğinde tarihe karışıyor-
du. Çünkü Kürt örgütleri, kendi varlıklanyla 
bu sorunu gerilerde bırakmışlardı. Kürt ör
gütleri, yetkinleşip olgunlaşdıkça, Türk so-
lunu köşeye sıkıştırıp, pratikte demagojinin 
çelişkilerini kitlelerin önüne seriyordu. Mas-
keli ve makyajlı Kemalizmin, marksizmden 
çok uzak olduğu gerçeği ortaya çıkınca, bu 
davaya en enerjik ve gençlik yıllarını adamış 
kimi Kürt unsurları, Türk solundan ayrıldı-
lar. Ayrılanların küçük bir kesimi mücadele-
den el-etek çekerken, büyük bir kesimi, en 
aktifbir biçimde değişik Kürt örgütleri içinde '· 1 
mücadeleye katıldılar. Üçüncü bir kesim ise, ; 1, 
hala Türk soluyla çalışmaya devam ediyor. L , 
Bunları da iki kısıma ayırabiliriz : Bunlardan -ı ' 
birinci grup Türk solunun tabanıdır, militan 1 
ve sempatizan kesimlerdir. Bunlardan kimi- 1 
leri gerçekten davaya inanmış, kimileride bu- 1 
gün bazı somut alternatifleri bulamadığı için ı 
oralarda yer alıyorlar. Bu kesim Türk soluna 
mal olamaz. Bunlar eninde sonunda mücadeJ 
le sürecinde gerçek yerini alacaklardır. Biı'ıi2: ;j 

1 
! 

geç kalırlar o kadar! . . . Türk solu içinde ikinp· ı' 
bir kesim Kürtler var ki, esasında yıllanmış 
ve kaşarlanmış kesim bu kesimdir. Bu kesim 1 : 

belli bir kariyere sahiptir. Bunlar, Kürt ulusal 1 , 

davasına karşı gele-gele, kara çala-çala bu ı ! 
konumlara gelmişlerdir. Çoğunluğu yarı 

Kürttür. Asimile ve dejenere olmuş kimseler-
dir. Kürtlükle uzaktan yakından hiç biE ilgi ve 
ilişkileri kalmamıştır. Bunlar, DONME
LERDİR. Kemalistlerden daha kemalisttir-
ler. Hani Hıristiyanlıktan müslümanlığa terfi 
eden dönmeler var ya, müslümanlardan bin 
kat müslüman oluyorlar; işte bizim DÖNME 
KEMALİSTLER tıpkı bunlar gibidir. Türk 
solu içinde en tehlikeli bu dönmelerdir. Sü-

. per enternasyonalist oldukları için, Kürtlerin 
varlığını bile inkar ederler bazen. O kadar 
Kürt düşmanlığı ruhlarına işlemiş ki, yarın 
sosyalist bir Kürdistan ve kapitalist bir Türki
ye ikilemi ile karşı karşıya gelirlerse, kapita
list Türkiye'yi tercih edeceklerine sakın şaş
mayın! Bu belirlemeleri yaparken, ulusal 
duygularıma kapılarak yazmıyorum, değerli 

okurlar. inanın ulusal duygulara da hitap et
mek için yazmadım ve yazmıyorum. Bunları 
yazarken yılların gerçeklerine, deneyimleri
ne dayanarak yazıyorum. Çünkü ben de yıl
larca onlarla birlikte en ön safta, mücadele
nin içinde yerimi aldım. Marksizmin
Leninizmin gerçek temsilcisi onları görebil
diğim ve inandığım için o gün orada yerimi 
almıştım. Yanıldığıının farkına vardığım an, 
Manksizme-Leninizme, Kürdistan işçi sınıfı 
ve halkına ters düşmernek bilinciyle, Kürdis
tan işçi sınıfı içinde, onun öncü partisini ya
ratmak için geçte olsa yerimi aldım. içte dön
meler/e çok mü~adele ettik. Dönmelerle uğ
raşmak zor. Inanın, Kürdistan'da nasıl 

köru-körüne İsmet Paşa'ya, Ecevit'e inana,n
lara varsa, bunlarda böyle ''gerçek 
kerruılistlere" inanmışlardır ya da inandırıl
mışlar. Daha doğrusu bunlar Türk solu içinde 
kürt hareketlerine karış çalışan memur ve di
ğer zevatlardır . . . (devam1 gelecek say1da) 

baştarafi say1 7'de 
Enstitüden sonra Akademimize geçiyorum: Kurtlise he Akademie fur Wissenschaft und Kunst. 

Yani Kürt Bilim ve Sanal Akademisi. Bu Akademi'nin adı, Stockholm'de basılan Cemal Nebez'in 
bir kitabının üzerinde yazılı. Sanırım Akademi'nin bilim ve sanat alanındaki tek çalışması, bu kitabı 
basmak olmuştur. Kitap 1985 baskısı. Bu Akademi'yi kim ya da kimler kurdu? (çünkü artık bana 
öyle geliyor ki bir kişi de bir 'akademi' kurabilir.) Nerede, ne zaman kuruldu? Adresi neresi? işler 
nasıl gidiyor? Niçin hiç sedaları yok? Bu sorular, cevaplanması gereken sorular değil mi? Kurdistan 
Press bu Bilim ve Sanat Akademi'ınizle ilgili bilgi verse ne kadar iyi olur? 

Kurdistan Press'den öğrendiğime göre son olarak Almanya'da bir Kürt Akademisi daha açılmı~ 
Bu Akademi'nin yetkilileri, Kürt Enstitüsü ile aralarında bir çelişki bulunmadığını, sadece çalışma 
ve görev ahinlarının farklı olduğunu belirtiyorlar. Dilerim öyle olsun, ama ne yalan söyleyeyim bu
na inanmak biraz güç. Çalışma alanları, birinin Dergi-Bilgilendirme-Dökümantasyon; diğerinin 
Dökümantasyon-Bilgilendirme-Dergi. Yani alan olarak inandırıcı bir fark yok. Ayrı kurulmalannın 
nedenleri başka olmasın? Eğer başka nedenler varsa, bunların bilinmesini Kürtlerden esirgersek bir 
yere varamayız! 

Bu yazıyı bu düşünceleric yazdım . Enstitü ve Akademilerin yöneticilerinden hiçbirini şahsen ta
nımadığım gibi herhangi bir alıp veremediğim yok. Daha önemli olanı şu: Yazdıklarım, herkesin 
araştırınca görebileceği türden yazılı belgelere dayalı . Bu gibi kurumların ve siyasal olanları da da
hil tüm örgütlerin bilmesi gerekiyor artık: Bugün veya yarın hakettiğimiz değeri biçenler olacak. 

~erçekçi olursak kazanacağı! 

D Bu sayfaya gönderilecek yazılar 1,5 daktil o sayfasını geçmemeli 
v.~ ilişki adresi bulunmalıdır.Ayrıca, mektuplara "SERBEST 

kURSU'' ibaresi yazılmalıdır. 
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•----------~--:debiyat sanat ve kültür 

I. 
Üç-beş nöbetimde 
içerde mahpusluk 
Dışarda kulluk tamdır. 
Bir de parmağrmda nişan 
Hasrette 
Vukuatım var komutanım .. 

Umut karşı tepe/en· aşarken 
Bir ihtilalcinin yüreği 
Nasırlı olmalı aşka ve ölüme 

Bıçağrn iki yüzünü 
Burkup içinde bir peşmerve f!ibi 
Anlat diyordu. anlat: 

Onlar pusuda beliediler kendilerini.· Kara
köse'nin camlan nar çürüğüydü. Hançer 

ustalan vardı Silvan'da 
Çeliğe can vermek ata yadif!an. 
Muş şafakta bir irin tortusu. 
Onlar. yasakçı/ann aramalannda kinleri
ni hamurda yoğurdu/ar. öz tuttu. tuta
caktı... Dişfenmiş dudaklar vardı. 
Oralannı unutuyor musun yani? Haki el
biseleriyle f!eldiler. oralanndan tuttular er-

kekleri 
oralanndan. 

Tekman'ısiz bilmezsiniz. Namusiudur 
dağ/an. bir eşkiyayı ele verdiği ~rüime
miştir. Silvan'da hançer bileyei/erinin teri 

i/açtı: Havanda 
akşam serinliğinde bir parça umutla dö
vülünce. ne siyatik kalır insanda ne ro

matizma. ne sıtma. ne. .. 
Tekman'ısiz bilmezsiniz. Hele Batman'ı. 
Sınırda hav/ican kokusu. kaçakcı 

türküleri 
lay.. /oy. . 

Onlar pusuda beliediler kendilenni.· han
çerci/er çeliğe bismillahla vuruyarlardı 

sevdiklerinin 
adiann ı: 

Şeyh Said Barzaniyi; Simko ile Bedir
han'ı; Seyit Rıza ve Gazi Muhammedi.. 

Onlar pusuda beliediler kendilen'ni. 

Suat edelim bir kere: 
Mavzer aşkına: 
Yetmiş yılın kusulmuş siyahını. 
Eşkiyanın usturuplu ıslıklannı. 
Sonra 
Kudurmuş memelerini analamnızm. 
Suat edelim. 
Kiirtçe burulmuş bir bıyığl 
Göçebe iki ~zü 
Muhabbeti.. 

Sen 
Hmcın ~zbebeklerindeki fişek. 
Unutma 
Silahlar çiçektenecek 
Sabır maya/anacak. 
Sık muhabetle yumruklannı 
Ve akıt şimdi kanını 
Güneşin bile değişiyor renf!i 
Unutma.. 
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ondört 
külçe yüre 

Il. 
Dinle. 
Nabzm kurtuluşu veriyor! 

Gözlerinin arasmda kan f1!]1/eri 
Adam akıllı mert işi. 
Öfke ordulan f!eÇiyor içimizden. 
Sayflllı. biraz da pederşahi 

Bizim ~kyüzü stğmıyor mapushaneye 
asker. 
Elierin yabancı tetikte duruyor 
Gel sözü bir/eyelim 
Dinle. 
Nabzımız kurtuluşu vuruyor! 

Dinle! 
Gümüş sözlü slof!G11ı. 
Kuşkuyu. soru işaretini. 
insancıl böğründe. 

işte bu böğürde başlıyor herşey 
Buradan iki misli ~zle f!eÇmelisin 
işte bu dönemeçte 
Çekiç sesleriyle şehre devri/ip 
Faşizmi beşikte büyüten 
Allaha bozuk para f!ibi harcayan beş 
vaktini 
Esrann ve şarabın ve acı tütünün 
Namusun korkunun ihbann 
Kurtuluşa karanfil/e nişanlı 
Kabadayı bir halk olmanın 
Acemi diyalektiği'ni ~receksin 

Sen asyada yabani f1l]vericin 
Üstelik sapma kadar asya/ı 
Yık şapkanı hüzne 
Hesabınla kitabmla 
J!Ynı memeden ortak emelim sütü 

Sen halk ustası 
Ortadoğunun ortasında 
tutuştur artık çırayı 

Sana oruçluyuz. sana niyet/iyiz. 

III. 
Şahinim 
Doksan iki istihkam 
Mikail oğlu 
Arkadaş doğumlu 

Sa-anın bir başındaki 
Sen ki. dişindeki bir yudum kürtçe'nin 
Ne f1l]zel tutturmuşsun ham izlerini 
Yanma. yanıbaşına bir yusufcuğun 
İliştirip dünyalı kendini 
Biliyorum dağ düşüncesindesin 

hey imanım hey! 
dağ bir misillemedir. Yerine ~re cesarete 
örnekleme. Kadınla ilflili bütün sure/eri 
ayetleri muhammed'in dağ başında doğ
muştur. içi o yüzden ı/ık şarap ta-

dmdadır. 
hey imanım hey! 
şu dağ sürf1!]ndür: hem Dersim'i bilir. hem 

Aqn isyanını.. 
bu dağ. ~rünmeyenin inkan f!ibi. ebe~
meci. sarmısak. akrep/e f!idermiştir sı-

Candarmanın izini sak/ar. 
Eşkiyanın vişne f1l]ze.li ~zlerini. 
hey imanım hey! 

Z/Sını. 

Aceleci. suskun. kaderciyse o ~rdüğün 
başlık parası f!ibi duran dağ. bir ağit du
manlanıyorsa bulut f!ibi: boğazına taş fll·
bi oturan. tanzimat şiiri f!ibi k ö 1 e 1 i ği 

nd e n dir... 
zülfikar f!ibi iki çatal diyalektiktir. bu dağ 

beyıin 
dört babtır şarafname f!ibı: 
aşağidadır son babı bil/ahi.. 

iki dudağrn birleştiği yerde 
Umut. 
Kuşsuz bir tepe f!ibi duruyor. 
Napatm duruyor. 
Yüreğini. 
budanmış bir ağaç f!ibi 
yeni bahar/ara biriktiriyor 
frenf!i bakışlı biri/en: 
iki dudağrn birleştiği yerde 
dünya duruyor. 
Ve ellerinin 
çiçeğe hasret kutsal köşef!eni. 

Polis dediğin bıçak kiri. 
Haydi haydi durma. 
Batırkiraz sap/ı hançerini. 

Şahinim 
92 istihkam 
Mikail oğlu 
arkadaş doğumlu. 

IV. 
Üzümşaraba 
Döl bahara 
Gün. 
mahpusa birikir. 
Artık bu yaranın çaresini 
Yalnız partizan kestirebi /ir. 

Can havanda dönüyor. 
Grev f!Fev üstüne. 
Bu ölen Mahir değil mi ki .. 
Destanın büyük SÜSÜ. 

Ozanın inci yüreği: 
Deniz değil mi ki .. 
Hmcın naz küpeleri. 
Sancı dişi faşizmin. 
Değişmez yasadır: 

Kuş büyüyor. kanatlanacak 
Artık partizan 
ölebilmelidir. 

Nasıl büyüıse 
ilkel beşikte bebek 
Ocaktaateş 
Yürekte umut 
Gökte şimşek 
Ve emeğin he/al dürtüsü 
Nasıl büyürse 
Öyle büyülmelidir 
Bir partizan 
Gülümseyen ölüsünü 

Biz deriz ki ey partizan 
Canımız seni çekiyor 
Bir kabukta iki ayn çekirdeğiz biz 
dediğim. 
Birimiz dağiann hüznünü taşır 
Gökyüzünün namertliğini diğerimiz. 
Bir kabukta iki ayn çekirdeğiz 

Ey partizan 
Muhabet çekiyor canımız. 
Bir de m ercan .. 

.A. m. şırvan 
• 1971 • 

di y arbekir 
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edebiyat 

Gün f!elir. 
Beşduyunun 
Obur seferber!~yle 
Nurey'in kma!t saç1 
Tanbura f!enlir. 
Gün f!elir 
Türkünün smnakeşi 
Bir Mardin şa!vanna dokur yüreğini 

Suçu. kulaklann zanm kl111uluşa f!erip 
Banarak şah damanm kendi balma 
Gram't bir ha/km 
Can eriğini serf!ilemek 
Dünyaya. 

Sen mi öğrertin sanki. 
ACI dili. 
Gül kurusu f!l]lmeyi 
Beylik tabanca f!ibi taşımayı 
Erkek!~ ve inadı. 
Kaus Alfa 'nm mu tripfiğini 
Uzun havayı ve Nesn'n Sirvan'ı 

Günl! f!l]nJ! ebemkuşağıy!a 
Göbek bağım. 
Göz ucuy!a 
Bakır ça/4/z yüzüyle 
Saklı sak!t sevme/erini 
Severken de mutlaka 
Türküyü kaçak bir tütün f!ibi 
Dudaklanna sarmayı. 

Kağıdın.ka!emin olmadı~ f!l]n!erde 
Kandil şavkmda 
Bir yanı şafak. 
Bir yani bekôr hikayeyi 
Sen mi öğrertin sanki 

Kim kurdu bu şehri 
Gök direğinin yamacmda 
Tek suret yaşayan 
Kainat içre sabırlı. 
Cı'nayetin hasmı kim dokudu 

Bıçak kemi~ dayalı. suskun 
Kristal şerbet!er arasmda 
Kühey!an. cesur ve şair 
Hasan Hüseyin'in 
Kuyl14}u zi!!i koca kurdu. 

huner Cı çand---------------• 

VI. 

Cevabımız mavzer yatağıdır 
Gencecik siperde 
Sarkık bıyık/ı ozanda. 
Yumruk/ann diş/e sürf!l]!enmesini 
Bütün fii!!en'n 
Gelecek zamana çekimini anlatır 
Ekmek kaplı en eski kitapta. . 

Ta Dersim 'de kandır. yüzündür 
Davu! Baba 'nm f!{ize! çağrısı 
Bu f!l]neş usul usul yer değiştirir 
Sol memenin a!tmda.. 

Kale hendekfen'ne astım resmı'ni 
Vaktin zambak kızılı 
Anasım satt4Jımm dünyasmda 
Babayiğit türküler ço~!dı içinde 
Do/aşık dilin/e 
Bir türlü an!atamadı~n: 

Mem l1 Zfn'e ses 
Mehmed Ari/'e ağız 
Gö~sedü~e 
Çocu~.ına kin 
Bumuna hızma 
Bir mce nakış çorabma. 
Göçebeye yay!a 
Sevmene yasak 
Bir sünl bey ankovanma. 
Umuduna bencil Firdevsi 
Şokağına şark cıbanı 
Bir kör bıçak diline. 

Bütün bıçak!ann hareket ertineisi 
Bu dildir. Türkmen ilinin ortasmda 

Ustası çırağı 

Sevda ile düşünüp 
Savaş dediler adma 

Cevabtmız mavzer yatağıdır 
Gencecik siperde 
Sarktk bıyık/ı ozaiıda 

VII. 
fa. yiğit canmı 
Kırarsın halk sofrasına 
fa can-evinde namus yok 
Ölümün karanfiller yeşertmez. 

Neı:vroz yoldadır 
iç açar. 
Gönülaçar 
Narası isyan 
Hasreti kehribardır: 

Şeker kardeşim! 
Bu rivayet canunız!a damltilmıştır. içimizdeki isyandır belki. 
Dahak'ın çıban!anm beynimiz/e beslediğimiz f![in!erde. 

ana-avrat sövmeyi bi!emed~miz f!ÜI7lerde. 
Akşamın iki yüzlü olduğu f!ÜI7lerde. bu filiz vardı içimizde belki. belki d a h a eski.. 
Şeker kardeşim! 
Ka w a 'nın demirci elleriyle kendimizi dünlp. binlerce. 

yüzbinlerce çıra halinde özetledik kendimizi. 
Dahak'ın çıban!annı beynimiz/e bes!edik. Bu rivayet canunız!a damıtılmıştır. 

İçimizdeki isyandır belki. 
Adına N e w ro z demişiz. 
Gün döndü. umut erişti.kız f!ibi f!l]ze!!eşti. su yünJdü kemik!en'ne:Osman!ının Ce/ali 'si oldu. 

idamlık mahpusu San Paşanın .. 

Neı:vroz 'dan f!iriyorum 
Yüreğinin altın üçf!e17ine 
Genç bir ülke~ f!eÇiriyor 

fa. yiğit canını 
Kırarsın halk sofrasına 
fa. can-evinde namus yok 
Ölümün karanfiller yeşertmez. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
Kurdıstan Spor her bi 

şaınpiyoniya kôpaya Pctrise diçe 
Di sezona 86'an de Kurdistan Spor (KS), bi listiken xwe yi baş peşveçunen xwe ber

dewam d ike. Heta ni ha bitevi kupaya Parise u şampiyoniya Parise ll maç kir u li hember 
tekçuneki (mexlubiyeteki) 10 maç qezenc kir u li hember 10 golen ku xwariye 41 gol 
avetiye. Bi ve awaye bi keman i ya I puaneki bi 19 puanen xwe Ii du gruba şamp iyon, gru
ba duwemin te . 

Bi qezenckirina maça kupaya dawi, KS bi gaven baweriye ber bi sampiyoniya Kupaya 
Parise diçe. 

Maça we ya dawiye bi Villenuve Saint Georges re bu. Ve maça 2-0 qezenc kir. Golen 
maçedi deqiqeya 35 emin de Xelll u di deqiqeya 85 emin de Mihemed avetin. Gruba 
berber (raqib) grubeke betekçun bu heta ku hat li ber KS rawestiya. 

Ev gruba ku KS zora wl bir, par grubaSaint Etient ku di llga yekemin dedilist re maç
ki ri bu. Gava ku KS zora wl bir hezbuna xwe ji isbatkir. 

Pişte maçe, seroke KS hemullstikvanen KSe dawete Restaurante kir. Ve serkeftine 
hemullstlkvan Ii gel layangiren (terefdar) xwe piroz kirin. 

KURDiSTAN SPOR, ve peşveçune deyndare serok u komitaye kargera xwe ye. 

Kaptan Vetkıt/Paris 

Kürdistan Spor, Pctris 
kupası şampiyonluğuna doğru 

ilerliyor. 
Kürdistan Spor (KS), 86 sezonunda yaptığı maçlarla başarılarını sürdürüyor. Şimdi

ye kadar. Paris kupası ve şampiyona olmak üzere toplam ll maç yapan KS bir yenilgiye 
karşın 10 maç kazanmış, bu maçlarda attığı 41 gole karşı 10 gol yemiştir. KS 19 puanla 
şampiyonada liderin 1 puan gerisinde 2. durumda bulunmaktadır. 

Son kupa maçını da kazanan KS böylece emin adımlarla Paris kupasına doğru yol al
maktadır. Son Paris kupası maçını Villeneuve Saint Georges takımına karşı yapan KS, 
bu maçı da 2-0 kazandı. Maçın gollerini 35 dakikada Halil ve 85 dakikada Muhamed 
kaydettiler. 

Karşı takım, 3 yıldır oynadığı maçlarda hiçbir yenilgisi olmayan, geçen yıl Fransa 
kupasında Fransa 1. Liginde oynayan Saint Etient ile de karşılaşmıştı. Bu takımın KS 
tarafından yenilgiye uğratılması KS'un da gerçek gücünü ortaya koydu. 

Bu başarılı maçtan sonra KS Başkanı , KS oyuncuları ve taraftarlarını bir restauranta 
davet etti, oyuncu ve taraftarlar KS'un başarısını eylenerek kutladılar. Kürdistan Spor 
bu başarısını başkan ve yöneticilerine borçludur. 

Kaptan Vetkıt/Paris 
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BEREWRAST * * * * * * * * * 
1-Kurdi de gotineki hurmete ye ... gihanek 
e ... Rebend an piştvane mirov 2-Ko dawi 
tipa 'h' bigire dibe riçal ,ra ... hejmarek .. . 
Ne şev ... Ne bi rasti 3-Lawireki bijir(bere-
vpaş) ... Miri...Hebuneki be reng G be bihn 
e 4-Derew ... Nave meheki 5-Agir ... Li peşi
ya pirtukan da te nivisin ... Sembola dew
letan e 6-Daçeke neyini...Sawar bi ve te 
herdin 7-Remzi çowara Holandi 
ye ... Rengek ... Kurtbejek pivana girani-
ye ... Xwendekare ole(berevpaş) 8-Bohti 
de demq niho ya lekera 'bun' ... dax
waz .. . Heywanek 9-Mezin(berewpaş) ... 
Demen an formen daxwazi ya lekeran 
in ... daçeka neyini 10-Dawatan de tiliyen 
buk G zave bivi tene sor kirin(bere
vpaş) .. . çepayi kurtbeje Uret...Giredayi en 
şex G seyidan 11- Dijrabera 'giri'(bere-
vpaş) ... Kem kirin(dema bori) 12- Seroke 
lraqe ... Hurinen Kimyaye ne ko pile de 
elektrike pek tinin . 

BEREWJER * * * * * * * * * * * 
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amadekirio : iZOLi 
xwe gund e bi vi awayi ji te gotin 4-Ber 
evare(erebi} .. . Kurtbeje paşnivro bi Ingilizi 
G Fransi ... Pivane de sinor G bilindahi 
5-Remze nikele ye ... Be ferman ... Xwarina 
heywan e 6-Aşireteki Siliva ye 
7 -Aiigi r,piştgir ... Baneşanek 8-Rohilata 
bakuri Amrika de bajarek ... Kevroşk 
9-Maden ... Xeyidi(berevpaş) 10-Ko tipa 
diduya 'i' be, dibe xwadegeha piçuk ... Ni
ha 11-Baneşanek bo ere ye .. .Tirki de da
yek ... Fikir,mijuli 12-Notayek(bere
vpaş) ... Sih keti(berevpaş) 13-Ezman de 
nave 'komster' eki ye ... Argoye de ka
ne(berevpaş) ... Leşker 14-Zarave sorar:ıi 
de vegerandin(berevpaş) ... Tıpa veqetan
deke ye 15-Qamiş(berevpaş) ... ko tipa di· 
duya 'e' be, dibe peçandin. 

BERSIVEN XAÇEREZA di hejmara 7 an de 
BR! 1- Hatedamizrandin 2-Eiegezine ... Budçe 3- Ve
res ... Xwast 4_-Awarte ... Oe .. .Di. .. Te 5-Liz .. .Se/man 
6-Erebistan .. .Eme 7-Wenandin ... ikeY 8-Ga ... Ge-
da ... Gerazi 9-lraq ... Honker. . .Dik 10-Aridan ... Üd ... 
Şalür 12-Notirvanipewend IBJ/ 1-Hevalhogiran2-E
Iewi .. Ar. .Ro3-terazeW .Agit4-Eger. .Re .. Qadi5-Destt-

1 Roı·nama 'Riya -r.eze' 1·1• v-1 baı·are- der eng .. Mar6-Az .. baeH .. Nv7-Mir. .SinqprB-tn.-9esdan 
• " .. Un9-Zexelti .. Kedi10-Mangeş11-Abadan . .Erişe12-

te ... Dans,govend 2-Vegerandin 3-Dijrabe Nusin .. ir..Raw13-Ddt .. Ekad .. te14-iÇ . .Temezi .. Ün 

ri şeve(berevpaş) .. .Tişte ko ci h an şu nda 15-Neteweyikurd 

MAHKEMELER 
İstanbul Dev-Yol davası sonuçlandı. 

D İstanbul 2 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde 13 Ekim 1981 tarihinden beri süren 374 sa
nıklı Devrimci Yol davasında, 4 sanığa ömürboyu hapis, 127 sanığa da 20 günle 20 yıl arasında 
değişen ağır hapis cezalan verildi . 

Mahkeme, sanıkladan Ahmet Mücek, Şaban Özbek, Ülfet Tanrı verdi, Osman Can ve Hüseyin 
Yavuz hakkında önce idam cezası verdi. Daha sonra hafifletici nedenler gözönüne alınarak, Hü
seyin Yavuz'un cezası 16 yıl 8 ay'a, diğer 4 sanığın cezası da ömürboyu hapis cezasına çevirildi. 

3 Dev..Yol'cunun idaını istendi. 
D Erzurum 9. Kolordu Askeri Mahkemesinde 6 yıldan beri süren Artvin Devrimci Yol davasın
da , esas hakkındaki mütalaasını veren askeri savcı, ''Dev-Yol örgütüne üye olmf.lk ve örgüt adına 
3 kişiyi öldürmek'' iddiasıyla yargılanan Çelik Saatçi, İbrahim Çelik ve Kadir Alpaslan'ın idamı
nı istedi. 

DİSK davası sonuçlandı. 
D Yaklaşık 6 y_ıldır _süren DİSK davası sonuçlandı. Saruklar hakkında idam istemiyle açılan da:
va uzun bir süre sorira sonuçlandrılarak, DİSK Genel Başkanı · A. Baştürk ve 5 arkadaşına 
IO'ar yıl. hapjs cezası yeri Idi. 

29 PKK'lı hakkında dava ,açıldı. 

D Diya~bııkır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 29 kişinin yargılanmasına başl~dı. 20 Aralık 
günü başlayan mahkamade, Askeri Savcı hazırladığı iddianarneyi okudu. Savcı !ddianamesinde, 
sanıkların :"PKK örgütü adına silahlı propagandnfaaliyetlerinde" bulunduklafını belirte ek , 
Abdulkerim Kırsan hakkında idam, 28 sanık için de, 1 ila 15 yıl arasında değiŞen hapis cezası 
talep etti. 

PKK Lice grubu davası sonuçlandı. 
D Sonuçlanan 10 sanıklı PKK Lice grubu davasında, 3 sanığa 4 ila 8 yıl 10 ay arasında değişen 
cezalar verilirken, 7 sanık da beraat etti. 
Ayrıca, 20 sanıklı PKK Ergani grubu davasında askeri savcı , 2 sanık hakkında 24'er yıl hapis 

cezası talebinde bulunarak, 18 sanığın da beraatini istedi. 

2 Libya vatandaşı 5 yıla mahkôm edildi. 
D Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi , Amerikan subay kulübü'ne "bombalı saldırı 

teşebbüsünde" bulundukları iddiasıyla, 2 Libya vatandaşını yeniden 5 yıla mahkum etti. 
Daha önce de sanıklar hakkında aynı cezayı veren Ankara DGM'nin kararı, Yargıtay tarafından 

bozulmuştu . Tekrar yargılanan sanıklar Ali El Ecefli Ramadan ve Muhtar Farhuni hakkında 
mahkeme yine eski.kararını verdi. 

Istanbul Rızgari Davası Karara Kaldı 
D Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasında TCK'nın 125 maddesine göre haklarında ll idam is
tediği, 84 sanıklı İstanbul Rızgari davası, karar için 12 Ocak 1987'ye ertelendi 
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