
TERORIST DEVLET! 
D Türk Ordusu üçüncü kez, Irak'ın sınırla- rında yaşayan savunmasız halkı bombaladı. 
rını geçerek,kurtarılmış Kürdistan toprakla- Kerkük ve Musul'u istila planlarının kanlı 
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PDK·I'i axwivak 
D Dewleta Tirk, qenç bizanibe ku hezen me yen şoreşger 
di bin serokatiya parti de hazir ii arnade nin ku di welate 
me ı1 li heremen rizgarkir1 de li diji her erişan ra
weste. 
D Dewleta Tirk ku endama NATO'ye bi vi 
erişa xwe delllek nu nişan da ku ew li 
dij gele me ye ı1 hevkariyek ji bo dew
leta faşist ya Iraqe dike. 

Dumalı/k di rupela 2 'an de 

*Türk Ordusu'nun sal 
rıs1 bütün avrupa'da ş 
detle protesto ediliyor! 

Kirve Kalender 
"Benden Selam Söyle 

Anadoluya'' 

• Danimar 
bir grup Kü 
sapartlarını 
Jet Bakani 
göndererek 
ke yerine 
DiSTAN yazıl 
sını talep ettil 
•Avrupa 
mentosu'na 
rillen karar tas 

rısında Türk 
Jetinin Kürdi 
da uyguladığı 
tila politikas~nı 
kınanması iste 
di. 

•Atina'da 
zan, DEV-YO 
DEV-SOL, H 
kın Kurtuluşu 
Rızgari Türk el
çiliği önünde aç
lık grevi yaptılar. 

Papandreu 
Kıbrıslı kadınlara söz verdi: 

bir provası olan bombardıman basın 
ve fıolitikacılar tarafından hararetle 

a kışlandı. 

.. 

Newrez ser sala me ye ... 
Adet O to ra me ye ... 
Biçuk O mezine me, 
Dib"Eıjin ·edi dem e; 
Diçine sersala hev, 
Dicivin li mala hev. 
Keyf O govende dikin, 
Ji bo ku serbixwe bibin, 
Dijmin ji ber xwe bibin; 
Ser sala Kurdan plroz ... 
Ev e cejna me; newroz ... 

Qedrlcan 

Kedkaren 
Kurdistan Press'e 

cejna NEWROZ'e ji bo 
xwendewanen xwe 

piroz dike 

Mikhail Gorbaçov 
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''Yalntz kalmtşız .. Bu 
dünyaya aptal düş
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raber Sovyetlere giden bir peş
merge ile sohbet. Sayfa 9'da 
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PDK-I'e da xwiyakirin 
O Dewleta Tirk, qenç bizanibe ku hezen me yen şoreşger di bin serokatiya parti 

de hazir ı1 arnade nin ku di welate me ı1li heremen rizgarkiri de li diji her erişan 

raweste. 
D Dewleta Tirk ku endama NA10'ye bi vi erişa xwe delilek nu nişan da ku ew li 

dij gele me ye ı1 hevkariyek ji bo dewleta faşist ya Iraqe dike. 

lro di roja TeAdare de, bi daxuyani u nirxan
dina PDK-1, ya! li .ser erişa leşkere Tirk, ku di 
4'e Adare de, bi derbazbuna tixfiba lraqe, 
bombarankirin navçeyen rizgarkiriyen Kurdis
tane yen ciyen sivil, ji bo çapemeni fi dezgaye 
rageyandine, hat agahdarkirine. 

PDK-1, di daxuyaniya xwe de, di bine kijan 
merc fi ni re de dibe bi la bibe, em arnade ne ku 
axa xwe li hember ev erişen hov biparezin. Ev 
erişa hov ku mebesteya we li ser piyan girtina 
rejima hilweşandi ya Seddam, gele heparastİn 
hedef_girt. Em dixwazin ku hemfi gelen peşve
rfi, çapemeniya peşverfi ve erişa hov fibi xwin 
biricimine, got. 

Weki dinedi daxuyaniya de; gundiyeki ji gun
de Sinad bi nave Ahmed Emin hat kuştin u du 
kes ji birindar bfin; hat gotin. Teksta ku ji bo 
ANK hat dayin, bekemani ev e: 

"Balafiren dewleta Tirkan, di pence (5) 
Adare de, 1987 li ser axa rizgarkiri, erişeki 
mezin kirin. Bi taybeti di axa Zaxoye de, li 
ser sinor, bejmareki balafiran gunde SI
NAD, ALANŞ, ORE ô bombardiman kir. Di 
encama ve bombakirine de hov ô dijvar, da 
gundiyeki welatparez ji gunde Alanş, bi na
ve Ahmed Emin hate şehidkirin ô se (3) ke-

sen din yen welatparez ji hatin birindar ki
rio. Di ve erişe de, ziyaneki mezin i maddi 
çebô, geleki xani xerab bôn ô pez dawar qir 
bôn. . 

Ev destdirejiya dewleta Tirkan, li ser parti 
ô gele me, di bingeha xwe de besebeb e. Ev 
sebeben ku dewleta Tirkan didin peş, ji bo 
ve erişe, sedemen rast ô derew in. Ubele di
vet dewleta Tirkan qenc bizanibe ku hezen 
·me yen şoreşger (sipayiya şoreşgere 

Kurdistan-SSK), di bine serokatiya parti 
de, hazir ô arnade ye ku di welate me de, li 
axa rizgarkiri li diji her erişan rawest e. 

Dewleta Tirk, ku endame NATO'ye, bi ve 
erışa xwe, delileki nô nişan da ku ev li diji 
gele me, hevkari dikin bi dewleta zingarbôyi 
ya faşist a lraqe re. 
Ji hemô hez ô welate peşveri di hererne ô 

cihane de, ji hemô rexistinen mirovantiye 
re, em disa bandikin, ku ew dest biavejin ve 
meseleye ô we dujminayetiye mehkôm bi
kin, bila pişgiriya xebata gele me ya bi reva 
bikin. Xebata me ji bo hilweşandina rejima 
faşist ya Bexda de ô wergirtina maie gele 
Kurd. 

Polit Boroya PDK 
7 Adar 1987 
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Türk Ordusunun harekat alanının günlük gazete/erde çıkan bir haritası 

1-KDP Açıkladı 
D Türk devleti şunu iyi bilmelidir ki, patimizin önderliğindeki devrimci güçler, 

ülkemizi ve kurtanimış bölgelerimizi her türlü saldırıya karşı korumaya hazırdır! 

D NA10 üyesi Türk devleti , halkımıza karşı olan düşmanlığının ve faşist Saddam 

rejimine destek vermenin bir örneğini daha sergilerniştir! 

Türk ordusunun 4 Mart'ta Irak sınırlarını ge
çerek kurtanimış Kürdistan'da yaşayan sivil 
halka karşı giriştiği bombardımanla ilgili ola
rak Irak Kürdistan Demokrat Partisi Polit Bü
rosu'nun 6 Mart'ta yaptığı değerlendirme bir 
bildiri ile bu gün (7 Mart) basma açıklandı. 
1-KDP'nin açıklamasında "Enkaz haline ge

len Saddam rejimini korumak için girişilen 

vahşi saldırılarda savunmasız Kürt halkının he
def alınmasının barbarhğı dile getirildi ve bu 
eylemin ilerici kamuoyu tarafından 

lanetlenmesi" istendi. 
7 Mart 'ö7 tarihinde 1-KDP Polit Bürosu tara

fından Kürt Haber Ajansı (ANK)'ye yapılan 
açıklamanın tam metni şöyledir: 

"Türk savaş uçakları, 5 Mart 87 tarihinde 
kurtanimış topraklarımıza büyük bir saldı
rı düzenlediler. Saldırı özel olarak Zaxo 
ınıntıkasında sınır bölgesindeki köyleri he
def aldı. SINAD-ALANS-O RE ve KISAND 
köyleri bu saldırılarda hasar gördüler. 

Bu vahşi bombardıman sonucu, AJans kö
yünden, Ahmed Emin ismindeki bir köylü 
şehid düşmüş ve üç yurtseverde yaralanmış
tır. Buna karşın, bombardıman büyük bir 
maddi zarara neden olmuş, bir çok ev yerle 
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bir olmuş ve hayvanlar telef olmuştur. 
Türk devletinin halkımıza ve Partimize yö

nelik yaptığı bu müdahaleye gösterdiği se
beblerin hiç biri mantiki değildir. Türk dev
letinin bu saldırıya gerekçe yaptığı şeylerin 
tümü yalandır. 

Fakat Türk devleti iyi bilmelidir ki (Spayi
ya şoreşgere Kurdistan) Partimizin önderli
ğinde olacak ve olabilecek her türlü saldırı
ya karşı sonuna kadar direnecektir. 

NATO üyesi olan Tür devleti,son yaptığı bu 
vahşi saldırıyla halkımıza karşı düşmanları 
ve enkaz haline gelen faşist Saddam rejimini 
ayakta tutma düşüncesinin yeni bir kanıtını 
daha ortaya çıkarmıştır. 

Bütün ilerici güçleri ve ülkeleri, bütün hü
manist kuruluşları bu düşmanca müdahale
yi mahkum etmeye, halkımızın mücadelesi
ne yardımcı olmaya çağırıyoruz. 

Mücadelemiz faşist Saddam rejiminin yı
kılması ve Kürt halkının haklarını kazan
mak içindir. 

Irak Kürdistan Demokrat Partisi 
Polit-Büro 

7 Mart 1987 

Sırurlarda 
D İran'ın son Basra kuşatmasından 
sonra, Libya'yı bo!llbalayan ABD 
uçakları Adana'nın Incirlik hava üs
süne geldiler. Ve Türk devleti yıllar
dır uygulayageldiği Sovyet sın~rl~
rında yapılan ''Kış Tatbikatı' 'nı Iran 
sınırlarına kaydırdı. Bu nedenle de 
onbinlerce asker Türkiye'nin Gü
neydoğu'suna, bir diğer ifade ile 
kaynayan Kürdistan topraklarına 

y~ğıldı. 
Iç politikada iyice hırpalanan dar

bed generallerin başı Evren için bu 
yeni durum, diktatörlüğün gevşeyen 
civatalarını sıkıştırmak için yeni im-
kanlar yarattı. o 

Bilindiği kadarıyla, özellikle De
mirel'in "anti-militarist" kampan
yası be.lli bir masefe katetmiş ve 12 
Eylül generallerinin gerek askeri ve 
gerekse sivil bürolerasi içinde itibar
ları bir hayli sarsılmıştı. Bununla 
beraber, konı-gerilla'nın ipleri halen 
Çankaya'da Evren'in elindedir. 

Türkiye'nin iç politikasının ve top
lumsal çalkantıların kaçınılmaz bi 
sonucu olarak kont-gerilla'nın ey
lem alanı da bir hayli daralmış bulu
nuyor. Türkiye'nin genelindeki bu 
daralma, Kürdistan'da oldukça ge
nişledi . Kont-gerilla bütün ağırlığı 
ile Kürdistan'a yerleşmiş durumda. 
Ve zaten, militarİst generallerin elin
deki en güçlü ve en işlek silah Türk 
devletinin Kürdistan politiksadır. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin Kürdis
tan politikası Türk-Yunan savaşı sıra
sı ve sonrasında oluştu . Lozan'da 
ulusal bir kimlik kazanma durumu
na girdi ve Şeyh Said direnmesinden 
sonra ideolojik bir çizgi haline gel
di. Bu ideolojik çizgi , yanlızca Türk 
devletinin Kürdistan politikasını be
lirlemekle sınırlı değil. Fakat aynı 
zamanda genel devlet politikasını da 
çok açık ve net bir biçimde etkile
mekte ve belirlemektedir. 

O kadar ki, 1925'lerde oluşan ideo
lojik yapı, günümüze kadar her dar 
boğazda, her bunalım döneminde 
birbirine benzer uygulamalarla sık 
sık kendisini ortaya koymaktadır. 

Askeri müdahalelerin ve devlet dar
belerin başlıca gerekçesi, bu ideolo
jik yapılanmadan kaynaklanmakta
dır. 

Denilebilir ki, Türk devletinin 
Kürdistan politikasının değişmesi 

veya değiştirilmesi , Türk devletinin 
yapısal olarak değişmesi ile eşan
lamlıdır. 

Türkiye'de demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesi veren politik güçler bu 
somut ve çıplak olguyu ya görmü
yorlar ya da görmezden geliyorlar. 
Doğal olarak demokrasi mücadelesi 
kel, sosyalizm mücadelesi de güdük 
kalıyor. 

Bu gün gelinen nokta öylesine içler 
acısıdır ki, Kürt ulusunun gasb edi
len temel demokratik hak ve özgür
lüklerinin üzerinden atlayarak de
mokrasi mücadelesi verildiği sanıl
maktadır. Ancak, aklı başında olan 
herkes biliyor ki, Kürt halkının gas
bedilen temel demokratik hak ve öz
gürlükleri çağdaş bir politik çözüme 
ulaşmadığı sürece, Türkiye'de top
lumun demokratikleşmesi mümkün 
4.eğildir. Bu nesnel bir sonuçtur. 
Uzerinde tartışma yapılması bile 
abestir. Buna bağlı olarak marksist 
solun, jargonları içinde duran tartış
malar sorunu gündemleştirmekten 
bir hayli uzakta seyretmektedir. 
Marksist solun tartışmalarının ve 
önermelerinin yanlışlığı , doğruluğu 

ayrı bir konudur, ama hayatın canlı 
pratiğine müdahale demek olan 
politik mücadelenin yerine bitip tü
kenmez teorik münazaralara takılıp 
kaldığı da bir gerçektir. 

Bu gün içerde ya da dışarda olsun 
marksist solun büyükçe bir bölümü 
hala ''faşist cunta ': ''faşist dikta '' 
gibi kavrarnlar kullanmakta ve alter
natif politika olarak da ''burjuva de
mokrasisi için mücadele'' perspekti
fini kabullenmektedirler. Faşist cun
taya karşı, demokrasi güçlerinin 
birliği, içine, burjuva partilerini de 
almaktadır. Ve zaten mantık da bu
dur. Bu durumda, burjuva partileri
nin Kürdistan politikaları hayati bir 
önem taşımaktadır. Oysa burjuva 
partileri, resmi ideolojinin Kürdis
tan politikasının yeminli savunucu
larıdırlar. Ordunun son eyle~ de 
nitekim, sosyal demokrat Erdal lnö
nü tarafından hararetle savunulmuş 
ve ANAP'lılar tarafından da Erdal 
bey alkışlanmıştır. Takrir-i Sukün 
faciasının yaratıcıları olan ''rr_ıüfrit 

sol burjuvazi ''nin şeflerinden Isınet 
İnönü'nün oğlu olan Erdal bey, aynı 
mantıkla , aynı şoven yargılarla ve 
aynı politik suikast anlayışı ile ko
nuşmaktadır. 
Bilmek zorunda olduğumuz gerçek şu

dur: Türk devletinin kanlı ve hain Kür
distan politikası değişmeden , değiştiril

meden, Türkiye'de demokrasi mücade
lesi herzaman kasaturalarla delik deşik 
edilmeye mahkumdur. Bilinen ve fakat 
görmezden gelinen bu gerçek, her gün 
her saat kendini ortaya koymaktadır. 

Dünyanın en sahipsiz, en ücra köşele
rinden biri olan Hakkari'nin bir iki aile
lik mezralarında -devlet tarafından 

planlanan ve kışkırtılan- ve kan davası 
temelinde vahşetle sonuçlanan olaylar, 
bir iç savaş mantığı ile yüzbinlerce aske
rin bu alana sevkedilmesi, alanın basına 
ve dünyaya kapatılması ve Irak'ın sınır
ları içinde bombardıman eylemlerine 
sebep oluyor. Türkiye hop oturup hop 
kalkıyor. Türk basının dünyada eşine 

ender rastlanan bir vurdum duymazlık 
ve sorumsuzlukla, militarizmin mantı
ğını besleyen ve onu kışkırtan yayınları 
ise, gerek politik partiler ve gerekse ay
dınlar tarafından destek görüyor. Bu 
böyle olduğu sürece, Türk devletinin 
Kürdistan politikası yanlızca Kürt halkı
na kan ve ölüm getirmekle kalmayıp, 

Türkiye'de olan ya da olabilecek her tür
lü demokratik yapılanınayı da kökünden 
bıçaklayacak, imha edecektir. Ve gene 
Türk devletinin Kürdistan politikası yü
rürlükte olduğu sürece her zaman bir 
Evren Çankaya'yı işgal edebilecek, 
demokrasi mücadelesinin şah damarı 
her zaman kasaturalarla parçalanbi
lecektir. 
Sınırboylarında meydana gelen olayla

ra gelince, Türkiye pratiğinde Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesi mezralara 
sığmayacak ve mezralarda boğulmaya
cak kadar köklü ve derin bir mücadele
dir. lrak'a seyrüsefer düzenleyen Türk 
ordusu ise, binlerce metre yukardan sa
vunmasız halka bomba yağdırabilir. 

Ama kurtanimış topraklarına tırnakları 
ile yapışan ve var olma mücadelesi ve
ren insanlar, ülkelerini istilaya yönelen 
' 'kahraman mehmetçiğ i ' ' çiçekle karşı
lamayacaklardır. Orada ne köy korucu
su bulabileceklerdir ve ne de kanlı ey
lemlerini alkışlayacak politikacılar ve 
basın! Orada, varlığı tehdit edilen bir 
halkın bin yıllık öfkesi ile karşılaşacak
lardır. Ve omzu kalabalık generaller çok 
ıyı biliyorlar ki , "kahraman 
mehmetçik" girdiği alanda boğula

caktır. .. 
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Di hidôden da 
Balafıren YDE'ye (Yakitiya Dew

Ieten Emeriki), ku Libya bombaba
ran kiribun, pişti dorhevgirtina Bas
ra ji ali lrane, hiitin balafırgehe In
cirlik li Adana. U Tirkiye tatbiqaten 
xwe yen zivistane, ku bi salan vir de 
li ber hiduden Sowyete pek dani, ki
şand ber hidude Irane. Ji ber \!e bi 
deh hezaran leşker di rojbilata bakur 
ya Tirkiye, bi gotinek din di axa Kur
distana keli de kom bun. 

Ve yeke, ji bo jidandina birxuyen 
sistbuyi yen diktotatoriye ji sere ge
neralan Evren re mecalen baş peyda 
kir. 

Qandl ku te zanin qampanya "diji 
militarizm" ya Demirele di pratike 
de hin gav avetiye u general en 12 Il o
ne ger di leşker u ger ji di nav bfiroq
rasiyen sivil de ji giraniya xwe gelek 
tişt winda kirin. Bi ve yeke ve bena 
kontr-gerilaye he ji Ii Çankaya deste 
Evren de ye. 

Meydana ameliyate ya kontr-gerila 
ji, ji ber politiqa hundiri ya Tirkiye u 
ji ber tevlihevbuna civaki, zede teng 
buye. Ve tengehiye di gişe Tirkiye 
de, li Kurdistane gelek fıreh bu. 
Kontr-gerila bi hemu giraniya xwe 
ve li Kurdistane bi cih buye. Ji xwe, 
çeke her! xurt u baş di deste genera
ten militarist de, politiqa Kurdistane 
ye. 

Politlqa Kurdistaneya Komara Tir
kiye, di herba.Tirk u Yewnan u pişte 
we de çe bu. Di Lozan€. de li huwiya 
xwe ya netewi geriya u pişti berwxa
dana Şex Seid wek xetelô ideolojik 
kete jiyane. Çarçewa ve xete ne bi te
ne Kurdistaneve giredayiye. Di ayni 
wexti de gelek tesira ve xete li ser 
politiqa dewlete heye u bi vekiri re 
nişane we dike. 

Hew qasi ku, ve xeta ideolojik, ku 
bingeha we di 1925'an de hate ave
tin, heta bi iro di her ware tengasiye 
de xwe bi metoden wek hev gelek 
caradaye xwiya kirin . Sebeba,ji mi
daxeleyen leşkeri u derbeyen dewle
te retenişan dan, Ii ser ve ideolojiye 
te avakirin. 

Meriv dikare bibeje, ku ji bo gu
hartin yan jl j i bo guhardina politlqa 
dewleta Tirkji bo Kurdistane, bi gu
hartina bingeha dewleta Tirk ve gi
redayi ye. 

Hezen siyasi, ku Ii Tirkiye tekoşina 
demoqrasiye u sosyalizme didin, 
yan vetişte tazl nabinin u yan ji nax
wazin bibinin. Ji bo ve yeke tekoşina 
demoqrasiye gurl, tekoşlna sosyaliz
me jl ales dimlne. 

Rewşa iro wisa tahle, ku bi bihu
randina li ser mafen demoqratlk u 
azadi yen bingehi yen netewa Kurd, 
ten nlşan dan, ku tekoşina ji bo de
moqrasiye heye! Le bele, her meri
vek baqil dizane, ku bel çarserkirina 
mafen demoqratik u azadi yen gele 
Kurd bi şikleke hemdem, demoqra
tik huyina civa ta Tirkiye ne mimkun 
e! Ev, tiştelô berbiçav e. Mineqeşa li 
ser ve yeke nabe. Bi ve ve giredayi, 
mineqeşeyen di nav jargona çepe 
Marks!, ji anina hole ya ve mesele 
gel ek dur e. Rasti u çewtiya peşneya
ren çepe Marksi babetek din e. Le, 

ev ji rast e ku, ev çep di şuna tekoşi
na politik, ku midaxele ji pratika ji
yane re ji ev e, di mineqeşayen teorik 
ku dawiya we naye de xetimiye. 

lro pirani ya çepe Marksi ger li hin
dur u ger ji li derva he ji "cunta faşi", 
"diktatoriya faşi" dibejin u bedela 
politiqa xwe ji tekoşin ji bo "demoq
rasiya burjuva" tinin. Yekitiya hezen 
demoqrasi li diji cunta faşist, parti
yen burjuvazi ji digre nav xwe. Ji 
xwe mantiq ji ev e. Di ve rewşe de 
politiqa partiyen burjuvazi ji bo 
Kurdistane gelek giring e. Le, parti
yen burjuvazi li ser politiqa Kurdis
tane ya ideolojiya resmi sonde dix
win. Erişa dawi ya Ordiya tirk ji, ji 
ali sosyal Demoqrat Erdal Inöni ve 
hatiye parastin u kesen A]'l"AP'~ ji je 
re çapika lexistine. Kure ısmet Inöni 
Erdal ji wek bave xwe, ku şefe "bur
juvaziye çep ye müfrit" e u faciaye 
' Takrir-i Sikun'e afırandiye, bi şikle-
lô şoven u bi mantiqa suikasta paliti
qaye dipeyive. 

Rastiya ku dive em bizanibin ev e: 
Heta ku politiqa dewleta Tirk ya bi 
xwinji bo Kurdistaneneye guharan
din, tekoşinji bo demoqrasiye li Tir
kiye her gav de mehkfime perçebu
yina di ber keran de be. Ve yeke, ku 
te zanin, bele naye ditin, her roj u 
her saet xwe nişan dide. 

Di ciheki heri be xwedi u tene ye 
dine, Çolemerge de meseleyen xwi
ne di navbera du malhata de ji ali 
dewlete ve te geş kirin u qewimandi
nen hov ten hole. Ev tişt dibe sebeb, 
ku bi mantiqa herba hinduri bi sed
bezeran leşker ten seferberkirin, 
mintiqa li weşan u dine re te girtin u 
hindure hiduden lraqe ten bomheba
ran kirin. Tirkiye ger radibe, ger ru
dine. Weşanen rojnameyen Tirkiye 
ku beberpirsiyare mantiqa militariz
me xwedi dike u we daf dike, ji ali 
partiyen politik u ronakbiran ve te 
parastin. Heta ku, ev tişt wisa be, 
politiqa dewleta Tirkji bo Kurdista
ne ne bi tene ji gele Kurd re, Ii ber
wajiye ve ji demoqrasiya Tirkiye re 
jl xwin u mirine bine. Ü disa, heta 
ku politiqa dewleta Tirk ji bo Kur
distane di hole de be, Evren di her 
wext karibe di Çankayaye de rune u 
bingeha tekoşina demoqrasiye de 
her gav dikare be texrib kirin. 

Qewimandinan di hidudan de; te
koşina rizgariya netewi ya li Kurdis
tane hinge kevn u kur e ku, di nav 
çend gundan de nikare be fetisandin. 
Ordiya Tirk ji ku seferek ji lraqe re 
kir, bi bezaran mitro bilindahi ji gele 
me ye be parastin re dikare bomhan 
bibarine. Le bele, insanen me ku axa 
rizgarkiri u hebunen xwe bi neynu
kan diparezin, li diji ve erişe ji 
"mehmetçiken qehreman" re de gu
la sor peşkeş nekin. Ew, de li wir ne 
parazkeren gundan, ne eylemen 
xwini, ne weşan u ne jikesen politiq 
ku çepikan ledixin bibinin. Ew, de li 
wir bi nefret u rika gele Kurd ya he
zar salan bibinin. Generalan dive 
baş bizani bin, ku ew de li wir ben fe
tisandin ... 
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Kürdistan sorunu 

Gündemde 
D Demirel: Türkiye'nin Kürt diye bir sorunu yok. Bu Türk devletinin 
zaafı değil, Türkiye'nin zengilğidir. 
D Hasan Esat Işık: Ortadoğu'da kesinleşmiş sımdar yok. ABD ve 
Sovyutler ise, bu haritayı istedikleri gibi çizecek güce sahip değiller. 
D Hayrettİn Erkoıen: Ne Amerika ve ne de Rusya bağımsız bir Kürt 
devleti istemiyor, çünkü böyle bir devletin kimin safında olacağıfu.İı 
garantisi yok! 
D Dr. Nevzat Yalçıntaş: Sovyetler Birliği, Malıahat'ta olduğu gibi, 
burjuva bir Kürt devletini destekleyebilir! 

D Geçtiğimiz günlerde M. Ali Birand'ın 
Milliyet gazetesinde yayınlanan ''Kürt So
rununu Askeri Harekatla Çözemeyiz ''baş
lıklı makalesinin yayınlanmasından sonra 
da 10 Mart 1987 tarihli Milliyet gazetesi 
araştırma-haber yazısı olarak, ''Süper/e
rin gündeminde Kürt devleti yok" başlığı 
altında kendisine göre sorunu tartışıyor. 
Araştırınayı yöneten Necati Doğru'nun 
"İstanbul sermayesi Kürt sorununu 
çözemez '' başlığı altında sunuş yazısında 
görüşlerini şöyle belirtiyor: 

''Süper/erin isteği bağımsız Kürt devleti 
kurulması değil. Ama sorunu canlı tut-

Eski başbakanlardan Süleyman Demire/'e 
göre, Türkiye'nin Kürt sorunu diye bir soru
nu yok .. Her vatandaş devletin sahibi!!! 

mak. Problemsiz Tıirkiye süper/erin çekim 
alanından daha rahat sıynlacağı için Kürt 
meselesini canlı tutmak işlerine gelir. Sü
per/erin bakışı bu, peki bizim tavrımız ne? 
Bu konuda öteden beri iki görüş ola gel
di ... '' diyen yazar görüşlerini şöyle bağlı
yor; ''Bu yapılmayıpta tanm reformu adı 
altında İstanbul sermayesinin bölgede pa
ra hegemonyası kurup, bu insanları da üc
retli işçi yapma yoluna giderse, büyüyecek 
olan hınç ayrılıkçı güçlerin ekmeğine yağ 
sürecektir. Kürt sorununu askeri harekat
larta kesin çözüme ulaşmayacağı görü
şünde birleşiyorsak, bölge için özel bir 
ekonomik-sosyal ve kültürel bir plan yap
malıyız; ama hakkaniyeti zedelemeden. '' 

Milli Savunma eski Bakanlanndan 
emekli Büyükelçi, Hasan Esat Işık sorula
rımızı ortadoğu sorunu çerçevesinde ce
vapladı diyen Milliyet, H. Esat lşık'a şu 
soruyu yöneltiyor. 

'!_Süper/erin Kürt sorununa bakışı na
sı/dır?': 

'!_Bu gün Ortadoğu, Avrupa 'da olduğu
nun tersine sınıriarta kesin olarak çizilmiş 
değil. Amerika olsun, Sovyetler olsun, Or
tadoğu.'nun haritasını istedikleri gibi çize
bilecek güce ve imkana sahip değiller.'' di
yen Hasar Esat Işık, ''ABD de görünür bir 
gelecekte bağımsız bir devlet düşünmüyor. 
Çünkü bu devletin ilerde kimin safinda 
olacağını kestiremiyor. Sovyetler ise, taa
ruzdan ziyade güvence peşinde. Bünyesi 
Osmanlılannkine benziyor. Bu onun 
zaa . ifı " 
Dış İşleri eski Bakanlanndan Hayreddin 

Erkmen ise, ''Bu gün Amerika da, Rusya 
da, bagımsız bir Kürt devleti istemiyor. 
Çünkü böyle bir devletin kimin safinda 
olacağının garantisi yok" Milliyet'in eski 
Başbakanlardan Süleyman Demirel'e yö
nelttiği, size göre süper devletler Kürt so-· 
rununda ne düşünüyor sorusunu Demirel, 
şöyle cevaplandırıyor: 

'Türkiye'nin Kürt sorunu diye bir sorunu 
yoktur. İster Hakkari 'de, ister İzmir ve 
Konya 'da yaşasın her vatandaşımız bu 
devletin_sahibidir. Eşitlik hadisesinde bo
zukluklar varsa düzeltilmelidir. Tıirkiye~ 
deki etnik ve insanfarklılıkları mazinin ge
tirdiği husus/ardır. Bunlar Tıirk milletinin 
zaafi değil, zenginlidir. '' 

Konuyl<~; ilgili MAiliyet'in görüşüne baş
vurduğu Istanbul U niversitesi öğretim gö
revlilerinden Dr. Nevzat Yalçıntaş ise, 
"Batı, Amerika ve Avrupa zaman zaman 
değişen gayelerini gerçekleştirmede Kürt 
meselesini bir vasıta olarak gördü. Sovyet 
Rusya, Çarlık'tan miras olarak konuyla il
gilendi. 1940'/arda İran 'da kurulan Ma
habad Kürt devletini Rusya destekledi. Bu 
gün de Marksist Kürt gruplannı teşvik edi
yor. Ancak bağımsız bir devletin kurulma
sını destekliyor diyecek somut bir bilgim 
yok. Fakat Sovyetler firsatçıdır. Mahabad 
örneğinde olduğu gibi burjuva bir Kürt 
devletini de destek/iyebilirler.'' 

Milliyet gazetesi Cumhuriyet döneminde 
17 Kürt isyanı olduğunu da belirterek Nas
turi, Şeyh Said, Reşkotan ve Raman, Sa
sun isyanlan, 1. Ağrı isyanı, Koçuşağı, 
Mutki, 2. Ağrı, Bicar, Asi Resul, Tendü
rek, Savur, Zilan, Oramar, 3. Ağrı, Pülü
mür ve Dersim'i belirterek görüşüne baş
vurduğu bütün kesimlerin, Avrupa, Ame
rika ve Sovyetlerin bağımsız bir devleti 
istememekle birlikte çeşitli Kürt grupları
na el altından yard~cı olduğu görüşünde. 
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Mikhall GORBAÇOV "Daha rahat, daha sakin bir yaşantımız olamaz mı? Ekim 
Devrimi'nden bu yana gerilim dolu 70 yıl yaşadık. 'Şimdi 

biraz dinlenebiliriz' diye düşünebiliriz. Hayır Yoldaşlar! 
Tarih bize bu gün böyle bir olanak tanımıyor .. " 

Ne yapıyor? 
O Sovyetler Birliğ i 'nde rüz
garlar. Lenin sonrasının a lı 

ş ılmış 'gri-donuk' ! uğundan 
bir hayli farklı esiyor. Çok 
kimse ne olup bitiyor sorusu
na , çeş itli saiklerin ınerakı ile 
yanıt arıyor. Kuşkusuz Sov
yetler Birliği 'nde olup biten
leri kı sa bir yazının çerçeve
sinde irdeleınek olas ı değ il. 

Bu nedenle biz sözkonusu so
runu ve soruları bir dizi ma
kalede, tarihsel bağıntıları 
- oluş ve olanakları - çerçeve
sinde, ister istemez bölüm bö
lüm irdeleyeceğiz. 

Bu yazıınızda , ağırlıklı ola
rak M. Gorbaçov'dan aktar
ınalarla , ne yapıldığı ve ne ya
pılmak istendiğini sergileme
ye çalı şacağız. 

"Demokrasiye hava kadar 
ihtiyacımız var" 

Gorbaçov'un , Çernenko'nun 
ölümü sonras ı , ll Mart 1985 
de SBKP'ye Genel Sekreter 
seçildikten sonra , tartışınala
ra açık bir yenileşıne hareke
tini baş iattığını hepimiz bi
liyoruz. 

Sözkonusu yenileşıne hare
keti, H.Berktay'a göre 1970 
1980 y ıll arı a rasında Çin'de 
devreye sokulan ' 'reform/an n 
görece ürkek ve ampirist bir 
takipçiliği ': A. Başer Kafaoğ

lu 'na göre ise. "sosyali~me 

h ız ve güç verecek uvgulanıa
lar bütünüdür.'' Evet bir yeni
lik ortada. Fark lı yorumlar 
geti rilse de, herkes bunda an
laş ıyor. Zaten bunu da M. 
Gorbaçov, 28-31 Ocak 1987'de 
yapı l an SBKP-MK toplantı

s ındaki konuşmasında şöy le 

açıklıyor : "Değişikliğin ge
rekli olup olmadığı ta rtışması 
bitti . . . Değişiklik artık sadece 
bir fikir değil , bir gerçeklik
tir. . . Demokrasiye hava kadar 
ihtiyacımız vaJ: .. Açıklık , 
eleştiri , öz eleştiri , yığmlann 
denetimi .. bunlar Sovyettop
lumunun gelişmesinin sağlıklı 

gümıceleridir. .. Ha/km aktif 
katılımı olmadan çözeme
yiz... Toplumun devrimci ör
gütlenmesi , \'enilenmesi , ül
kenin kaderi ha/km ellerinde
dir." 
Şu bir gerçek, Gobaçov 'un 

SBKP'nin Tl. Kongresinde di 
le getirdiği tezler, yer yer do
nuk bürokratik yapıyı ve han- · 
ta! lığını eleştiren. katılımcı ve 
yenilenıneci yönelimlerin ila
nı anlamını taşımaktadır. 
Gorbaçov 'un perspektiflerini 
kısaca şu alt başlıklarda topla
mak olasıdır. 

1- Gelişim hızmm arttırıl
ması. Ekonominin reorganize 
edilerek , üretkenliğin aritmi
ması . Halkın yaşam düzeyinin 
ve standartlarının yüksetilme
si. 
2- Bilimsel teknolojinin top

lumsal-ekonomik yaşamda 
yerleşik bir duruma getirile
rek , yenileme perspektiflerine 
çağdaş düzeyde ivme kazan
dırmak 

3- Barış savaşımım edilgen 
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konumlu bir savunmacı/ıktan 

çıkartıp, oldukça aktivist bir 
tutunıla savaş tehdidi ne ve si
lalılanma- yarışına karşı çık

mak. Bu alanda tavanla gö
rüşmeler yanında , tabana da 
hitap ederek, tavanı sıkıştır

mak ve deşifre etmek. 
4- Partide ve devlet yöneti

mindeki bürokratik deformas
yona karşı savaş açmak. Parti 
ve devlet düzeyinde katılımcı 
ve atiiımcı bir ruhun dinaniz
mini eğemen kılmak. Yönetimi 
bürokratik hantallıktan kurta
rarak demokratikleştirmek. 
5- Ayrıca bunları halkın ka

tılımı ile gerçeklemek. Böyle
likle de işyeri konseyleri teme
lindeki bir sosyalist demokra
siyi gerçek/emek. Bu yolda 
ise, geçmişten bugüne ulaşan 
hatalarta hesaplaşarak , açık

lık ve eleştiri - özeleştiriyi 
Parti ve devlet yönetimi nez
dinde yeniden devreye sok
mak. 

Kısaca işaret ettiklerimizi , 
denilenlerle _ye olgularla ör
neklersek: Oneelikle Sovyet 
ekonomisinde ulusal gelir 
1981-1985 arasında % 3,6 art
tığı halde, bu rakam 1986'da 
% 4 .1 c i varında bir artı ş l a 

gerçekleşmiştir. Ayrıca en
düstüri üretimi 1986'da: 
1977'den 1985'e kadar ki gös
tergelerin üzerinde gerçekleş

mi şt i r. Gorbaçov'un ekono
ıni st' i Aganbegian, yeni eko
nomi k yönelim ve uygulama
ları 'ikinci bir NEP ' olarak ni
teliyor. Ayrıca ekonomik i ş

letmeler kimi özerklikleri de 
tanıyor. Anıınsanacağı gibi , 3 
Mart 1986'da Başbakan Rij
kov, ekonomiyi eleşt irm iş ve 
sanay ide bir çok hedefl erin 
gerisinde kalındığına i şaret 

etmişti . Aynı şekilde Rijkov 
yine 24.06.1986'da yaptığı bir 
diğer açıklama ile de, batılı 

şirketieric ortak ekonomik ya
tırımlara giri şebileceklerini 
aç ıklamıştı. Tüm bunların ya
nında ise, Sovyet yönetimi 
22 .11.1986'da aynı çatı altında 
yaşayan aile bireylerinin özel 
i şletme kurabilmelerine iliş

kin yasayı kabul etti. 

"Ya hep beraber mahvolaca
ğız, ya da ... " 

Tüm bunların yanında bilim
sel teknolojinin toplunısal

ekonomk yaşama daha da yo
ğun olarak sokulması yolunda 
tedbirler alındı. Gobaçov ve 
yeni ekibi bu konunun önemi
ni durmadan vurguladı. 
Barış savaşımı alanında ise, 

Gorbaçov yönetiminin pratik 
bir sonuç elde etmesi de, Ce
nevre ve Reykiavik görüşmele
rinde ABD'yi teşhir -ve tecrit 
politikası anlamında oldukça 
"karlı" çıktı. Gorbaçov yöne
timi - bir askeri için tam beş 
işçisi çalışmak durumunda 
kaldığı için - silahlanınayı mi
numalize etmeyi (en aza in
dirmeyi) istiyor. Afganistan~ 
ın, kendisi için ekonomik ma-

1_\yetini çok iy i biliyor. 
Orneğin. Afganistan'daki 
savaş giderleri hariç, şu 

anda Afganistan'da sanayi 
üretiminin % 60'ının alt 
yapısı Sovyetlerin fınans
ınanı ile gerçekleştirilmiş

tir. Tüm bunlardan ötürü 
Gorbaçov şunları demek
tedir : ''Ortada yadsmma
yacak bir gerçek var. ltı 

hep beraber mahvolaca
ğız, ya da birlikte dünyayı 

yok olmaktan kurtaraca
ğız. Batt!tlara, bir noktaw 
hattr/atmak ısttyoru~ : 
ateşlenen her füze sadece 
bir cinayet aracı değil , ay
nı zamanda bir intihar 
aracıdu: Sovyetler Birliği 

hiçbir zaman , bir savaşı 

başlatmayacaktır. Ancak 
gerektiğinde kendisine sal
dıranlara haddini bildire
cektir. '' 

"Topluma az şey verip, 
çok şey almak isteyenler" 

Gorbaçov'un partide ve 
devlet yönetiminde bürok
rasiye karşı açtığı savaşa 

gelince, 2 Temmuz 1985 
de 28 yıldır Dışişler i Ba
kanlığı yapan Gronıiko' 

nun görevinden alınınas ı 

ile baş layan tasfiyeler, 
Brejnev'in 'dokunulmaz' 
damadına ; ordan da Kaza
kistan Komünist Partisi 
yönetiminin 2/3'nin deği ş

tirilmesi ve Parti Sekreteri 
D. Kunayev' in testiyesi ile 
ivme kazanıp, Moskova 
Parti Başkanı Grişin'e ka
dar uzanıyordu . Ayrıca , 

Özbekistan , Türkmenis
tan. Moldavya'da da bir di
zi anti-bürokratik operas
yonlar (belki de biraz bü
rokratikçe! ... ) devreye 
sokuluyordu. Evet , ortada 
Brejnevci kadroların hızlı 
bir tasfiyesi var. Bu çok 
açık .. . Gorbaçov belki de 
bir hayli hızlı bir ritimle 
' irrasyonel unsurlar' ola
rak nitelediği ve 'görevle
rini çok çirkin bir biçimde 
kötüye kullanan' bürokrat
ları devre dışı bırakma 
operasyonlarını tırmandı

rırken şunları söylüyor: 
"Daha rahat, daha sakin 
bir yaşantımız olamaz tm ? 
Ekim Devrimi 'nden bu ya
na gerilim dolu 70 yıl ya
şadık! 'Şimdi biraz dinle
nebiliriz ' diye düşünebi li
riz. Hayır yoldaş/ar! Tarih 

bugün bize böyle bir ola
nak tanımıyor. .. Hiç kimse 
bizi volumuzdan cawlır

maya~ak! ÖngördüğÜnıüz 
değişikliklere, reformlara , 
'devrim ' di vebiliriz. Bu re
formlar toplum sisteminde 
köklü bir değişikliğe yol 
açarak, devrimsel bovut
far kazanıyor. Bu bazı kinı
selerin işine gelmiyor ta
bii. Biz bunların kimler ol
duğunu biliyoruz. Bunlar 
topluma az verip, çok şey
ler almak isteyen kimseler
dir. Ancak çalışan halk her 
şeyin farkmda, ve kendile
rine er geç gereken cevabı 
verecek .. . ' ' 

Evet , Gorbaçov, Partide
ki atıllığın ve Devlet düze
yindeki hantallığın , hasılı 

bürokratik deformasyonun 
anti-bürokratik ve dina
mik bir katılımcılığın ta
banının genişletilerek aşı

labilmesi düşüncesi ve k is
mi uygulamaları içindedir. 
Tam da bu noktada, Sov

yetlerde gerçekten ciddi 
kapsamlı bir açıklık ve öz
gürlük eğilimi devreye gir
miştir. Orneğin , Pravda, 
Afganistan politikasını ve 

Brej nev dönemini el eştirir

ken, Sakharov, Gemilev, Ra
tuşinskaya·ya vebenzerlerine 
i li şkin ceza ve kısıtlanıa l ar da 
kaldırı lmı ştır. Ayrıca sansür 
ve sessizl ik polit i ka l arı da 
önemli ölçülerde geril erde 
kalmışt ır. 

"1940'lann tartışmalan teo
rik düzeyden yoksundu " 

Bu arada serbest seçim ve 
gizli oy lanıa ile , i şyeri komi 
teleri temelinde seç imler gö
rüşü yaygınlaşmaya baş lamış

tır. Planlamanın işye ri komi
teleri ile başlamas ı yolunda 
tedbirler alınmasına yönelin
miştir. Propaganda yerine, 
gerçekler olduğu gibi dile ge
tirilir olmuştur. Artık zaaflar 
saklanınayarak , açıkca konu
şulabilinmektedir. 

ABD'ye daha önce göç eden 
40 Sovyet yurttaş ı , son geli ş

melerle beraber tekrar ülkele
rine dönerken , son konuşma

larından birinde Gorbaçov 
açıkca şunları dile getiriyor
du : ' 'Top lurnda bu günkü so
runfanmı::.tn , tahminferimi~

den daha da eski dönemfa
den kaynakfandığmı görüyo
ruz ... Bu günkü sosrafi~min 

teorik alanda kaı·;·anması , 
biiyük ölçüde toplumun güç 
sorunlarla boğuşmak ~orun
da kafdtğt 1930 'far/ll re 
1940 ' ların dü~eyinde11 miras 
kaldı .. .O ellinemdeki tarttş

mafarın teorik platformdali 
yoksun ofdıı_~unu ı ·e ba::.ı gö
rüşleri// , tartı şması::. gerçek
ler olarak kab11l edild(~ini .. · · 
beli rten Gorbaçov. Stalin dö
nemini aç ı kca eliştiriyordu . 

Aynı konuşmada ise Gorba
çov, Brejnev dönemini eş i ne 

ender rastlan ı r bir serıl i kle 

el eşt i rd ik ten sonra. ''Leni11 'i11 
sosvafi~m anla_ı·ı şt da çok sı,~ 

bir biçimde yorumfwıdı ' o~ 

nun teorik derinl(~inin gözden 
uzak tutufma11wst gerekirdi:_ 
'diye ekliyordu . 
Evet. özellikle ve ağırlıklı 

olarak. 'M.Gorbaçoı· Ne >ıı
pıyor~ ' sorusunun yanıtını yi
ne Gorbaçov'da arıyan yazı 

mız ı (tüm bunların eleştiri sel 
bir değerl endirilmesini. diğer 

yazınııza bırakarak ) . yine 
Gorbaçov'un tarihini ve ger
çekliğini öze l eştiri sel boyut
larda dile getiren şu sözlerini 
na_klederek, noktalıyalını : 
' 'Insan efiyle l'e kafiısıyla üre
tilen her şey gibi, sosyafi~min 
yerleşmesi de kazası~. hatası~ 
ve trajedisi~ ofama~dı tabii . . . 
Sosyalizmden komünizme ge
çiş süreci toplumsaf gelişme

lerin objektif kurafla rı ile be
lirlenir. Bu süreci hdandtr
mak için girişifen deneı·imfer, 

toplumun maddi ve ma;ıevi ol
gunluk düzeyi göz önüne alın
maksızın zorla komünist pren
sipleri uygulama çabalan , 
tercübeferin de gösterdiği gi
bi , başarısızlığa mahkum
dur.'' 

Tl Şubat 1987 
Paris 

Kirve KALENDER 
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PAPANDREU KlBRlSLI KADlNLARA SÖZ VERDI ! 

\J 

''SAVAŞACAGIZ'' 
D "Eğer Türkiye'den Kıbrıs'a herhangi bir tahrik 
olursa savaşırız". 

D Yunanistan hiç bir zaman durmayacak, Bagım
sız, özgür ve demokratik bir Kıbrıs için her şey ya
pacaktır. 

D Eğer bir tahrik olursa, bu ararnızdaki savaşı ka
çınılmaz kılacaktır. 

ANK •Atina 

D Yunanistan'daki Türk Elçiliği önünde günlerdir çadır kurarak, Kıbrıs'taki Türk işgalini protesto eden Kıbrıs'lı ka
dınları ziyaret eden Yunanistan Başbakanı A. Papandreu şunları söyledi: 

'' Hükümetimizin Kıbrıs konusundaki görüşü en berrak olarak ve net biçimde bugün ortaya konmuştur. Eğer herhan
gi bir tahrik olursa bu aramızda savaşı kaçınılmaz kılacaktır. Kesinlikle savaşacağız" 
Ayrıca elçilik önünde kadınlar tarafından açılan deftere, Papandreu şunları yazdı: 
"Yunanistan hiçbir zaman durmayacak. Kıbrıs 'taki kardeşleri için her yardımı yapacaktır. Bağımsız, özgür ve de

mokrat bir Kıbrıs için ve mülteci/erin geri dönmeleri için her şey yapılacaktır. Biliyorum, en önemli sorunlardan biri 
de, kaybolan babalarınız , kardeşleriniz, kocalarınız, çocuklarınızdır. Bunun üzerinde çok durduk ve duracağız. Sizin
le birÜkte mücadele vereceğiz. En kötü şey, insanın yakınlarının, babasının, ka.-deşlerinin nerede olduğunu bi/meme-

Kıbrıslı kadınların düzenlediği yürüyüşe Papandreu'nun eşi Margarita da (ortada) katıldı. 

sidir. Elimize bazı belgeler geçti, fakat henüz bir ipucu bulamadık. Bu mücadeleyi sizinle birlikte sürdüreceğiz. Ben 
kişisel olarak bu mücadelede şehit olanlara ibadet ederim.'' -

Papandreu konuşmasında ise şu belirlemeleri yaptı; 
''Bundan böyle, Tıirkiye, Kıbrıs 'da yeni sorunlar yaralırsa buna asla müsade etmeyeceğiz. Bununla mücadele edece

ğiz. Ben ve hükümet kesinlikle bu görüşle re bağlıyız. Eğer Yunanistan Kıbrıs 'ın işgaline izin verir ve bunun meşrulaştı-
rılmasını Tıirkiye açısından sağlarsa, o zaman Ege de tehlikeye girer. Başka yerler de .... Şu an Tıirkiye ile lişkilermiz 
kötü bir yerde. Bu halde birbirimize sıkı sıkı tutunarak, Kıbrıs 'm özgürlüğüne kavuşmasına kadar mücadele etmeli-
yiz ... "dedi. . . 
Kıbrıslı kadınları,Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri de ziyaret ettı, ayrıca bestekar Şavapulos grevcı kadın-

A o 

8'e ADARE, CEJNA JIN 
Pervin 

D Ev cejna giring di salen dawin de, di gelek cihen cihane de, te piroz 
kirin, ji bo ku bi şiyarbun u peşveçuna gel u çinan pirsa jin ji ciheki ne 
piçuk di tekoşinan de digire. 
Li gel ku ev pirs gele k kevnar e,şiyarbuna j inan u tekoşina wan bi awaki 

girseyi (bi kitle) diji bindestiye ne pirr kevn e. Di sedsala XIX min de, 
sala 1857, bi sedan jinen karker li Newyork, li Emerika, xwepeşandine
ke (meşin) diji kare l2 katjimeran (seet) pek ani. Ev buyera diroki ji ali
ye polise siwari hat pelixandin ... 

Eger iro jin di welaten ku ji aliye abori (iqtisadi) peş ve çune ji ya ku 
di welaten cihanasiyemin de diji çetir be ji, ew hin ji azadi u serbestiya 
rast dur e. Li gel ku ew li derwe dixebite u ji aliye abori ne pirr girerlay i 
zilam e, gelek astengen (engel) ku riha w.ın a kfir ne cihetiya f'ıziki ye, 
le gihandina (terbiye) ciM ya keç u kuran e, di riya peşveçunajin de ra
diwestin. Em dikarin li ser ve yeke hin nişan bidin: 
?ewendiyajin u mer: Piraniyajinan, pişti heşt katjimeren xebate li der

ve, li mal e ji gel ek kar dikin; gihandina zarokan, xwarin, paqiji .... Pira
niya me ran pirr ali wan nakin. H in bawer di kin ku eger ew carearan fıra
qan bişon yan li zarokan binerin erke (wezife) wan diqede! Bi awaki 
kurt, jin berbirsiyariyd hundir u derve hildigire ser milen xwe. U, ev 
yek ne bitene suce zilam e. Gelek jin meren xwe han nadin (teşwiq na
kin) ku berpirsiyariya hundiri par bikin u hertişti distinin ser xwe. 
Di cihe kar de: Piraniyajinan di wezifen piçuk u yen be berpirsiyari de 

dixebitin: daktilo, sekreter .. . . Gelek ji wan ve rewşe dipejirinin (qebul 
dikin) ji sedemen cihe; Tirsa bundakirina kare xwe .... 

Di alanen bilind de: Pirani ya j inen ku peş ve çune di waren saxi u gi
handine de kar d iki n; Nexweşmez (hemşire) , mamoste .. .. Ango di mey
danen insani de. U meydanen hessas a rezani (siyasi) u abori hin di des
te zilaman de ye. 
Jina rojavayi hin baş tenegihajtiye rezaye(mana) rast e serbestiye. E w, 

bi awaki gişti , du ekstreman diji: 
1-Ew, bi kartekirina (tesir) terbiya xwe u ya zileın , u bi handana mezin 
a reklaman, zede bala xwe dide xweşikbun u cazibiyeta cane xwe, ji bo 
ku ew dizane ku , zilemjijin, bere her tişti , bi awaki vekiri yan girti, ve 
yeke dixwaze u ku zilam di kfirayiya xwe de naxwaze ku jin qasi wi yan 
je betir bijir u kerhati be. 
2- Beşeke mezin ji ronakbiren feminist bawer d ike, ku serbest i teqlidki
rina meran e. Bi vi awayi u be best (hiss) ew çewtiyen zilaman dubare 
(tekrar) dikin: De ma ku kareki bil i nd bikeve deste wan , destelat (iktidar, 
sulta) u peresere wan gej dikin u ew ji dozajinan dur dikevin. Li gora 
min,jin dive bigiheje sewiya mer, le bi amanca tekoşinaji bo jin u civa
keke çetir. 
Jina ci hana s iyemin pirsen gele k girantir dikişine . Ji derveyi pirsen bir

çibun u belengaziye, ev heqareta mer dibine: lexistin u gotinen ne baş, 

di hundir de mayin .. . . Ango, ew weka miroveki kem ku nikari bir bike 
(bifkire) te ditin. Heta tekoşine de ji ev rewş te ditin: Di şer de gelek jin 
bi awaki xurt beşdari tevgere di bin u ali zilaman dikin, le pişti ku şerr 
diqede, zilam naMlin ku ew berpirsiyariye bi wan re par bikin u wan ne
çar dikin (mecbur) ku vegerin beroşen xwe. 

Nuha, em benjinaKurd. Egerewdi gundandejijinengelen hawse (ci
ran) binek serbesttir be ji, te pelixandin. di bajaren piçuk de, ew hin be
tir li malete girtin. Ji bo ku ew ji ve rewşa giran derkeve, hin je re gelek 
zernan pewist e, u ev yek be handan u hevkariya mer bixwe bi hesani çe
tir nabe. Guhertina zihniyeta geleki bi guhertinen abori zu pek nabe, ji 
bo ku rnekanizmen me yen kur u behest (behiss) ku ji sedsalan ava bune 
zu bi zu naguherin. Loma, rola agahdari u gihandine, di her wari de, ge
lek pewist u acil e. 

Ez gotar xwe bi ve nişeya şexsi biqedinim: 
Ji bo ku ez ji malbeteke feodal im u ku min zilameki bi yanimerkiri ye, 

hevalen min en Kurdnayen mala min u ji derveyi xebate, xwe ji min dur 
dixin. Ez bawer dikim ku ez zilam bama, ew li hemberi ve cihetiye bi 
awaki ewqas radikal ranediwestiyam. 

lara bir konser verdi. L..---------------------------J 

Stockholm • ANK 
D Kürdistan'da yürürlükte olan devlet politikası , adı sanı 
duyulmamış, kimliksiz binlerce yurtseveri gerek sınır 
boylarında, gerek işkence tezgahlarında , açık ya da gizli 

ZÜBEYİR YILDIRIM OLAYI 
15 Ağustos 'da PKK'nin bölgedeki eylemleri, Mardin 'de 

geniş operasyanlara neden oldu. Ape Zılbeyir, operas
yondan kurtulmak isteyen herkese bu dönemde de yardım 
etti. Fakat süren operasyonlar sırasında, Midyat'ın Kef 

yöntemlerle katline neden olmakta ve her katliam ardında bir dizi soru 
işareti bırakmaktadır. Katliamlar gizli tutulmakta, bu katliamlar üzerin
deki sis perdesi bir türlü kaldırlmamaktadır. 

Zübeyr Yıldırım bu olaylara sadece küçük bir örnek. Kürdistan Press 
olarak, yurtseverelerin katliamının ardındaki gerçekiere birazcık da ol
sa ışık tutabilirsek görevimizi yerine getirmiş olacağız. 

14 Mart 1986 tarihinde Mardin tugayında katledilen Zübeyir Yıldırım~ 
ın yakınları Kürdistan Press merkez bürosunu ziyaret ettiklerinde, ölü
münün birinci yıl dönümü nedeniyle konu üzerine kısa bir sohbet yap
tık. Kirndi Zübeyir Yıldırım , neden ve nasıl katledilmişti? • • • 
Sorularımızı Zübeyir Yıldırım'ın akrabalarından Şerefxan CIZIRI 

şöyle yanıtladı: 
' 'Biz ailecek Kürdistan mücadelesine inanmış insanlanz. Ape Zılbeyir 

bütün yaşamını Kürdistan 'ın kurtuluşuna adamıştı. Katiedildiği güne 
kadar da düşüncelerinden taviz vermedi. 
Katiedildiğinde 60 yaşındaydı ve ardında 7 çocuk bıraktı. Ape Zılbeyir 

Mardin yöresinde tanınan bir insandır. Bölgenin ileri gelen aşiretlerin
den ÖMERi'terin yöneticilerindendir. Aşiret yöneticisi olmasına rağ
men, alçakgönüllü, yunsever mulıtevalı, herkese yardım elini uuıtan ni
telikte bir insandı. 

Siyasi mücadeleye katıldığı dönem 1960'lı yıllardır. 1960 'da KDP üye
siydi ve 60 'dan 75 'e kadar sürekli Irak kürdistan 'ma gidip geliyor, ora
daki mücadeleye de omuz veriyordu. 75 sonrası asıl mücadele alanının 
Kuzey Kürdistan olduğuna inandığından, bölgeye dönmüştü. JW5 son
rası bildiğiniz gibi, Kuzey'de sol akımfilizfendi ve Ape Zılbeyir bundan 
etkilendi. Akrabalarının bir kısmının Ozgürlükçü olması onu da etkiledi 
ve 
kendisi Ö. Yolu 'nun bir elemanı olarak bölgede çalışmalar yaptı. Bu ça
lışmalarına uzun süre devam etti. Ö.Yolu 'ndan olmasına rağmen, hiç 
bir Kürt hareketi arasında ayrım gözetmez, PKK'den KUK'a kadar bü
tün hareketlere yardım eder, evinde besler bakardı. 12 Eylül sonrası 
şartların zorlaş~sı, üzerindeki haskılara rağmen bölgeyi terk etmedi 
ve çalışmalanna devam etti. 
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D 60 yaşında hayata gözlerini yuman 
Zübeyr Yıldırım'ın katledilmesinin 

üzerindeki sis perdesi henüz kalkmadı. 

••• : •1 ~ ••• ~ 

sonor köyünden bir PKK taraftan yakalandı, ve bu Ape Zılbeyir 'i ih
bar etti. Bunun üzerine tam 4 kez göuıltına alınıp, delil yetersizliğin
den bırakılmıştı . Son $ÖZ altına alındığında, ihbarcıyla Ape Zılbe
yir 'i yüzleştiriyorlar. lhbarcı tüm bildiklerini anlatıyor, ;tpe zübeyir 
kendine bunu yediremiyor ve ihbarcıyı Mardin Tugayın Işkence oda
sında dövüyor, bunun üzerine işkenceciler üzerine çul/anıyorlar ve 
bayılıana kadar vuruyorlar. Fenalık geçiriyor, telaşianan doktorlar 
Ape Zılbeyir 'i hemen serbest bırakıyorlar ve aradan bir kaç gün geç
tikten sonra Ape Zılbeyir vefat ediyor. 

Cenazesine anlatılanlara göre 10 binin üzerinde bir kitle katılıyor. 
Evet olay kısaca bu. Bir yurtsever daha sessiz sedasız kat/edildi ... 

Acı olan bu değil, acı olan solun bu yurtsevere sahip çıkmaması. 
Kendisinin bi:mıt içinde çalıştığı siyaset, Apea Zılbeyir ile ilgili bir 
satır bile yazmadı. Bizim aile olarak üziildüğümüz şey bu. Avrupa! 
ya çıktık diye insanlara sahip çıkmayacak mıyız? İl/ah adlı sanlı in
sanlara mı sahip çıkacağız? Bu lakayatlık niye ... 

Bugüne dek, bölgede bütün hareketler Ape Zılbeyir ve ailesinden 
destek aldı. Ama hiç bir hareket bu olayın üstüne gitmeyi bir yana 
bırakalım, olayla ilgili bir satır bile yazmadı. Sadece Heviya Gel 'de 
küçük bir haber çıktı. Bir de Serxweban haber olarak bu olayı verdi. 
Fakat Serxweban 'da çıkan yazıda, Ape zübeyir ile ilgili ''yurtsever
di, yiğitti'' gibi belirlemer yer almasına rağmen, ailemizle ilgili 
''ihanet belgeleri var'' deniyor. Sormak gerek hangi ihanet belgele
ri? Kimdir ihanet eden? Bölgede herkes biliyor bu ailenin ne kadar 
yurtsever bir aile olduğunu. Bi:mıt Zılbeyir'in babası hapiste öldü, 
Arncam hapiste öldü. Şeyh Said isyanında ailemiltien 15 kişinin başı 
kesilmiştir, bu olaylarla ilgi! destanlar bölgede bugünde söylenir; 
örneğin Şere Mala E/iye Ehmed destanı sadece bunlardan biridir. 
Aile fertlerinden bir kısmı vatandaşlıktan atılmıştır. Sonuç olarak: 
Alnımız aktır, mücadelede dünde vardık, bugünde varız. Yeterki in
sanlanmıuı sahip çıkalım . Sağolun" 

7 Mart 1987 • Stockholm 
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O Türkiye'de değişik yayınevlerince bir kaç baskısı yapılan ünlü roman, 
''Benden Selam Olsun Anadolu 'ya' 'nin yazarı Dido Sı:if;riya ile, ANK muha
birieri bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin bir bölümünü yayınlıyoruz. 

D Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Yaşamınızdaki önemli olayla
rı ve başınızdan geçenleri anlatır mısınız? 
D19ll'de Küçük Asya'da Aydın'da doğmuşum. Babam, Volos'tandır. 
Kökü, Volo'dan gelir. Annem, 12 Adalardan. Dedem ise, Rodos'tan 
gelmiş, İstanbul'da Fener Lisesi'nde öğretmenmiş. 
Yaşadığım yerlerde insan ilişkileri çok sıcaktı. Babam sabuncu idi ve 

halkla yoğun ilişkiler içinde idi. Ben küçükken evimizin önünden de
veler geçerdi ve önünde de bir merkep olurdu. Bu merkep'in üzerinde 
bulunan bir çocuk beline kuşak sarardı. Bunları hatırlıyorum. 

O dönem Türk halkı ile de iliş
kilerimiz çok sıcaktı. Ayrıca ha
tırladığım kadarı ile o zaman çev
rede bir eşkiya vardı, adı Çakıcı 
olacak. Şey ... Çakıcı Efe herhal
de. Bu hırsızlık yapardı. Ama, 
halkın koruyucusu olarak göste
rirdi kendisini. Bu adam hem 
müslümanları ve hem de hristi
yan halkı istismar ederdi. Daha 
ileride anlatımlarımız arasında 
aklıma gelen olursa aktarırım. 
Şimdi burada yanlız yaşıyorum, 
önemli sağlık sorunlanın da var. 
DŞizlere baskı var mıydı? 
Dllişkiler önceleri iyi idi. Ama, 
Jön Türklerden sonra değişti. 
Baskılar başladı. O dönem Yu
nanlılara karşı kışkırtıcı bir kitap 
yayınlanmıştı. Bunu, Almanlar 
Duestch Bank tarafından yayın
latmışlardı. Bu kitapta Yunanlıla
ra karşı Türk halkı kışkırtılıyor
du. Kitapta şunlar deniyordu, 
''Yuncmlıları neden seviyorsu~ 

- nuz? Onlar sizin sejf.iletiniz nede
. nidir". Ben, bu kışkırtıcı kitaptan 

örnekleri kendi kitabımda açıkla
mıştım. Burada iki olgu var: biri 
Jön Türkler, diğeri de Almanlar. 
Kışkırtıcı propaganda bunlar ta
rafından yapılıyordu. Ve Türk 
halkı Yunan halkına karşı kışkır
tılıyordu. Böylece ve daha başka 
nedenlerden ilişkiler bozulmaya 
başladı. Baskılar arttı. Bu baskı
lar bizi rahatsız ediyordu. Şunu 
da belirteyim, ben yanlızca Kü
çük Asya'daki durumu kitabımda 
ele almadım, ayrıca ''Emperya
lizmin Stratejisi ve Küçük Asya~ 
nın YıkıLişı ''adlı bir kitabım daha 
var, burada da sorunlara daha si
yasal değiniyorum. Bu kitapta 
Yunanlıların yenilgisi, Küçük 
Asya'dan dağılmaları, emperya
lizmin oyunları vb . . açıklanıyor. 
Bunun değeri şimdi daha iyi anla
şılıyor. Kitaptaki anlatımlar Kıb
rıs sorununa da bağianıyor ve 
kaynak olarak değerlendiriliyor .. 

Benim işiediğim konularda 
Türk ve Yunan hakları arasında 
bir sorun yok, bunları birbirine 
düşman eden savaştır, tezi ağır
lıktadır. Eğer yabancılar ve onla
rın çıkarları olmasa bu haklar 
aralarındaki sorunları çözebilir
ler diyorum. 
D' 'Benden Selam Söyle Anado
lu 'ya" kitabınızda, Türk-Yunan 
savaşının anti-emperyalist bir 
savaş olmadığını, Yunanllların 
bu savaşta yenilmeleri ya da öyle 
gösterilme/erinin esas nedeni
nin, yabancıların entirkaları ve 
çıkarları olduğu, hatta İngilizle
rin, Yunanlıları Musul petrolleri
ne sattıkları tarzında yorumlar 
var. Türkiye'de bir ideolojik akım 
-ki etkin olarak yürüyor- bu sava
şı anti-emperyalist olarak göste
riyor. Konu bizim açımızdan da 
önemlidir. Bize bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz? 
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DEvet, doğru. Bu savaş anti
emperyalist değildi. Bu savaşı 
kendi çıkarları için yabancılar çı
kardılar. Ve sonunda da Yunanlı
ları İngilizler Musul petrollerine 
sattılar. Antant devletleri (Ameri
ka, İngiltere, Fransa, İtalya) ara
sında önemli çelişıneler vardı. 
İtalyanlar o dönem Antalya'ya 
yerleşmişlerdi. Bu devletler ara
sındaki çelişıneler önemli çıkar 
çelişmeleri idi. O zaman ki, 
Amerikan Başkanı olan Wilson, 
İngilizler ve Fransızlar, hepsi bir
den Orta-Doğu'nun , petrollerin 
ve hisse senetlerinin aralarında 
dağıtılması için ellerinden geleni 
yapıyorlardı. Bunun için bir savaş 
gerekli idi ve en iyi kullanılacak 
olan da Yunanistan idi. Çünkü, 
Yunanlıların Megalo-idea (Ye~Ji
den Bizans kurma düşüncesi) , Is
tanbul'u alma ve genişleme dü-

. şünceleri vardı. Bu bir şövenizm 
olarak Yunanlılarda görünüyor
du. İşte bunu harekete geçirerek 
savaşı yarattılar. Bu savaş hem 
Yunan hem de Türk halkının çı
karına değildi. İtalyanl_arı kulla
namazlardı. Çünkü, ltalyanlar, 
isteklerinden kolay kolay vazge
çirilemezdi. Ama, Yunanlıları is
teklerinden vazgeçirmek kolaydı. 
Böylece, Yunanlıları kullanarak 
ve kışkırtarak Türkiye'ye çıkar
ma yaptırdılar. Savaş başladı. Bu 
konuda Yunanistan hükümetini 
~olayca ikna ettiler. Yunanlılar 
Izmir'e çıktılar. Yunanistan bu çı
karma ile emperyalistlerin açıkca 
jandarmalığını yüklenmiştir. Bu 
o dönemki hükümetin bir zaafı 
idi. Savaş aslında Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun paylaşılması mese
lesi idi. Bunu da sağladı. Ayrıca 
Yunanlıların Küçük Asya'da var
lığı da vardı. Bunu da kullandılar. 
Bu birçok neden biraraya gelince 
savaş başladı. Bu anti-emperya
list bir savaş değil, emperyalistle
rin çıkar savaşıdır. 
D Bir de kitabınızda şu yorum 
var: "Yunanlı/arın yenilgisi diye 
bir olay yok, ancak İngilizlerin 
Yunanlıları Musul petrollerine 
satması söz konusu': Türkler 
yendi ya da Yunanlılar yeniidi de
ğil. Bu konuda ne söyleyebi
Lirsiniz? 
D Evet. Durum şöyle idi. Yunan 
ordusu Küçük Asya'ya çıktıktan 
sonra, emperyalistler Kemal'le 
görüşmeye başladılar. Telgraflar 
çekilmeye başlandı. Kemal'le 
kendi çıkarları gereği anlaşmaya 
çalışıyorlardı. Ayrıca, birde Er
meni sorunu vardı ve Amerika, 
kendisini bunun savunucusu gibi 
gösteriyordu. Aslında değildi _ve 
kendi çıkarını sürdürüyordu. In
gilizler ise, hiçbir şey belli etmi
yorlardı, kaypak davranıyorlardı. 
Ingil izler, Yunan ordusuna da ce
saret vermekten geri durmuyor
lardı. Amaç, kendi çıkarları idi . 

Ama, bu güçlerin aralafında çe
lişme vardı. Fransızlar, Ingilizie
rin daha fazla çıkar elde etmesine 
karşıydı. Bu nedenle Kemal'le 
birçok ticaret antiaşması yaptılar. 
Böylece Kemal'i destekliyorlar
dı. Destekler görünrneleri aslın-

da kend_i çıkarları içindi. Aynı za
manda Ingilizler de Kemal'i des
tekliyorlardı. Ve anlaşmalar 
imzalıyorlardı. Bir yandan Yunan 
ordusuna cesaret veriyorlar alttan 
da Türkleri destekliyorlardı. İşte 
bu emperyalist oluşum içinde Yu-

nanlıların yenildiler, yenilgi kanlı olay
ları da getirdi. Türklerin emperyalistler 
tararfından desteklenmesi de yine onla
rın çıkarları içindiTemel amaç, Orta
Doğu'nun paylaşılması ve Musul petrol
leri idi. Bu savaşı anlamak ve açıklamak 
için mutlaka bu olguları görmek gere-
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kir. Böyle yaklaşılmaz, böyle gö
rülmezse, sorun anlaşılmaz. An
cak böylece soruna doğru yakla
şabiliriz. Bunu görmek istemi
yorlar ya da göremiyorlar. 

Bir olay da şudur: İngiliz ordu
sundan Wilson -ki bu ordu 

komutanıdır-, tarihi anılarında şöyle 
yazmaktadır: "Zavallı Venizelos, 
Yunan halkına çok haksızlık etti. Yu
nan ordusunu Küçük Asya ya sürerek 
yanlışlık yaptı. Çok fııkara bir insan
dı." Eve i gerçe_kten Yenizelos 12 tane 
askeri birliği Ingiliz ve Fransızlam 
peşkeş çekti. Yabancılar Yunan or
dusunu kullandılar. İstedikleri za
man harekete geçiriyor, istedikleri 
zaman geri çekebiliyorlardı. 
07Urk-Yunan savaşının sonuçları 
şunlar olmuştur: 1-Yunanlılar Küçük 
Asya 'dan atıldı/ar, 2-Ermeniler im
ha edildiler, 3-Kürdistan sömürge
leştirildi. 1Urk devleti ve onun ideo
lojisi Kemalizm bu olgular üzerine 
kuruldu. Emperyalistler bu imhacı 
ve işgalci stratejiyi Yunan halkına 
sattılar. Bize bu konuda neler söyle
bilirsiniz? 
DEvet, bunlar doğru. Kabul ediyo
rum. Benim söylediklerimle de bü
tünleşiyor. Ancak, bunlar geniş ko
nular, girmek istemiyorum. 
DEvet geniş sorular. .. Size başka bir 
soru sormak istiyoruz. 1Urkiye'de ta
rihi gelenekler ve devlet olgusu pek 
değişmedi. Şimdi Teodorakis, 1Urk 
ve Yunan halkı arasında dostluk kur
mak için girişimlerde bulunuyor, bu
nun nasıl değerlindiriyorsunuz? 
DBen kitabıını yazarken her iki 
halkta yararlansın istedim. Bu kitap
la, her iki halk arasında köprü olmak 
istedim. Teodorakjs'in girişimini 
olumlu buh,ıyorum. Iyidir. Sanmıyo
rum ki, Evren ya da Türk devleti ile 
ilişki düşünmüş olsun, Evren bugün 
dahi Yunanistan' ın işgalini düşünen 
biridir. 
DKitabınızda büyük bir hasret ve 
duygusal anlatım var. Bu içerik milli 
bir duyguyu içeriyor mu? Bu anlatt
mınızda Küçük Asya 'ya duyu/an bir 
hasret mi var? Kitabınızı yazarken 
milliyetçi bir duyguyla mı hareket 
ettiniz? · 
DMilli duygu derken neyi kastedi
yorsunuz? 
O Orada yaşamış, doğmuş, büyümüş 
insanlar var. Bir vatan olgusu var. 
Kitabmızda da böyle bir hasret var. 
Burada tarihi olguları tartışm1yoruz, 
ancak, sizin milli bir duygu ile ya da 
milliyetçi biröz/e mi olaya yanaştıği
nızı soruyoruz? 
D M illi duygu değil , daha çok orada
ki toprakların bizi , . iki halkı birleşti
rici olması amaçlanmaktadır. Bir kin 
ile sorun ele alınmamıştır. Daha çok 
orada yaşanmış bir hayatın duygusal 
anlatımı vardır .. . 
D Bize söyleyeceğiniz başka şeyler 
var mı ? 
D Benim diyeceğim en önemli şey 
şudur: Düşman savaştır. Eskiden bu
rada yaşamış bir bilim adamı var, adı 
Perikles'tir. Onun bir sözü vardır : 

"Daha fazla yanlışlardan korkun" 
diyor. "Hatalar daha tehlikelidir, 
düşmandan çok hatalardan korkun" 
diyor. Evet, gerçekten öyledir. Biz 
geçmişten ders çıkarmalıyız. Kimse 
bu savaşı Yunanistan'da nesnel ola
rak yazmadı , yazamadı. Bunu doğru 
ve nesnel yazmak kadar, bundan 
derslerde çıkarmak da önemlidir. 
"Benden Selam Söyle Anadoluya" 
adlı kitabın üzerine değerlendirme 
ve yapan biri şöyle söylüyor: "}anlış
tan dersler çıkarmalıyız': Ama, 
"Yunanistan'da kimin. yanlış yaptığı 
belli değil, kimi yaniışı Venizelos 
yaptı diyor, kimi kabahat Türklerde-
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dir diyor. Kimi de İngilizler suç
ludur diyor. Yunan kamuoyu ger
çeği bilmiyor." diyor ve "gerçeği 
siz bu kitapla ortaya çıkardınız" 
diye ekliyor. 

Benim üzerinde durduğum şu
dur: Kürtler bundan yararlanma
ladırlar. Bu kitap Almanya'da 
çevrildi. O zaman ben de orday
dım. Bir diplomat Yunanlı ile gö
rüştüm. Bu adam Pontus'a gez
meye gitmiş . Orada kendisine so
ruyorlar, "Sen Yunanlı mısın? '; 
"Evet" diyor; "Burada benim 
dedelerim , atalarım yatıyor, me
zarlarını ziyaret edeceğim" di
yor. Orada (Karadeniz sahilleri) 
dolaşırken, kendisine şunu da so
ruyorlar, "Benden Selam Söyle 
Anadoluya kitabını okudun 
mu?" O da, "hayır " diye cevap 
veriyor . . . Demek haberi yok. Bir 
de, Kitapta adı geçen Şükrü Bey 
diye bir adam var. Bir gün, bir 
kadın gelip beni ziyaret etti . Bu 
kadının kocası Yunanistan'da 
mülteci imiş. Bana, "Sizin kitap
ta bahsettiginiz Şükrü Bey'in 
torunuyum" dedi . Ve Şükrü bey:c 
in · hala yaşadığını ekledi. Şükrü 
Bey doktordu. Ben kitapta bun
dan tesadüfen bahsetmiştim . Yani 
bu kitap, iki halkın barış içinde 
yaşamaları için bir katkı olsun di-

ye yazılmıştır. Zaten önemli olan 
da bu barıştır. 
Yılmaz Güney bunu filme çeke

cekti, ama olmadı. Kendisi çok 
değerli bir insandı. Yardımcısı ile 
görüşmek istiyorum , onun da bil
gisi var. Film in yapılması için ko
nuşacağım. 

DÇalışmalarınız ve basılmış ki
taplarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? 
D 1947'de siyasi bir kitap hazırla
mıştım, ama basamadım. O za
man gazetecilik yapıyordum. Ba
sılı olan eserlerim ise şunlardır: 
-1962 , Benden Selam Söyle Ana
dolu'ya . Bu eserim Türkçe bir
çok kez ve ayrı yayınevleri tara
fından basıldı. En iyi çevirisi 
Türkçe oldu . 8 dilde yayınlan
mıştır. 

-1959, Ölüler Bekliyor. Bu kita
bım Rusça ve Romanca'ya çevril
di . Ayrıca , Fransa'da Sorbon'da 
Mirabel kaynak olarak kullanıl
dı. Roman türünde. Aydın'da bir 
çocuğun doğup büyümesi anlatı
lıyor. Oradan buraya gelmeleri, 
ilerici aydınlarlanasıl karşılaştık
ları, faşizm olgusu vb ... anlatılı
yor. Türkiye'de yayınlanacaktı fa
kat cuntanın gelmesiyle, Türki
ye'deki yayını durduruldu. 
-1961 , İlektra. 1943 ulusal direni-

şinde Almanların yakıp kaleden at
tıkları bir gencin hayatı anlatılıyor. 
Bu kitap Rusça'ya çevrildi. 
-1975, Emperyalizmin Stratejisi ve 
Küçük Asya'nın Yıkılışı. 
-1976, Endoli . Bu kitap Belayanisin 
davasını anlatmaktadır. Beloyanis, 
benim kızkardeşimin kocasıdır ve 
1952'da kurşuna dizildi. Çocukları
na ben baktım . Bu kitapta ayrıca, 
Yunanistan iç savaşı ve ulusal direniş 
sonrası durum anlatılmıştır. 
-1979, Misafirler. Roman türünde, 19 
yy. da aile, çocuk ve kadın ilişkileri
ni anlatıyor. 
-1982 , Yıkılıyoruz. Roman türünde, 
1950-60 arası Yunanistan'daki du
rum anlatılıyor. 
Sonuç olarak şunu söyleyeyim; Ben 

daha çok ülkemin acılarını ve sorun
larını anlatmaya çalıştım . Bunlar 
üzerinde durdum. Genel olarak iki 
dönemi işledim. Bunlardan birinci
si , Küçük Asya'dan geliştir, ikincisi 
ise, iç savaş ve sonraki dönemdir. 
Bence önemli olan barıştır, esas 
düşman savaştır. Bunu söylüyorum. 
D Bize değerli zamanlarınızı ayırdı
ğınız için teşekkür ediyoruz sayın 
Di do. 
DBende teşekkür ederim, çok se
vindim. 

7 Şubat 1987 
Atina 
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D Türk ordusu üçüncü kez, Irak 
sınırlarını geçerek, kurtarılmış 

Kürdistan topraklarında yaşayan 
savunmasız halkı bombaladı. 
Kerkük ve Musul'u istila planla-· 
rının kanlı bir provası olan bom
bardıman basın ve politikacılar 
tarafından hararetle alkışlandı. 

D 5 Mart günü Hükümet sözcüsü Hasan Celal 
Güzel, türk jetlerinin, Irak'ın siyasi sınırları 
içinde operasyon yaptıklarını, operasyona 30 
uçağın katıldığını ve 9 hedefın bombaladığını 
açıkladı. 
Haftalardır beklenen operasyonun açıklan

ması aslında pek de sürpriz sayılmazdı. Ope
rasyon beklenen bir tecavüzün uygulanmasıy
dı yalnızca. Hazırlıklar aylar önceden başla
mış. Bir gelenek halinde Sovyet sınırlarında 
yapılan "Kış tatbikatı", ani bir kararla İran sı
nırlarına kaydırılmıştı. Bu vesile ile de onbin
lerce asker sınıra zaten yığılmış bulunuyordu. 
Bilindiği gibi, Hakkari'nin Uludere ilçesi 

Taşdelen köyünde 22 Şubat günü meydana ge
len ve 14 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan 
sonra, Evren1 Çankaya'da, Başbakan yerine 
Kaya Erdem, Içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut 
ve Genel kurmay Başkanı Necdet Üruğ ile 
gizli bir toplantı yapmış ve toplantıdan sonra 
Içişleri Bakanı Hakkari 'ye hareket etmişti. 
Ardından, Türkiye'nin Batı illerinden özel 
olarak yetiştirilmiş komandolar da, bölgeye 
sevkedilmişti. Bu arada, Batman'a özel bir ha-

va alanı kurulmuş , bölgeye giriş çıkışlar ya
saklanmış, devlet arabalarına da el konularak 
yoğun bir asker yığıı:.ıağı yapılmaya başlan
mıştı .. 
Aynı günlerde, Adana'da da benzeri bir olay 

olmuş ve bir aileden 6 kişi öldürülmüştü. 
Türk basınının manşetlerine geçen bu olay, 
şöyle veriliyordu: Wıhşet esrarını koruyor; 
Adana 'da Topur ailesinden 6 ferdin öldürül
mesi olayında polis, önemli bir ip ucu ve görgü 
şahidi bulunamadığı için tahkikatı zorlukla 
sürdürüyor"(Tercüman, 28Şubat 19f57). 

Her nedense Türk devleti Adana'da da bin
lerce asker ile bir operasyon düzenleme ve 
''eşkiyayt imha etme'' eylemine girişmiyar ve 
olay yalnızca polis tarafından takip edi
liyordu. 

Hakkari olaylarından sonra ise, devlet adeta 
alarma geçiyordu. Çankaya toplantıları, bin
lerce askerin bölgeye sevkedilmesi , İçişleri 
Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının apar
topar 60 milyonluk Türkiye'nin 50 bin kişilik 
küçücük bir iline yığılmaları . .. Ne oluyordu?! 

Esasen, Hükümet sözcüleri, genel olarak 
herkes tarafından bilinen ve beklenen saldırı
yı operasyon gününe kadar inkar ettiler. Bu 
arada, Kaya Erdem ve H.Celal Güzel: " Irak 
içlerinde bir operasyon yapmayı düşünmü
yoruz'' diye açıklamalarda da bulundular. Ve 
sonra, aynı H.C.Güzel , operasyonu basına 
açıkladı!! 

Operasyondan sonra, TBMM'nde bir açıkla
ma yapan Milli Savunma Bakanı Zeki Yavu
zürk ise şunları söylüyordu: "Bölücü grupla
rın daha önceden belirlenmiş, barınak, sığt. 
nak ve depoları Irak ile Türkiye arasında daha 
önceden var olan bir anlaşmaya göre ve Irak 

Genel Kurmay Başkanlığına bilgi verilerek 
bomba/andı. Operasyona 30 uçak katıldı. 9 
hedef bombalandı. Yan m saat süren operas
yonda, uçaklar salimen üsterine döndüler. 
Operasyon , hava muhalefeti ve iklim şartları 
nedeni ile gecikti.,." 

Siyasi partiler de kendi görüşlerini dile getir
diler. Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına ko
nuşan Erdal İnönü, gerçekleştirilen operas
yon dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine şük
ranlarını sundu ve Türkiye'nin birlik ve 
beraberliklerini bozmaya çalışanlara karşı ge
rektiği !lde savaşa hazır olduğunu ifade etti. 
Erdal Inönü ANAP'lılar tarafından da hara
retle alkışlandı. 
Doğru Yol adına ise Hüsamettin Cindoruk, 

bu tür operasyonların caydırıcı nitelik taşıya
cağını vurguladı. 

Türk basını adeta şenlik yaptı. Ordunun bu 
şanlı Mercidabık seferi dev manşetlerle veril
di. Generaliere bol bol yaltakçılık yapıldı. Ve 
demokrasiden, insan haklarından söz edildi. 

Bu arada, generaliere akıl veren köşe yazar
ları da içierini döktüler. U. Mumcu, Türkiye~ 
nin, Ortadoğu 'daki kargaşanın içine sürük
lenmemesi dileğinde bulundu ; C. Çandar, 
Türkiye'nin Musul petrollerine göz koyma eği
liminin, Arap devletlerini rahatsız edeceğini, 
Türkiye'nin ikinci bir /srail gibi görülebilece
ğini vurguladı, ve Avrupa 'nın gözü üzeriniz
de,tetik olun dedi. 

M. Ali Birand gibiler ise, birçok meslekda
şının ısrarla kullanmadıkları bir kavramı kul
lanıp Kürt halkından, Kürt sorunundan sö
zettiler. 

Birand'a göre, Kürt sorunu askeri harekat
lada çözülmez!! 

Türkiye'nin 4ar geçitlerdeki milli dipla
matı Kamran Inan ise BBC'ye verdiği bir 
mülakatta şunları söy 1 üyordu:" Türkiye~ 
nin hiç bir memJeketin toprağında gözü 
yoktur. Türkiye , Iran-Irak savaşında taraf
lardan birinin kazanmamasını temmeni 
eder. Ama Türkiye'nin elinde olmayan 
olaylar meydana gelir, dengeler değişir ve 
yeni bir durum doğarsa, ve bu yeni durum
da taraflarından biri de İran olursa, 
e e ... herhalde bu yeni durum karşısında 
söz sahibi olan başkalarıdtr. Aynı K_ıbrıs 
meselesinde olduğu gibi'' Kamuran Inan ; 
Kıbrıs işgali ile, Kerkük ve Musul'un işga
li arasında bağiantıyı böyle kuruyordu. 

Avrupa'da ise işler Türkiye'nin istemlerinin 
tersine bir rota izlemekteydi. Ortak Pazar Avru
pa Parlamentosu saldırıyı kınıyor, Türkiye'nin 
dikkatinin çekilmesi için karar tasarıları verili
yordu. Verilen bir karar tasarısında Türkive'nin 
Irak-iran savaşmdan yararlanarak Musul ve 
Kerkük 'e göz koyduğu , Kürt topraklan üzerinde 
terör politikası uyguladığı, Mardin 'de Kürt 
ahalinin hor görüldüğü, tarım m yasaklandığı, 
halkın açlığa i tildiğ i ve işkence altında olduğu 
belirıiliyordu . 
Ayrıca , muhtemel bir istila harekatına karşı, 

Ortak Pazar ülkeleri Dış İşleri bakanlarımn 
uyanık olması isteniyordu. 

7 Mart 'ta Kürt Haber Ajansı ANK) tarfından 
duyurulan Irak KDP 'nin değerlendirmesinde 
ise, "eşkiyanın barınak ve sığınakları" diye 
adlandırılan yerlerin, Güney Kürdistan 'daki 
savunmasız halkın derme-çatma evleri olduğu 
anlaşıldı. Birölü iki de yaralı vardı. Türkjetle
rinin havadan çekip, dünya basmına yaydıkları 
fotoğraflar da ise, en az yüz ölüden söz edilmiş
ti. Bunlar, sığınak/ara s okulamayan yoksul hal
kın davarlarıydılar ... 

Avrupa'da Protestolar 
Baştarafi 16. sayfada 

DUISBURG 

Duisburg'da THY bürosunu iş
gal eden bir grup Kürt , Türk or
dusunun Güney Kürdistan'ı sal
dırısını protesto etti. Eylem es
nasında THY bürosunun 
camları kırıldı. Ayrıca , Batı Al
manya'nın, Münster, Bremen, 
Berlin, Essen ve bir çok şehrin
de işgal eylemleri ve Türk Kon
solosluk ve Elçiliklerine karşı 

yürüyüşler düzenlendi. 

HOLLANDA-DEN HAAG 
5 Mart 1987 günü bir grup 

Kürt, UNICEF bürosunu işgal 
ederek Türk ordusunun Güney 
Kürdistan'a saldırısını protesto 
ettiler. Ayrıca, Den Haag parle
mento binasının önünde bir gös
teri düzenlendi . Gösteri, TV'de 
de verildi. Yine, 150 kişilik bir 
Kürt grubu protesto yürüyüşü 
düzenledi. 

AMSTERDAM 
9 Mart 1987 günü Türk Ordu

su'nun Güney Kürdistan'a saldı
rısını protesto etmek amacıyla 
bir grup Kürt Amsterdem Türk 
Hava Yolları bürosunu işgal etti
ler. Aynı gün, yine bir başka 
grup Kürt, Brüxsel'de THY bü
rosunu işgal ettiler. 

İSVEÇ-STOCKHOLM 
İsveç Kürt Dernekleri Federas-

Türk Ordusu 'nun saldırısını protesto yürüyüşü .. Stockholm , 8 Mart 

yonu, Türk Ordusu'nun Irak 
Kürdistan'ına saldırısını protesto 
etmek amacıyla 8 Mart 1987 gü
nü, Türk Konsolosluğuna karŞı 
bir yürüyüş düzenledi . Yürü
yüşten önce Sosyal Demokart 
Parti milletvekillerinden Hans 
Göran Frank ile Komünist Parti 
milletvekillerinden Osvald Sö
derqvist saldırıyı kınayan birer 
konuşma yaptılar. .. . 

YUNANİSTAN-AI'İNA 

6 Mart'ta "İşgal Ordusu Kür
distan'dan Defol", "Rizgari" ya
zılı bir siyah çelenk, Atina'daki 
Türk Elçiliğinin önüne konul
mak istendi. Fakat, Elçiliği ko
ruyan Yunan polisi, çelengin ko
nulmasını engelledi. Görevli bir 
polis m~muru. durumu Mer-· .... ., ... ~., . 

foto, AZAD3 

kez'e soracağını bildirdi. Daha 
sonra, "İzin yok, koyamazsınız" 
diye bilirierne yaptı. Ve elçilik 
önünde çelenk koymak için top
lanan kalabalığı ite-kaka uzak
'laştırmaya başladı. Kendilerine 
"Türk ordusu, ülkemizi bomba-
lıyor, halkımızı katlediyor. Bunu 
protesto ediyoruz. Bunu niçin 
engelliyorsunuz" denildi ama, 
polis, itirazları dinlemedi. 

Daha sonra, Sol-Birlik ve PKK'nın katılma
dığı bir komite oluşturuldu. Komitede, Parti
zan , Halkın Kurtuluşu, Dev-Yol , Dev-Sol ve 
Rızgari yer aldı. Oluşan komite, Elçilik önün
de 7 Mart'ta bir açlık grevi başlattılar. 

Kazanan Kürt Halkı 
ve Onun Yiğit Evlatlan Olacaktır. 

Kürdistanlı on mülteci 6 Mart 1987 günü Da
nimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parle
mento binasının önünde süresiz açlık grevine 
başladılar. 

Grevciler yayınladıkları basın bildirisinde şu 
talepleri öne sürdüler. 

l)Türk devletinin Irak Kürdistan'ına yaptığı 
saldırının protesto edilmesi . 

2)Danimarka hükümetinin, Türkiye'nin bu 
tutumunu Avrupa Parlementosu'na götürüp 
tartışması. 

3)Kürdistanlı politik göçmenlere verilen ve 
tabiyet yerinde, " Türk" yazan mülteci pasa
portlarının değiştirilerek tabiyet yerine 
"Kürt" ve ülkesi yerine de "Kürdistan" ya
zılması. 

Bu taleplerden sonra grevci grup, kendi pa
saportları da dahil olmak üzere, kendilerini 
destekleyen bir grup insanın pasaportuyla bir
likte Adalet Bakanlığı 'na gönderdiler. Dire
nişçi Kürtler, pasaportlarının istenilen biçim
de değiştirilmemesi halinde pasaportlarını 
geri almayacaklarını bildirdiler. 
Açlık grevi, Danimarkah ve Kürdistanlı ge

niş bir kitle tarafından desteklendi. Grevin 4. 
gününde on'a yakın lo kal radyoevi, Kürdistan
lı ilticacılarla yapmış oldukları röportajları 
yayınladılar. 

(Berlin, Duisburg, Dortmund, Osnabrück, 
Hamburg, Deventer, Amsterdam, Kopenhag, 
Stockholm, Atina ANK Muhabirleri .. .) .. 
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BiR PEŞMERGE iLE SOHBET ~ 
D Mustafa Barzani, 1 Mart'ta vefat etti. Mehabat Kürt Cumhuriyetinin yıkılmasından 
sonra, bilindiği gibi, üç devletin sınırlarına gire çıka, Sovyetler Birliği'ne iltica etmişti 
O zaman kendisi ile beraber giden, ve 75 yenilgisine kadar da yanında bulunan bir peş-' 
merge ile, ANK muhabirleri, Barzani'nin mezarının bulunduğu bölgede sohbet etme 'Yalnız kalmı§IZ . . kanı buldular.Aşağıda, bu sohbetin bir bölümünü sunuyoruz. 

Bu dünyaya aptal düşmüşıiz'' 
-Barzani ile beraber Mehabat'a git~ 

tiniz mi? 
-Evet 
-Nasıl gittiniz? 
-1943-45 yıllarıydı. 1943'de Irak'ta 

savaş başlamıştı. .Araplarla savaşacak 
gücümüz yoktu. lran'a geçtik. Meha
bat Cumhuriyeti'ne katıl~ık. Qazi Mı
hamed'in yanına geldik. Iran hükümeti 
bize saldırdığı zaman, Peşev'in Tebriz 
devleti bize, Iran, Kürt halkına hayın
lık yaptı. O zaman Barzani, bütün as
kerlerine Mehabat'ı savunma emri 
verdi. Yöneticiler, Qazi Mıhamed'in 
yanına geldiler, "sen de gel, seni 
öldürecekler" dediler. Gelmedi. Me
habad Cumhuriyeti'nde Farslılarla 
olan savaşımımız buydu. 

-Sovyetlere gitmeden önce ne hazır
lıklar yaptınız? 
-Ha~ırlığımızı yaptık. Kırımdan 

sonra, Iran bizi takip etti. Irak'a geçtik. 
Yaklaşık 2 ay orda kaldık . Bir çatışma 
çıkmıştı. Rize ile Zete arasında. , . Bar
zani, Zete'ye gitmişti. Irak polis:eri de 
Zete kasabasının önüne gelmişlerdi. 
Bilmem, bir ihbar nu yapılmıştı, yoksa 
bir casus mu haber vermişti Barzani~ 
nin Zete'ye gideceğini ... 

Oradaki çatışmada bizden bir kişi şe
hit oldu, onlardan da bir kaç kişi öldü. 
Bahar geldi. Havalar açıldı. İran üze
rinden Sovyetlere yaya geçtik. 
-Sovyetlere ne zaman ulaştınız? 
-Bir ay sonra. 
-Yanınızda çocuK. ve kadın var 

mıydı? 
-Hayır, yoktu. 
-Yolda neler oldu? 
-Yolumuz bir ara Türk mıntıkasına 

düştü. Splroze'ye geldik. Orada, 
Türklerle çatışma oldu. Türk jandar
maları ile çatıştık. 
-Splroz, Başkale bölgesinde midir? 
-Evet, Van'a yakın , Splroz. Oradan 

Begzadare'ye geldik. Germe'de bir ge
ce kaldık. Serok (Barzani) ile birlikte 
Nuri Embe'nin yanına gittik. 
-Embiye mi? 
-Embe, İran'da değil . 
-Evet. 
-Embe'ye gittik, orada bir gece kal-

dık. Bu olayda eaş'lar Serok'a ihanet 
etti. Bunlar kaçıp Acemiere gittiler. 
Biz bir gece sonra, Reşit Bey'in Herki
ye aşiretinin yanına gittik. HerkiJi Re
şit Bey'de, tıpkı beyzade Nuri bey gibi 
kaçtı. Biz de orayı terkettik. Yayialar
daki ailelerin yanına gittik . Daha sonra 
Silva'ya geçerek iki gün kaldık. Henüz 
Acem askerleri üstümüze gelmemiş
lerdi. Şikak'ların arasına katıldık. Şi
kak ' ların başkanı Tahir Bey, bize ve Se
rok 'a çok değer verdi. Bizimle birlikte 
Celali'lerin mıntıkası!Ja kadar geldi
ler. Qotur deresinde lranlılarla çatış
ma oldu. İran askerlerinden 30, bizden 
de 2 kişi öldü. 

Daha sonra Celalilerden Ömer Han~ 
ın yanına gittik. Gridahe dağında göç
men olğuk. Ekmeğimiz ve suyumuz 
yoktu. ümer Han, Barzani 'ye dedi ki, 
"eğer burada kalmak istiyorsanız, size 
yardımcı olabiliriz. Bir yanınız Türk, 
Bir y~nınız Ruslarla çevrilidir. 

Bu ümer han da kaçıp Türklere sığın
dı. Biz de Ereze'ye giderek iki gün iki 
gece orada kaldık. 

-Sovyet Sınırına geldiğiniz zaman 

foto. ANK 

sizi kimler kabul etti. 
-Önce Sovyet yetkilileri ile görüş

mek için iki kişi gönderdik. Onlar da 
başkan gitmeyene kadar bizi kabul et
mediler. 
-Silahlarınızı Sovyetlere teslim etti

niz mi? 
-Onlar teslim etmemizi söylediler. 

Biz de bütün silahlarımızı teslim ettik. 
-Ne tür silahlarınız vardı? 
-Hepsi Alman Bruno ve Vesatet Qut 

'idi. Bilmem bu ·silahları tanıyor 
musunuz? 
-Evet. Biz de Kürdüz. Biz de silah

larıf! arasında büyüdük. 
-Iyi. .Çok iyi ... Diliniz de güzel. Gü

zel konuşuyorsunuz. Geçtiğimiz yıl
larda, üç yıl kadar önce, buraya bazı 
adamlar geldi .. Siz işçi partisinden 
misiniz? 
-Hayır, biz Kürçlistan Press Gazete

si'nde çalışıyoruz .. 
-İyi .. İyi ... Ben , onlarla konuştu
ğum zaman, ne onlar beni anlıyorlardı 
ve ne de ben onları anlıyordum. Onlar 
devamlı türkçe konuşuyorlardı. Ben de 
onlara türkçe bilmediğimi söylü
yordum. 
-0 dönemde, Sovyetler de askeri 

eğitim gördünüz mü? . 
-Evet, bir yıl dokuz ay askeri eğitim 

gördük. Bakü'de .. Sarı D~niz'de altı ay 
asker olduk. Daha sonra Ozbekistan'ın 
Taşkent şehrine sürüldüğümüz zaman 
da, bir sene askerlik yaptık. 

-Tamam. Sovyetlere girdikten sonra 
neler oldu? 
-40 gün Barzani'yi görmedik. Daha 

sonra başka bir yere taşındık. 80 gün 
sonra, 190 kişi ile beraber Laçin bölge
sine taşındık. Esat Hoşevi de bu kafile
nin içinde idi. Denizin yukarı ve aşağı
sında birer tugay vardı. Biz orada as
kerlik yapıyorduk. Askerlik süresi 
boyunca, Barzani yanımıza gelip gidi
yordu. Da~a sonra, -daha önce de söy
ledim ya- Ozbekistan bölgesine gönde
rildik. 
O zaman, Bagirof isimli bir başkan 

vardı. Bizi, yedişer yedişer gruplar ha
lende köylere dağıttılar. Her birimiz 
bir ülkeye düştük. Bize, ders, ta! im, dil 
filan öğretiyorlardı. Yanımızda ne bir 

başkan ve ne de bir büyüğümüz vardı. 
Yalnızdık. Kimin, nerede olduğunu 
bilmiyorduk. On kilometre ötemizde 
oturan bir arkadaşımızın, orada oldu
ğunu bir yıl öğrenemjyorduk. Orada 
olup olmadığını bilmiyorduk. Bu da 
bizim için ayrı biı: belaydı. 

Aradan birbuçuk yıl daha geçti. Bar
zani'nin kağıdı Staülin'e ulaştı. Barza
ni'nin kağıdı Stalin'e ulaştığında bizi, 
Vireviski'ye getirdiler. Orada 
"Kolhoz" ve "Selhoz"lar vardı. Bizi 
Selhaziara kattılar. Orada bağ, bahçe 
işlerinde birbuçuk yıl çalıştık. 500 kişi 
kadardık . Altı-yedi arkadaşımız orada 
vefat etti. 
-0 dönem kaç kişinin öldüğünü ha-

tırlıyor musun? 
-Galiba dört kişi .. 
-tsimlerini hatırlıyor musun? 
-Ikisinin ismini hatırlıyorum. 
-Bunlar kimlerdi? 
-Biri , Molla Mehmed Emin'di, di-

ğeri de Salih'di. Ayrıca otuz iki kişi bu 
muhacirlikte, Allaha kavuştular. Bazı
larına otomobil çarptı. Bazıları hasta
lıktan , bazıları da sıkıntıdan vefat 
ettiler. 

-Vireviski'deki durumla ilgili başka 
neler hatırlıyorsun? 
-Orada garip esirler gibiydik. Kim

semiz yoktu. O dönem biz de, senin 
yaşlarındaydık işte. Sonradan rahmetli 
Barzani yanımıza gelmişti. O da çare
sizdi. Dişleri kalmamıştı. 
-Dişleri kalmamış mıydı? 
-Evet, dökülmüştü. O da işçilik ya-

pıyordu. 
-Çalışıyor muydu demek isti-

yorsun? 
-Evet. 
-Ne işler yapıyordunuz? 
-Bizi dağıttıkları zaman, hemen he-

men herkes harnmalık yapıyordu. Son 
dört yıl ise, Barzani Moskova'ya gitti. 
O dönem, Stalin kalmamışdı. Marin
kov kalmıştı. Barzani'nin Moskova'ya 
varması ile işlerimiz düzeldi. Barzani 
bir kaç defa yanımıza gelip gitti. Bazı 
arkadaşlarımızı Gorki'ye götürdüler. 
Bizi de Pavlov denilen bir başka şehire 
götürdüler. Sosyalist devletlerin yanın
da Barzani'nin itibarı artıyordu. Halkı-

Barzani'nin Mezarı 

na hürmet ve değer artıyordu. Böylece 
1958 yılına varıldı. Abdulkerim Irak'ta 
inkilap yaptı. O yıl başkan Irak'a döndü. 
Biz ise bir yıl daha kaldık. Ve Mayıs 
1959'da biz de Irak'a döndük. 
-lrak'a döndüğünüzde Eylül devrimi 

nasıl başladı? Sen herzaman için rahmet
linin yanındamıydın? 
-lrak'a dönmeden önce 12.5 sene Sov

yetler'de, 2 yıl da İran'da kalmıştık. Irak'a 
geldiğimizde Barzani, ailemiz ve akraba
lırımızı görmemiz için bize İstirahat ver
di. Ben o dönem Bağdat'ta kalmadım ama 
59 ve 60'larda mutlaka arada bir misafir 
olarak oraya gitmem gerekiyordu. 61 ihti
lali başladığında ben evimde idim. Ve ben 
1945'ten ölümünden bir kaç yıl kalaya ka
dar hep Barzani'nin yanında kaldım. Şim
di de oğullarının yanındayım. Ve ölene 
kadar da Kürt halkına hizmet edeceğim. 
-Rahmetlinin yanında hiç savaş girdi-

niz mi? 
-Evet, çoğu kez. 
-Birisini örnek olarak anlatır mısın? 
-Mirewan çatışmasına, Mihe Herki, 

Abdul Ağaye Şerefa calışiarına karşı ben 
de savaşa katıldım. Herhalde bizden iki 
kişi şehid olmuşdu. Fakat isimleri aklıma 
gelmiyor. Biri, Foqo'ydu herhalde. 

- Barzani'nin yanında kaç yıl bulund un? 
-Kaç yıl mı? . .45 senesinden, vefat ede-

ne kadar. 
-En az 40 yıl yani . Peki, bu dönemle il

gili, sende iz bırakan bir hatıranı anlatır 
mısın.? 
-Rahmetli biz Kürtler için neler yap

madı ki .. Bu gün ben şahsım ... bu yedi
ğim ekmek, onun bıraktığı ekmektir.. 
-Peki , herhangi bir hatıranı anlatır mı

sın? Bir savaşta, bir köyde, herhangi bir 
yerde. Ne aklına geliyorsa .. 
-Biliyor musun aziz kardeşim, ben 

Barzani'yi övebilirim. Vefakar ve adaletli 
idi. O öldükten sonra, biz yabancı olmu
şuz. Bu dünyaya aptal düşmüsüz ... 
-Eski bir Kürt peşmergesi olarak, Kür

distan Press aracılığı ile iletmek istediğin 
bir mesaj var mı? 
-Kürt halkı birlik olsun. Bütün İsteğim 

budur. 
-Başka bir isteğİn var mı? 
-Yok vallah, hepsi budur ... 

3 Ağustos 1986 1 Kürdistan 
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·~····· 
Biranina Hesen Hişyar Hesen Hişyarın anıları 

Pişti 63 sal Berxwedana 1925 duruşmalarında yargılananlardan bir grup 63 yil sonra 

şex Seid 
Despek di hejmara 12'an de 

Erzurum, Erzurum çekirin. 
Di we civTne de giftugok çebCı.Heryeke 

tişkT gotin em e bigihen ecnebT, ji bo ku ro
jen peş ji me re aiTkarT laziriı e. YekT jT go 
vaye Rus nezTke, li van de raye, em xwe 
bigihTnin we dere. DawT li ser gotina wT 
biryar dan, siwarek siwar kirin, daxwaz
namekT jT nivTsTn, şandin Titrıse Cı li wl dere 
dane OomTsare Rusya ku we çaxe karen 
derva ye wan wl dikir, tekili pere danTn. 
Wana vegeriyan, gotin welahT h ün milete
ki meziCım in, heqe xwe re be, heqe we 
h eye, le Tro hale hazir jimere rewşa me ye 
Tro, em je re ne pekari n ku dest bidin der
ve. Bi rastT jT di hCındire wan de bolşevik 
ku menşevTk hebCın, we çaxe, gotirı ma
dem wilo ye dost jT birninin baş e hema. 
Le di HeqarT de kOçarzabit hebCın vana 
jT endame we münazeme sazimane bu n. 
ÇCıbGn herba Nestoriyan ku yek je paşe 
cendire "Ciyaye Agire" ku lhsan N urT bO. 
Rasim Cı XurşTd ji Silernaniyi bCın Cı TefTq 
CemTI ji Merôıne bO, yüzbaşi bO. Li we 
dere Yusuf Ziya mebCıse Bitlise bO, bire 
wl jT mulazim bO, Rizadi nav wan da b_Cı. 
GTha, Tstanbol hat sere wl germ kiribü.Et
lehatçiyan gotibCın ku h un rabin erne jT ra
bin, ew jT hat, xeber da bire xwe go: xwe 
pekhatT bibTnin, go qey ji civata wan tişte
ke heye. Bi nave munire derketin sere çi
ya se roj man, xeberhat, Usif Ziya Xelet ki
riye, tiştek tine, le Tirk pe hesiyan, bi sere 
werTs girtin li ve de re, firqa diduyan jT ji far
qe ji serte je re digo; Tumgeneral EIT Beg, 
ew çü ser wan. Du se ro jan şereki rutin! ki
rin li wan çiyan. 
Paşiye , her çar zabit Cı henek jT bi w~n re 

hebCın, derbase lraqe, lacT bu n cem lngi
ITzan. Li wir çü n gıhane Simko. Li wir Tirk 
pe hesiyan, şeveke girtin ser Xalit Beg di 
hCındire ErzurCıme , di hO ndi re mala wl da 
ew girtin .. . 

-- Tari'xa wl.. tari'xa wi' çenda bu? 
Teşrin-T Ewel da bO 1924. Le roja wl jT 

sed mixabin ez nizanim. Girtin we şeve jT 
alayek siwarT li dora wi ve ji ber ku ji eşTra 
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ditirsiyan we şeve derxistin, bere wl dane 
Betrıse, birin SetiTse di mahkemekT şikiT 
de ew Cı Yusif Ziya jT Idam kirin, le Had 
Musa Beg wan berdan paşe ew girti bu n. 
PiştT ew girtTibCın, wextT ew girtibCın di mala 
wT de defter girtibCın, nave azaye we mCı
nesazimane te de bu n. H u kumete evana 
gişta xwastin, wek Teyib EIT Cı nave '!'T çi ye 
'(?)' Kereme QulaxasT, Baba Bege ... gırtı
bCın xwastin. 

Yek ji wan Ş. SeTd bO, e wek Baba Bege 
CibrT bO, Xalit Bege Heseni bO, Ehmed 
Bege STpikT bO Cı ... Mehmed Bege Anze
re bO, Mehmede XeiTie Xeto bO ji mala si
wer xwastin, hin şexe çane hebCın , Teyib 
EIT heba, Sadik Bege Madirage heba 
Mehmed Bege XerTbe heba, ji wana Cı 
xeynT wan jT gelek hebCın. Nave wana jT 
xwastin, xwastın bıçın mehkema Tırkan : 
Wana neçCın . Herkese li ciye xwe man. Dı 
we zemana da jT qiweta Tirkan tunebCı , 
herin nav wan eşTran , xelke bi zor bigrin Cı 
bTnin, nikarT bCın , li ciye xwe man ... hetanT 
kete 1925. 

Di yeke Sibate de li çiyaye Çane wana 
gişan civTnek çekir, wane ku ji aliye h u ku
mete ve hatin xwestin. 
- E ku mahkum bOne, nave wan der

ketiye? 
CivTn çekiri n, di wl civTne de di nav wan 

de gotin çebCı. Şex SeTd jT nav wan de ye. 
DTt kO hinek sereken eşTra xwe sist dikin 
vir de, we da xwe didin aiT: erne Wali bi bT
nin, Qeymeqam bibTnin; meselan hine
kan digo: em xwe bigTnin meha Gülane 
filan bevan ... Ş. SeTd dTt kO di wan de sistT 
xuyadike -di hinekan de- ji wan re got: 
"Geli' Qumandaran, xwediye eşiran hO
nin, merxas a cengawer asilahşor h un in. 
Ez şexeki' teri'qete me, le ne ji wan xiiatata
nim mate milete me li ser her tişte min re 
ye, wele min di we da sisti' c1i't_: wele wek 
Ermena we; we be desthe/am we bt kup n. 
E ger ez im vayemin tizbih avet bi vi' em re 
xwe hefte a penc sali' a rahişt titinge mala 
xwe, zaruke xwe, jin a buke xwe çi heye 
min giş dan bin lingap bo milete xwe, i'car 
hun dikin nakin, hun zanin." 

Wedom bike. 

Şeyh Said direnişi 
Baştaraft sayfa 12'de 

-Nerede yapmışlar? 

Erzurum, Erzurum'da yapmışlar. O top
lantıda konuşma oldu her biri bir şey söyle
di. Bir ecnebiye yetişelim, çünkü önümüz
deki günler yardım gerekiyor. Biri de dedi 
ki, işte Rus yakındır, buralardadır, oralara 
yetişelim. Sonunda onun dediği doğrultuda 
karar verdiler, onunla ilişkileri vardı. Onlar 
da cevap olarak: Siz mazlum bir milletsi
niz, hakka gelince hakkınız vardır, ama bi
zim bu günkü durumda şartlarımız elver
miyorki dış işlere el atalım . Doğrusu da iç
lerinde Bolşevik-Menşevik vardı o zaman; 
ee . . . e dediler madem öyle dost da kalsalar 
iyidir şu an . Ama Hakkari 'de dört zabit var
dı , onlar da o kurulşun (örgütün) üyeleriy
diler. Nasturi'in harbine gitmişlerdi ki , bir 
tanesi sonradan Ağrı isyanını yapan İhsan 
Nuri idi . Rasim ve Hurşid Süleymaniye'den 
idiler ve Tevfik Cemi! Mardin'dendi. Bun
lar yüzbaşıydılar. YusufZiya Bitlis Mebusu 
idi, ka~deşi Mı11azim idi, Rıza'da içlerin
deydi. Istanbul'a gitti geldi, başını çelmiş
lerdi ittihatçılar, siz ayaklanırsanız bizde 
ayaklanırız diye, o da gelip kardeşine haber 
vererek dedi ki : Kendinizi başarılı görü
nüz. Toplantılarından bir şey var mı diye 
soruldu . Münir' in adıyla dağlara çıktılar, 
üç gün kaldılar, haber geldi ki Yusuf Ziya 
yanlışlık yapmış, herhangi bir şey yoktur, 
fakat Türkler duydular ve yolların başını tu
tular, burada ikinci fırka da belirtiyordu. 
Tümgeneral Ali Bey onların üzerlerine gitti 
üç dört gün savaştılar, her dört zabit v~ bir 
kaç kişi de onlarlaydılar. Irak'a geçip Ingi
lizlere iltica ettiler. Burdan gidip Sımko'ya 
yetiştiler. Burada Türkler haberdar oldu. 
Bir gece Erzurum içinde Halt Bey'i kuşattı
lar, evinin içinde onu yakaladılar. 

-Tarihi, Tarihi ne zamandı? 

Teşrin-i Evvel idi 1924. Malesef gününü 
bilmiyorum. Yakaladılar ve o gece bir alay 
süvarİ ile Bitlis'e götürdüler, aşiretlerden 

korkuyorlardı. Bitlis'te onun ve Yusuf Ziya'yı 
biçimselbir mahkemede idam ettiler, ama Ho
ca Musa Bey'leri bıraktılar, onları sonra tut
muşlardı. O örgütün bütün üyeleri bu defterde 
kayıtlıydılar. Bunların Teyib Ali gibi ve ismi 
neydi . . . ? Kulağası Hasan gibi hepsini istediler. 
Baba Bey'i .. 

Onlardan biri de Şeyh Sait idi. Sonra, Baba 
Bey Cibiri, Hesenli Halit Bey, Sipki Ahmet 
Bey vardı. Anzer'li Mehmet Bey, Mehmet'in 
Halil Xettosu ... Siver'gillerden istediler, Çan 
Şeyhleri vardı, Garibin Mehmet Bey vardı. 
Onlar ve onlardan başkaları da ... Onların da 
adlarını istediler. Türk mahkemelerine gitme
lerini istediler, gitmedi ler. Herkes yerinde kal
dı. O zamanlarda Türklerin kuvvetleri de yok
tu , aşiretlerin içine gitsinler, edemiyorlardı. 
Onlar yerlerinde 1925'e kadar kaldılar. 1 Şu
bat'ta Çan dağında ismi istenenierin hepsi bir 
toplantı yaptılar. 

-Mahkum olanların isimleri çıkmış mtydı? 

Türklerin mahkum kabul ettikleri. Toplantı 
yaptılar ve o toplantıda aralarında "tartışma" 
oldu . İçlerinde Şeyh Sait'te vardı. Gördük ki 
aşiret reisieri gevşektirler şöyle böyle kendile
rini kenara veriyorlar, "valileri göreceğiz", 
"kaymakamları göreceğiz" örneğin bazıları : 
Mayıs ayına bir yetişelim falan filan . .. Şeyh 
Sait bazılarında başlayan gevşekliği gördü on
lara dediki: "Komutanlar, aşiret sahipleri siz
lersiniz . Yi git, cangaver ve silahşör sizlersiniz. 
Ben bir tarikat Şeyhiyim. Fakat o hurafelerden 
değilim. Milletimizin menfaati herşeyimin 
üzerindedir, valiahi ben sizlerde gevşeklik gör
düm. inanın ki sizleri de Ermeniler gibi elinizi 
kaldırmadan öldürecekler. Eğer bensem sorun 
işte ben bu 75 yaşımda tesbih attım ve tüfeği 
elime aldım . Evimi, çocuklarımı, karımı geli
nimi neyim varsa hepsini mi lletim için ayaklar 
altına aldım , artık siz bilirsiniz; yapıp yapma
yacağınızı siz bilirsiniz." Bu tarihi ve yiğit söz
lerle rahmetli Şeyh Sait savaşın sorumluluğunu 
orada kendi üzerine aldı (kendisi karar verrdi). 

Devam edecek 
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Kürdistan Kurtuluşunun Bazı Sorunları 

Kürdistan Press'e daha yayın ha
yatına başlamadan , birbirini ta
mamlayan ama farklı sorun ları ele 
alan bir seri makale yollamıştım . 

Bunlardan yu karıdaki başlığ ı taşı

yan biri de 2. sayıda yayı nland ı. Bu 
makaleleri yazıp yollamaktaki ama
cım , Kürdistan Press'in sadece 
Kürdistan ve Kürt Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesindeki olay ve gelişme

lerin aktan ld ığı bir gazete olmakla 
kalmayıp, aynı zamanda Ulusal 
Ku rtuluş Mücadelesine i l i şkin temel 
programatik ve stratejik sorunların 
tartış ıld ığ ı bir forum fonksiyonu da 
görmesine katkıda bulunmaktı. 

Yazı yı yazarken, onun yan l ı ş anla
şılacağını ve söylemediği şeylerden 
ötürü epey eleştiri çekeceğini tah
min ediyordum. Fakat, ancak, yan
lış da olsa, eleştiriler geldiğ i takdir
de fiilen bu forum gerçekleşmiş olur 
ve yanlış anlamalar giderilebilirdi. 

Beklenen oldu. Kürdistan Press'
in 9. sayısında , hem yazının aniaşıl

madığını ve hem de yaygın önyar
gıları yansıtan Lokman Polat imzal ı 

ve Kürdistan kurtuluşunun sorunlan 
metafizik mant1kla izah edilemez 
başlıklı eleştiri yayınlandı. Bu eleşti 

rinin yayınianmasına herhalde hiç
kimse, eleştiriye uğrayandan daııa 
fazla memnun olmamışt ı r. Çünkü 
umud ediyoruz ki, bu vesile ile Kür
distan ' ın kurtuluşunun temel sorun
l arı üzerinde bir proğram ve strateji 
tartışması başla r. 

* -L.Pol~t' ıa eleşfil'fp i nın şahsınıla il-
gi l ı ve yan ş il9l~rlecdolu kısım ları
na gi rmeyı gereksiz görüyorum. Bu 
tür iğne batırışlardan rahats ız olma
yacak derecede kalın bir derim var. 
Ama, şahsım vesile edilerek H. Kı

vılcım lı ve "Troçkizm" hakkında ba
z ı peş1n-yar@ıl~r str~lanıyo r, ki· esas 
konuya geçmeden · önce kısaca 
bunlara değinmek gerekıyor. ' 
Kı vılcımlı hakk ı nda küçümseyici 

ve hor görücü ifadeler ancak onun 
hakkındakı tam bir cehaletin ürünü 
olabilirler. Kıvılcıml ı' nın 1930'1u yı l 

larda yazdığı " ihtiyat Kuvvet : 
Milliyet" adlı eseri, yayınlanalı 7 yıl 
dan fazla oluyor. Acaba L.Polat ya 
da başka bir yazar, aradan yarım 
asır geçmiş olmasına rağmen , ne 
Türkiyeli , ne de Kürdistanlı sosya
listler arasında bu ayarda bir eser 
ortaya çıkarabi lmiş olduğunu iddia 
edebilir mi? 
H.Kıvılcımlı ,özellikle 1960-70'1i yıl 

larda Ulusal Sorun konusunda za
man zaman susmuştur da. Ama, 
bunun kaynağı , onun Sovyetlerin 
pol itikasının sad ı k birtakipçisi olma· 
sındandır. Bu vesile ile Kürdistan 
Press sayfalarında Türk Solu'nun 
bir hastalığı olarak - ve de haklı 

olarak- bel irtilen milliyetçiliği n , sade
ce Türk Solu 'nun değil , ama, 
1926'dan sonra lll. Enternasyonal 
ve Sovyet çizgisinin, dolayısıyla 

u l usl ararası bir hastal ık olduğu nu 
görmezden gel işine de değinmek 
gerekir. Aynı hastalı k , Kürt Solu 'nda 
da vardır, ama, Kürt ulusunun kur
tuluş savaşı verdiği bu günkü koşul
larda milliyetçiliğin ilerici yan ı dolayı
sıyla Türk Solu'nda olduğu kadar 
sırıtmamaktadır. 

Gelelim "Troçkizm"e. L. Polat, 
"Troçkist" lerin Lenin'i bir referans 
noktası olarak görmedikleri gibi 
çok yanlış bir önyargıya sahip. Ay
nen şöyle yazıyor : "Dedik ki, C.Ay
dm bir Troçkisttir; eğer b{r leninist ol
'saych, lenin'in ezilen halkiann ulusal 
kurtuluş savaşlaoyla ilgili ve de ulu
sal demokratik devrimlerle ilgili söy
lediği bir çok sözlerini ve Uçüncü 
Enternasyonal 'in bu konuyla ilgili 
bir çok karann1 aktanrdlk " . 
Bildiğ imiz kadarıyla , "Troçkist" ler, 

kendilerini "troçkist" diye tanımla
mazlar, " Devrimci Marksist" ya da 
" Bolşevik Leninist" olarak tan ımlar
lar ve onlar, Marks, Engels, Lenin'in 

Celal AYDIN 
geleneğinin en sadık, en ortodoks 
ve en tutarlı izleyicileri oldukları iddi
asındadırlar ve/veya en azından 

böyle olmaya çalışırlar. Böyle olup
olmadıkları ayrı bir sorun, ama, 
L.Polat arkadaşın sandığının aksi
ne Marks-Engels-Lenin ve lll. Enter
nasyonal 'in ilk dört kongresinin ka
rarlarının referans alarak, her za
man ''Troçkist'' lerle tartışmaya 

girebilirsiniz, çünkü onlar, zaten bu 
referans noktalarından hareket et
mektedirler. 

Bu vesile ile L . Polat ' ın karıştırdığı 

bir noktaya değinelim . Bir görüşün 
taraftarları , taraftar olduğu görüşü 
her zaman hakkıyla ve doğru ola
rak savunmayabilir ve onu rezil 
edebilir. Bu durumda, o tay savunu
cuya bakarak, o görüş hakkında bir 
karar vermeye ya da o görüşü eleş

tirmeye kalkmak metodolajik olarak 
yanlış, ahlaki olarak da bir köylü 
kurnazlı ğını n ifadesi olur. C. Ayd ı n 
da, taraftarı olduğu görüşün tay ve 
onu rezil edici bir savunucusu ola
bilir. Belki ileri sürdüğü öneriler, sa
vunduğunu iddia ettiğ i görüş l erle il
gisiz olabilir. Bu durumda C.Ayd ır} 

ın yazdıklarından hareketle, onun 
kendisini taraftar kabul ettiği çizgiyi 
mahkum etmeye kalkmak, en hafif 
bir ifade ile bilimsel bir sorl!msuzlu
ğu yansıtır. 

L.Polat arkadaş ım ız muhakkak ki, 
marksizm-leninizme i nanıyor olsa 
gerek. Ama, bu örneğin gösterdiği 
gibi, bu inancını çok toyca ve inan
dığı fikri rezilederek savunuyor.Şim
di biri çıkıp da, L . Polat'ın dediklerin
den hareketle Marks veya Lenin'in 
düşüncesini çürütmeye kalkması 
saçma olur. Aynı saçmalığa düşme
yi , herhalde başkalarının da L.Po
lat'tan bekleme hakkı olsa gerek. 

Devam edecek 

CIHÜ ÇAWA HATIN KURDISTANE 

Ji bo Kurdistan Press 
Hevalen Hcja 

Di Kurdistan Press de hejmar ll , name
kiji aliye D. Izoll ku li Holland dimlne 
hatiye çapkirin . Heval D.izoll di nama 
xwc de rexnen Israll e d ike ı1 blrubaweri 
ya xwc li ser cihuyen Kurdistane peşan 
didc. Ez li vir di xwazim bersiva wl na
me bidinı . ı1 ji bo Kurdan re rewşa cihı1 -

ycn Kurdi stane run bikim . 

Pcş hcını1 ti ştckl em ni karin cihCıyen 

Kurdistane bikin Kurd. BelkCı wan çan
da Kurdl. cilen Kurdl ı1 zimanen Kurdl 
bi kartini n. le wan bi Kurd nahene danln . 
Ci h Cı bi xwe m ileteki scrbixwe te hijmar
tin. ew jl j i bcr zinıankl taybetiya wan 
hey c. 

Ci hCı çawa hatin Kurdistane 

Di lncTie kevin de te xuya kirin ku cihCı 
peş du hezar salan halin Kurdistane. 
Dema Tmperatoriya AsCırl wan ji bajare 
Samiriya hatin derxistin Cı di nav Mezo
potamiya Cı hawlrdora rObare XabCı re

bilav bCın . Beşek, ji wan jl çCın Misre. 
Wan piştl hinge bilav bu n Cı hedl hedl 
zimane ibrl (hibro) ji bir kirin. Le wan 
hiç çar ji bir nekirin ku wan cih Cı nin Cı 

miletekl serbixwe ne. 
Peş sala 1948 nezlkl 70 hezar cihCı li 

Sherko BOfONİ • Oslo 1 Norway 

Kurdistane bCın Cı gava welate wan ls
raTI azad bu, piraniya wan çune wir. Le 
wan hej zimane kurdl Cı çanda kurdl bi 
kartlnin.Zimane xwe dizanin tevde nCı
ke. Ew ji wekCı me got ibriye Cı zimane 
welate lsraTie. 

Em ben ser nama hevale me, ew di
beje " Kurd mafen wan bo xwendin Cı 
nivlsandine an falklor Cı çandiye ni ne". 
Ev axiftin birastı çi bingeh nlne. Li ser 
lsraTie tene du milet hene. CThCı Cı Ereb. 
Mirov dikare behsa mafen Ereben bi
ke ne a Kurdan. Ji ber ku got ku cih Cı

yen Ku rdistane ne Kurdin. Em tevde 
dizanin ku ci hCı ji seransere cihane zi
vi rin welate xwe. Me gelo, wan bi çend 
zimanen bixwlnin?!l Eger em Kurd we
late me azad Cı serbixwe bi be, ma em 
jl rabin zaroken xwe bi tirkT, ere bl Cı fari
si hln (fer) bikin?! Gelek Kurden me 
henenimaze (taybetD li Kurdistana Ba
kCır, zimane Kurdl nizanin, eger li ser 
axiftine heval D.izoll be, dibe wan di
nav Kurdistane mafe xwendine bi ti rkl, 
erebl an farisi hebe. 

Di lsraTie de milete Ereb heye. Mafen 
wan hebe nabe, kare me pe nlne. Le 
xwendin bi zimane erebl heye. Mafe 
çapkirina pirtCıken 'bi erebl heye. Em 
direj nekin, hema çawa be pOlen pas
te (stamp, frimerke) ya welate l sraıle li 

ser de bi zimane erebl heye. Ka 
m?fen Kurd li Tirkiye, lraqe, SCırl 
Cı lrane çiye?? 

Care k di heval D.izoll dibeje ' 'li 
lsraTie şerten jiyana wan ji Kur
den Tirkiye xiraptir e". Le çawa 
xiraptir e, hevale me peşan ne
daye. Ez bawer dikim ku heval 
bixwe jl bizane çawa xiraptir e. 
Wilo diyare hevale me tiştekl li 
ser rewşa Kurden Tirkiye niza
ne. Ma gelo rewşa Tirkiye Cı rew
şe "Tirken çiya ye" Cı mafen 
wan çiye? 

DCımahlke heval dibeje " bila 
Kurdistan Press şerten Kurdis
tan baş temaşe bike Cı bi kes! na
ye xapandin". Ji ve diyare ku 
hevale me gelek mejl tenge Cı 

nezane, herçend ew li Halland 
dimlne, le hej demokrasi neketi
ya sere wl. Gava Kurdistan 
Press behsa cihCıyen Kurdista
ne li lsraTie çap dike, wate nlne 
ku piştg irtiya lsraTie dike Cı me
sela ne xapandineye, weku he
va! di bej e le bawerl bi demokra
si Cı danastandine ye. Kurdistan 
Press vekiriye bo hernCı kesan 
re, Cı kesen mina D.izoll . 
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GÖRMÜYORUM 
VAR :Ml BAŞKA DİYECEGİN? 
Bu başlığ ı okuyanların birçoğu belki gülecek veya biraz daha fazla il

giyle okuyucaklar. Fakat hemen belirteyim ki , bu sözler benim değil , 

bir Partinin Genel Sekreterinin sözleridir. 
GÖRMEMEK ... Evet, kelimeyi kullanırken ilk akla gelen kör (ama) 

olmak yani dünyada varolan hiçbir yaratığı görmemek, yani gerçek 
körlük. Birde sun'i körlük var o da, göz var görüyor, ama işine gelmedi
ği için görmüyor. Birincisi bence çok doğal hiç irdelemeye gerek yok. 
Fakat ikincisi hem sun'i hem bi_linçli ve de en tehlikeli olanıdır. Bir yan
dan TKP-B Genel Sekreteri I. Seven'in söylediği sözleri Kurdistan 
Press'te okuyor, bir yandan da birşeyler yazmaya çalışıyorum . 

Sayın Seven çok gücenmiş olacak ki 'Sol Sosyete ' konusuna hoşnut

suzluğunu , Rızgari 'ye çatarak ve onunlada yetinmeyip çok ilerilere gi
derek binlerce devrimci-demokrat, yurtsever, ilerici , komünist Kürt ve 
diğer uluslardan insanlara mal olan devriınci-demokrat bir gazeteye 
hl!_karet ederek dile getiriyor. Neymiş efendim Kurdistn Press 'Sol 
Sosyete' yazısını yayınlamakla dostluğu dinaınitleınişmi ş, bir çok Kürt 
arkadaşını rahatsız etmişmiş vs. vs ... 
Aslında rahatsız olan kendisi , çünkü yüzlerce Kürt devrimeisi ve aydı

nı artık 'Sol Sosyete1igin farkına varmış kendi öz örgütleri içinde yer 
almaya başlamış ve de. tüm hızıy la almaya revaın ediyor. İşte budur İ. 
Seven'i rahatsız eden. I. Seven, bununlada kalmıyor, o ikinci sınıf ay
dın olmanın verdiği eziklik altında Kemalist diktatörlüğün çizdiği 

misak-i milli s ınırlarının (biz Türkiye parçasının ayrılınamasını savu
nuyoruz) savunuculuğunu yapıyor. 

Bu yazıy ı yazarken inanın şu anda elimde kalem titriyor, siniderim ol
dukça gerği n. Çünkü bugün 4 Mart 1987 yani ölüm, kan , dehşet ve kat
liam saçan bir gün yani celatlığı , barbarlığı ve insanlık dış ı hemakadar 
uygulama varsa Osmanlıdan devral an sömürgeci .faş i st Türk devletin in 
30-40 uçagıyla ölüm saçtığ ı bir gündür. İşte böyle bir günde görmem 
eziklik yapmak afedil ınez bir suçtu r. 
Bilmiyorum sayın Seven, Kürdistan tarihini ve halk hareketlerini oku
muş mu, birçok eski ınebus larda ve bugün onlarca milletvekili, yüzler
ce karş ı devrimeide ben Kürdüm diyor, halen diyenierin sayısı bi
linmiyor. 

Bu nedenlerden dol ay ı , halen Kürt 'Sol Sosyete1 igi yapan dürüst dev
rimci arkadaş l ara, zaman yit irmeden kendi öz örgütleri içersinde yer 
alınay ı söylemeyi bir görev sayarım . 

Birgün gelecek bugün esir olan halkımız bağımsız, özgür olacak ken
di kanıyla kazandığı özgürlüğünü yaşıyacak . Işte o zaman bilinçli sos
yetelik ve ben de Kürdüın deyip sun'i körlük yapanlar, o halka nasıl he
sap verecekler hep birlikte göreceğiz . 

Dersimli Ahmet 
İsveç 

EZ KURD IM 
Babe NEWROZ 

•israil 

Bi nave Kurdistana piroz (i şehiden we 
Ji Kurdistan Press re 
Silaven me ji we re 

Hevaleld Kurde Dersinıe D.lzoli-Hollanda bersiva min 
daye ı1 ez bi xwe ji dil Cı can bersiva wl jl d id im Cı dibejime 
ku fala te rast ne bu! 

Dibeje "Doktor ıl muhendisa wi ne raste ''. Çi ma ne rast 
e?! Mi rov dikare doktora li diroke ji bike ne tene li nex-
weşiyan . . . · 

"Le en din mumkin e " Çima ınumkin e?!(Zabit ı1 

leşker) . 

Li lsraile kur 3 salan ı1 keç 2 salan serbaziye di kin ı1 pa
şe her saleke 1-2 heyv. Ango ji 18-55 sali DlvET em ser
baziye bikin. 
"Şerten jiyane wan ji Kurden Tirkiye xiraptir e" Eger 

gotina wl rast beçima li şeva seyrana Kurdan betir ji 100 
hezar tede peşdar di bin Cı % 50 ji wan Kurd in?!. Mixabin 
li Kurden Tirkiye .. . 

"Dawiya 1948 peda ew ji Kurdistane çıln " Bibore em 
zore hatin fırotin ı1 derxistin. Her wesan 2 kes ji me li Si
lemaniye hatine kuştin ı1 tirs kete di le me ı1 be
şek ji me bOne m isilman ı1 di ro k baş dizane ... 

"Niha hemıl asimf/e bılne Israile " Kurden Avrupaye jl 
asimile bOne Cı piraniya we ji bu ne Avrupi. Kendal bu ye 
Frensl ı1 Mehmud Baqsl buye Swedi, ı1 t.d. 

"Bawer nakim ew kese ko name şandiye Kurd e" Ez 
Kurd im Cı mlre min Celadet e, seroke min Barzani ye ı1 

peşmerga reka Kurdistana min e. 
'~ rmanca wisiyasi ye ıl ew bin kate deagir digere"; Ne 

siyasi me, le bel e rewşa milete min siyasi ye Cı xebati jl li 
ser çiyayi ye. 

"B ila gevire gora me ne dizin me hewceyi fa tiha wan ni
ne". Bira! Bibore!! Ez fatiha li ser gora te na xwinim ı1 

" Kurdistan Press"e naxapininı. U bele ez pirtiiken Mala 
" Bedirxan" dixwinim, xebata Ber~ni diparezinı ı1 ji 
Kurd (i Kurdistane re stlranen " XANI" distirem Qji Kur
di,_stan Press re, rewşa milleteld di bej im . 

Edi "Doktor Izoli" fala te rast ne bu ı1 careke din " Delil 
Izoli" binivise ji ber ku te hej doktorah li fal e nestandiye . . 
Biji se şoreşen Kurdistane! 
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edebiyat huner G çand 

Geladet Bedirhan'ın eşi 
Ruşen Bedirhan'ın anılan: 

Ruşen han1m, 1957're Atina'da 1. Akdeniz ve Ortadoğu Ülkeleri Anti-kolanyalist Kongresine katilm1şt1.Yukandaki resim, Vagelis 
Sakkakos isimli yazann Kürtlerle ilgili informatif bir kitabmdan almm1şt1r. Kogre delegelerinin Sunio'daki Pasidona tapmağm1 

ziyaretleri s1rasmda çekilmiş. Yazar, ayaktaki/er, ücüncü s1rada soldan ikinci, Kürt delegesi Ruşen Bedirhan diye yaz'Yor. . 

''Pamuk hevesi O'nun sonu oldu'' 
D Ronahi dergisinde. sadece savaşa ilişkin 
haber ve makaleler yayınlanıyordu. Politi
kası ise müttefiklerden yana idi .. . 

Savaş süresince Suriye'deki kürtlerin du
rumunda büyük değişiklikler olmadı. Bu 
dönemde parlementoda, kürt üyeler vardı. 
Hawar ve Ronahi aralıksız çıkıyor, fakat in
ce bir kontrol altında tutuluyordu . 
Fransızların , 2. Dünya Savaşı sırasında 

Suriye'yi terketmeleri üzerine, 1949'da Su
riye'de devrim oldu . Eski rejim tamamıyla 
devrildi ve yeni rejim iş başına geldi. Du
rum tam düzelirken , ikinci bir devrim oldu 
ve bu esnada, Hüsnü Berazi ve Muhsin Be
razi öldürüldüler. İlginç olan, bu devrimle
ri kürtlerin yapmasıydı. Devrimin liderliği
ni yapan Sılo ve Çiçekli , her ikiside kürtdü. 
Bu karmaşa yıllarında , Hawar ve Ronahi 
yayınları durduruldu . Fakat bir ara Hüsnü 
Herazi 'nin başbakanlığı döneminde, bize 
yararları dokundu. H. Berazi, Celadet ve 
Karuran' ın Bedel Emlak aylığını verdi. Be
del Emlak şu anlama geliyordu: Osmanlı
lar, Bedirhanları sürdüğünde, bütün mal 
varlığına el koymuştu . Ancak sürgün edilen 
Bedirhanlılara'da belirli bir aylık vermeyi 
taahüt etmişti . Bu miras gibi , kuşaktan ku
şağa devam edecekdi. Atatürk döneminde, 
Türkiye sınırları içinde kalan Bedirhanlara, 
rejim arazi verip Bedel Emlaktan kurtuldu. 
Suriye s ınırları içinde bulunan Bedirhanla
ra ise rejim aylık vermeye devam ediyordu . 
Ayrıca aynı konumda olan, Cezayir'den ge
len Cezayiri ailesine de, devlet aylık veri
yordu . Fakat Suriye yönetimi 1929'da bir 
karar alarak, bu aylık uygulamasında deği
şiklik yaptı. Buna göre, aile ·içinde her vefat 
eden bireyin aylığı devlete kalacak , varisie
rine intikal etmeyecekti . Bu karara rağmen; 

Hüsnü Berazi , Celadet ve Kamran'ı Suriye 
vatandaşlığına kabul ederek, bu aylığı yeni
den uağladı ve hem Celadet ve hem de 
Kamran ölene kadar bu aylığı aldılar. Bu 
aylık çok cüzi bir miktardaydı. 1949'da ve
rilmeye başladığında 45 Suriye lirası idi. 
Kamran 1979'da vefat ettiğinde 160 lira alı
yordu. Şu an Suriye'de yaşayan Bedirhan
lardan sadece Yusuf Bedirhan bu aylığı al
maktadı r. Ben de bu maaş ı alabilirdim. An-

.... -.· ı RUPEL 1 SAYFA 12 

cak ben öğretmen olduğumdan, devlet 
hazinesinden zaten maaş alıyordum. İki 
maaşdan birini seçmek zorundaydım. Ben 
de kendi maaşımı seçtim. 

1951 yılına geldiğimizde, Celadet artık 
tam sıkılmıştı. Bir yandan çocuklar büyü
yor, diğer yandan kendisi işsizdi. Kürtlerde 
de artık bir imkan kalmamıştı. Araziler 
alındığından , kürtlerden gelen yağ, bulgur 
vb. maddeler Suriye'de bolunamaz olmuş

tu. Pamuk buhranı başladı. Celadet, Huse
yin İbriş isimli bir arkadaştan , para öde
meksizin arazi alarak , kuyu açıp , gerekli 
malzemeleri de başka birinden karşılayarak 
pamuk üretimine atıldı. .. 

15 Temmuz 195l'de kuyunun ve pamuğun 
kurbanı oldu. Rahmetli eeladet bey benim 
için sadece iyi bir eş değil, aynı zamanda iyi 
bir baba ve iyi bir öğretınendi de. Olay ben
de derin etkiler yarattı. Onu vefatı tam bir 
şoktu . Kendimi kaybelrnek üzereydim. Fa
kat her an aklıma gelen onun sözleri ; sanki 
ölümünü bilircesine, ölmeden kısa bir süre 
önce bize yaptığı telkinler beni ayakta tutu
yordu . Unutınaın bir keresinde şöyle ko-. 
nuşınuştu; " Filan aşireıte bir ana oğlunu 
kaybetmiş. Anaferyat etmek istemiş, fakat 
kocast silahla kadının üzerine attlıp onu 
susturmuş. Bu gibi feryatlar çok ayıptır. İn
san bir acryla karşrlaştrğt zaman tahamül 
etme/i ve gelecekte ne yapabileceğini 

düşünmelidir '' Ben itiraz ettiğim zaman 
konuşmasını şöyle sürdürınüştü: "Senden 
korkum yok. büyük kızımı düşünüyo
rum ... O metanetini kaybedebilir " Bu söz
ler kulağıında her an , her dakika çınlıyor
du . Bu dayanılmaz acıya sakince dayanıp, 
üzerime düşenleri yapmaya çalıştım . Ara
dan bir müddet geçtikten sonra, iki büyük 
yük altında kaldığıını hissetmeye yavaş ya
vaş başladım : 

1- Çocukları büyütmek; 
2- eeladet'in hayatını feda ettiği işleri , ak

satmadan yürütmek ve tamamlamak. 

Çocuklarıma karşı gerekli olan imkanları 
fazlasıy la yerine getirdiğim kanaatindeyim. 

Ama ikinci görevde ne kadar başanya ula
şabildiğimi ya da ulaşacağıını kendim de
ğerlendiremem. 

Rahmetlinin vefatından sonra 1964'e ka
dar öğretmenliğe devam ettim. Bıraksaydı
lar yine vazifeme devam edecektim. 

15 temmuz 1952'de rahmetlinin vefatının 
yıl dönümünü andık . Ardından, Irak asker
lerinin refuji olarak Lübnanda kalan ve 
kürtleri çok seven biriyle tanışma olanağım 
oldu . Kendisi gazeteci idi . Onun gazetesi 
aracılığı ile istediğim şeyleri yazma imkanı 
buldum. Avrupa'daki kürt öğrencilerine ge
rekli belgeleri ve konferansları iletme ola
nağını o gazetede buldum. Rahmetlinin ve
fatının 2. yıldönümünde, bir arkadaşın yar
dımıyla , eeladet beyin bir broşürü 500'e 
yakın kişiye dağıttık ve Şam'da yaptığımız 

bir anma toplantısı ve toplantıya gelen me
sajları içeren bir broşürde 1953'de yayın

landı. Ve bu broşürleri tam vefat ettiği gü
nün 2 . yılında postayla her tarafa dağıttım . 

1957'de, Irak kürtlerinin büyük bir kısmı 
Şam'da kalıyordu . Irak Kürdistan'ından ge
len kürtler, benim Lübnan'daki gazeteciyle 
olan ili şkimi biliyorlardı. Celal , Hebib Ke
rim ve diğerleri benden, Atina'da o yıl yapı
lacak olan, sömürgeciliğe karşı bir konfe
ransa Kürdistan adına katılma imkanını bu 
gazeteci arkadaş aracılığı ile sağlamarnı is
tediler. Sonuçta gazeteci arkadaşla anlaştık 
ve Kürdistan adına 5 davetiye alma imkanı
mız oldu . Hemen ardından bize 5 davetiye 
geldi . 3'ünün üzerinde isim vardı. Daveti
yeler, Celal Talabani , Nurettin Zaza ve Ru
şen Bedirxan adına gelmişti. Diğer iki da
vetiye ise boştu . Biz dolduracaktık . Fakat 
bir şart konulmuştu. Aramızda komünistler 
olmayacak ve Atina'daki masraflarımızı biz 
kendimiz karşılayacaktık. Çünkü bu kong
reyi devlet değil , bazı örgütler düzenliyor
lardı. Düzenleyen komitede hiç bir tane 
sosyalist de yoktu. Davetiyeler benim eve 
postayla geldi . Celal , Hebib ve Nurettin 
Zaza'yı hemen çağırarak kendilerine dave
tiyeleri gösterdim. Nurettin Zaza ve Tala
bani bazı gerekçeler ileri sürerek toplantıya 
gelemeyeceklerini belirtti ler. Ben de Hebib 
Kerimi'yi önerd İm maalesef o da kabul et-

medi. Bunun üzerine, ben başkalarını boş da
vetiyeler için önermelerini istedim , fakat her
hangi biröneri yapmadılar. Sonra ben tek başı 

ma kongreye katılmaya karar verdim . 
Lübnan'daki gazeteci arkadaşım, ben ve diğer 
iki dosıla birlikte kongreye katılmak üzere Ati
na'ya hareket ettik. Bu arada kongreye gidişi
miz, Şam'da duyulmuştu. Palo'lu bir işçinin 
tavrını hala unutamıyorum . Gidişimiz için pa
ra lazım olduğunu , bu Palo'lu işçi de duymuş . 

Benim yanıma gelerek. tam 100 Suriye Lirası 
verdi . Paranın hepsi birer liralık bozuk para 
halindeydi . Yanıma geldiğinde ; "Parayı ço
cukların kumbarasım açarak getirdim. lütfen 
kabul edin ' ' dedi. Paray ı aldım . Çok duygulan
mıştım. Bu vatansever kürdün tav rını ömrüm 
boyunca unutmayacağım. 

Sonuçta, Lübnan'dan biletleri temin ederek. 
Atina'daki kongreye katıldım . Maalesefkürtler 
için ayrılan koltuklar, kongre boyunca boş kal
dı. Arkadaşlar makul sayılamayacak gerekçe
lerle kongreye gelmemiş lerdi. Ben tek başıma 
kongrede kürtleri temsil ettim . Arap delegeie
rin tüm tepkilerine rağmen , kongrenin son gü
nünde söz alıp, Şam'da hazırladığım konuşma

y ı yaptım . Konuşmanın fransızca metnini de 
delegelere dağıttım . Bu kongre uluslararas ı ni
teliğinden dolayı bizim açımızdan çok yararlı 
oldu . Kamran Bedirhan ve Kürt Talebe Birliği 
başkanı olanSalah Şadullah ki . benim dama
dım oldu sonraları , birer telgraf göndermi şler

di . Bu kongre bizim açımızdan çok başarılı 

oldu. 

1954'den sonra Irak kürtleri ile olan ilişkile
rim sıklaştı. 1957'de Moskova'da yapılan , 

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaline kızım 
Sinem ve yanında giden Hejar Mukriyani ve 
Abdurrahman Zebihi 'nin gidiş işlemlerine 

yardımcı oldum. Fakat kızım. Moskova'ya va
ramadan , Çekoslovakya sınırından geri çevril
di. Sinem geri çevrilince, Hejar ve ve Zebihi: 
de gitmekten vazgeçip geri döndüler. 

1964'de emekli oldum. 1972'ye kadar Şam'da 
oturdum ve bu arada bir kaç kez Irak Kürdis
tan' ına gittim, bir kaç nedenden ötürü de, bir 
çok kez Avrupa'ya gittim . 
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----------------1~debiyat .sa.nat ve kültür 

Kürdistan'da gelişen direniş 
sanatçiian da etkileyecek ... 

ve gerekli mücadele azmi, kurtuluş 
umuduyla yüklü. Resimlerim, böyle
si bir yaşama tanıklık etsin istedim. 

12 Eylül'den sonra, bir süre Kürdis
tan'ın Türkiye ve Suriye bölümlerin
de kaldım. Oradan Lübnan'a geçtim. 
Daha sonra da Paris'e geldim. Resim 
çalışmalanma her dönem ayrı ayrı 
yansıdı. Türkiye'de faşizmin saldırı
ları, en doğal insan haklarının ayak
lar altına alındığı işkence ve cezaev
leri, Kamışlı katliamı başta olmak 
üzere gündelik Kürt yaşamı, Kürt 
destanları ve isyanlar, Filistin direni
şi, Avrupa'da yabancılar ve işsizlik 

sorunlarını işleyen dizi çalışmalarımı 
sürdürüyorum. 

O Çalışmalannızda etkilendiğiniz 

sanatçılar var mi? 
Çalışmalarımda stil yönünden, özel 

olarak bir ya da birkaç sanatçının et
kisi yok. Kirnliğim gereği · Anadolu, 
genel olarak Ortadoğu Halk Sanatı , 

Filistinli bazı ressamlar, Picasso'nun 
mavi dönemiyle yaşamı , en çok etk.i
Ienip kaynaştırğım kaynaklar oldu di
yebilirim. 
Örneğin Filistinli ressam İsmail Şa

mot'la, sanata yaklaşım, sanatın kit
lelerle iletişimi, siyasi mücadele ile 
sanatsal mücadelenin uyum ve birli
ği, sanatçıların dayanışması gibi so
runlarda aynı görüşleri paylaşıyoruz . 

Picasso, "ben resimlerimi, duvarla
rı süslesin diye değil, düşmana karşı 
bir silah olarak yapıyorum." diyor. 
İkinci Dünya Savaşı ve ardından ge
len soğuk savaşın tecrübesi Picass(}. 
ya "Düşmana karşı yalnızca resirnle
rimle değil, insan olarak, bütünüyle 
karşı durmak, savaşmak zorunda
yım." dedirtiyor. Bu sözler kabaca, 
benim de yaşam felsefeınİ çiziyor. Pi
casso'nun hem düşünce ve davranı
şıyla, hem de tekniğiyle beni çok et
kilediğini sanıyorum. Kısacası , renk, 
düzenleme ve teknik olarak, Ortado
ğu halk sanatlarıyla, Batı resminin 
bütün dönemlerinden bir senteze 
ulaşınaya çalışıyorum. 

O Kün resmini nasıl değerlendiri
yorsunuz? 

Herhalde çağdaş resmini soruyor
sunuz. Kürdistan'ın her parçasından 
Kürt ressamlarla tanışma imkanım 
oldu . Ayrıca Paris Kürt Enstitüsü'nde 
bazı Kürt ressarnların karma sergile
rini izledim. Sınırlı da olsa, edindi
ğim izlenim, Kürt olsun, Türk olsun 
ressarnlarımızın birçoğunun Batı ül
kelerinden birinin izleyiciliğini yap
tığı yolunda .. Özgün resim yapan, 
özgün üveleryakalayabilen ressamia
nn sayısı, kanımca çok değil. Başarı
lı işler üreten birçok Kürt ressam ı da 
var. Ancak bunlar ne derece ulusal 
özellik taşıyor?.. Bu konuda tered
dütlü olduğumdan, Kürt resminin 
varlığından sözetmeyi biraz da zama
na bırakalım diyorum. Eklemek ge
rekir ki, Kürdistan'ın hemen her par
çasında giderek gelişen direniş güç
leri, doğal olarak sanatçıları da 
etkileyecek, çalışmalarına şevk vere
cek, yeni sanatçılar doğuracaktır. 

Kürdistan'daki mücadele, yalnızca 

Kürt sanatçılarına değil, dünyada bir
çok ilerici sanatçı ya da ilham kaynağı 
olacaktır. 

O Kültürel organizasyonlar faaliyet
lerinize destek oluyorlar mı? 
İdeal denecek boyutlarda olmasa da 

siyasi ve kültürel organizasyonlarla 
dayanışınam oluyor ve giderek daha 
olumlu gelişmeler olabileceğini göz
lüyorum. 

O Göçmen yaşantısı sanatsal faali
yetlerini lu.ıngi yönden etkiliyor? 

Öncelikle kendimi göçmen tanımla
ması içinde görmediğimi belirtmeli
yim. Politik nedenlerden ötürü sür
gündeyim. Sürgün insanla göçmen 
insanın aynı yabancı ortamda bulun
malarından dolayı ortak sorunları ol
masına rağmen, faaliyetleri ve taşı
dıkları kaygulann niteliği farklıdır. 

Sanat çalışmalarını Paris' te sürdürmek
te olan ressam İsmail Yıldırım , son çalış
malarını FTİB salonunda sergiledi. 
12 Eylül"den sonra yurtdışına çıkmak zo

runda kalan sanatç ı, Türkiye'deki gizlilik 
döneminin bir kısmını da Kürdistan' ın 

Türkiye ve Suriye bölümlerinde geçir
mişti . İ smail Yıldırım ' ın Türkiye, Kür
distan ve Filistin üzerine oluşturduğu di
zi resimleri , bundan önce de Paris'te ve 
bazı Avrupa ülkelerinde sergilenmişdi. 
Aşağıda Kürdistan Press'in sanatçıyla 

yaptığı bir söyleşiyi sunuyoruz. 

O Öncelikle, kendinizi tanıtır mısınız ? 

dar öğrenci, sınavla İstanbul Öğretmen 
Okuluna alınıp, özel olarak eğitiliyordu. 
Ben bu öğrencilerden biri oldum ve İs
tanbul'daki teorik ve pratik çalışmalarım 
sürecinde, resimle ilk bilinçli ilişkim 

başladı. 1971'e dek İstanbul, İzmir ve An
kara' da kişisel sergiler açtım, bazı karma 
sergilere ve resim yarışmalarına ka
tıldım . 

1971, benim için yeni bir sürecin başlan
gıcı oldu. 12 Mart faşizminin baskıları, 
bunun karşısında THKO ve benzeri radi
kal grupların da etkisiyle, o tarihten iti
baren siyasi mücadele, hayatıının belirle
yici yanı oldu. Bundan sonrası, birçok 
devrimcinin yaşadığı gibi, cezaevi, gizli 
yaşanan yıllar, Lübnan cephesinde siyo
nizme karşı savaş ve Avrupa'da sürgün .. . 

resim ürettim ama bu on yılın, sanat 
üzerine düşüncelerimin gelişmesin
de önemli bir payı vardır. Bundan 
sonraki dönemde, Filistinli, Suriyeli 
ve Lübnanlı sanatçılada çok sıcak 
ilişkiler yaşadığım Lübnan cephesin
de yoğun bir resim çalışmasına giriş
miştim. Bu arada Filistinli ressam
larla ortak sergiler açtık. İki yıl bo
yunca, 70 kadar tablo çıkarmıştım. 
Beyrut'ta FKÖ desteğinde kişisel ser
gimi açacağım günlerde, Beyrut ku
şatıldı ve resimlerimin tamamı İsrail 
bombardımanı altında yokoldu . 

O 7Urk resmi ve ressamını nasıl gö
rüyorsunuz? 
Türk resmi üzerine çok düşünmekle 

birlikte, şu anda birşeyler söylemek 
benim için erken. Orhan Taylan'ı ör
nek bir Türk ressamı olarak selam
lıyorum . 

O Avrupa 'da 7Urk ressamlan arasın
da yaratılmış bir platform var mı? 

Böyle bir platform olduğunu sanmı
yorum. Geçenlerde, 35 Türk-Kürt 
ressamının karma sergisi açıldı Pa
ris'te. Ancak bu, ressarnların arala
rındaki ilişki ve ortak bir etkinliğin 
sonucu değildi. İlerde böyle bir plat
form oluşacak olursa, bu ancak ortak 
kaygular taşıyan sanatçıların birliği, 
dayanışması olabilir, ki her birinin 
verimini artırır. Zaten böyle bir plat
formu da oluşturacak olan, ortak 
kayguların kendisidir. 

Sürgün bir sanatçı olarak, "göç
menlik" olgusu ilgi alanım oışında 
değil. Göçmenler üzerine bir dizi ça
lışma yaptım. Ama duyarlılığıını 

besleyen ana kaynak, beş yıldır özle
mini çektiğim Türkiye ve Kürdisan~ 
dır. Bence son derece doğal ; bu, bir 
sürgünün duyarlılığıdır. Evimin bir 
köşesinde yarın, yola çıkmak üzere 
hazır bir valiz durdukça, gece evimin 
penceresinden Paris'e bakarken İs
tanbul y~nılsamalan yaşayarak Pa
ris'te de Istanbul'u boyamaya devam 
edeceğim . .. 

6 Ocak 1987 - Paris 

Kürdistan Press'e 
Abone olmak için; 

abone bedelini 
Gılala AB 

Postgiro 26533-0 
Srockholm 

konlosuna yatırmak yeterlidir 

1983'de Paris'e geldim ve resim üze
rine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. 

O Dalu.ı çok lu.ıngi konulan işliyor
sunuz resimleriniwe? 

1954'de, Konya'nın Beyşehir ilçesine 
bağlı bir Toros köyünde doğdum . Onbir 
yaşında köyümden ayrılarak, İvriz Öğ
retmen Okulu'na başladım. O sırada, 12 
Eylül'e dek süren bir uygulamayla, yurt 
çapında bütün öğretmen okullarından 

müzik ve resme yatkın görülen kırk ka-

O Bu arada resim çalışmalannızın geli
şimi nasıl oldu? 

İçerik olarak, yaşadıklanının iz dü
şümü oluyor yaptıklarım. Yaşamımız 
acılar, sevinçler, toplumsal bunalım 1971-81 döneminde şartlar gereği çok az 

REŞBELEK 
Biraye delal! Em bi hesreta nameye
ke te ne. Ezji te tike dikim . .. Tue na
meyeke jimere bişine, ve hisreta me 

M.Aii K biborine. Ma qey tu qet nafikire ku 
"biraye te. xwengen te, bave te, diya te 

A A em hemu tev bi hisret li heviya name-
• A A 5 Gulan 1986/Merdın yeke te ne. Ma qey qet em li bira te 

Bıraye ezız * * ! nayen!. .. Tue me b&lerb bikuji lo! Tu 

Beri ku dest bi reşbeleka xwe bikim 
gele k silaven germ ji te re redikim, ji 
herdu çaven te en reş radimisim ... 
Keke min, ev bu deh name ku min ji 
te re şandin, evaji ya yanzda ... Uji te 
me hej ji tu bersiv negirt! Qe na be me 
bizaniya ku tu sax e, rehet e ... Veya 
we em bextiyar bikirana. Di ya min bi 
giri çaven xwe kor kir; heroj rudine, 
saeteke digiri u dibe: ''Saloxen * * 
min ji min re bini n' ' Pite-pita bave 
min bi ser min de, dibe: "Tu ji qezda 
w il o d iki! Tu naman je re naşini ." 
Ez fıkirim ku dibe te navnişana xwe 
guherti be u ez çum min navnişanek 
hevale te ji bave wi tike kir. Li ser we 
navnişane ji min çend name şandin 
le, d isa ji di gel ku ev se mehe em ber
siveke ji te dipen ... befede ye! 

bere ne wilo bu ; nizanim çi bi le 
j:ıatiye . 
Iro disa hingi bave min ki re pite-pit, 
got: "Tu çima namaje re naşfni" Ez 
rabum min lexist rast hatim bajer, 
çum postaxane da ji te re telgirafeke 
rebikim. u karmendeki nas li posta
xane ez bi zor sekinandİm u got: 
''Seyr e! Tue du rezikan tene binivisi
ne u qiyametek pere bidi. Wisa 
meke" got."Baştire ku tu nameyeke 
je re binivisfne ... " Ez vegeriyam, li 
"qehwa Omerya" runiştim u min dest 
bi nivisandina ve name kir. Aha, li 
ser masa min du gundiyen me; C indi 
u Hamid ji rı1niştine, bi qeremaçan 
dileyzin. Ew ji silavan li te dikin. 
Weki din ku tu li me bipirse; em tev 
rehetin, bi selametin. Em tene xweşi-
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ya te dixwazin u bi hisret li heviya 
reşbeleka te ne. 
Bi silaven germi .. . . 

Biraye te 
EVDELLA 

25 Gulan 1986/Stockholm 
Biraye xoşevist Evdel/a! 
Reşbele/aı we ya bi tarixa 5.5.1986 ke
te deste min. Ez pe geleki kefxweş 
bUm, spas! Her weha namen beri ve 
ji ku we şandibı1n tev ji mej ve ketine 
deste min. U mixabin ku ji ber hin 
sedeman min ne dixwestji we ra na
ma rcbikim. Ango bi şandina name
yeke xwe min ne dixwest ez we texi
me talı1ke! Bawerim hı1n fam dikin be 
ez dixwazim çi bi bem. Eger ku ewqa
si we israr nekira min ev namajiji we 
re ne dişand. 
Biraye heja! Tu di nameya xwe da di
be: "Ma qey em qet li bira te na
yen! ... "Ma kengi hı1n ji b ira min çı1-
ne?! Di xewnen min de, di xeyale min 
de her hı1n hene; ma li dare dine qet 
tişteki wisa dibe! Bi rastf..bi van goti
nen te ez geleki eşiyam. u ji iro pe ve 

eze bersiva, hemı1 nameyen ku ez ji 
we bigirim, bidim. Ma qey tu dibe ez 
naxwazim namanji we re bişinim! ... 
Weki din ji; qet mereqa min nekin. 
Ez geleki baş ı1 rehetim. Ku derdeki 
min hebe ew ji xweşi ı1 selameti ya we 
ye. Birninin di xweşiye de. 
Bi silaven birati... 

30 Tırmeh 1986/Izmir 

Biraye te 

** 

Reşbeleka te tevi çend pulis u cendir
man kete deste me! ... Şense min hebu 
ku ez we roje ne li mal bum. 
Roliniro cemsak tiji pı1lis u cendir
me, reşbeleka te bi deste wan de digi
rin ser mala me. Hundire male qul bi 
qul saxti dikin, her weha axur 
ji ... Helbet tişteki bi dest naxin. Ji 
xwe ew çend pirtı1ke ku te li male hiş
tibun min ji mej we şewitandibun. 
Pişti ku male saxti dikin bave min u 
herdu birdil Kezebo u Fexredin dave
jine cemse u dibine tabılre. Heftike 

ew dibin dara de nehawi kiribun. Ji wan re: 
• 'Çawa bi vf xayine dewlete re tekili ya we hej 
heye! Demek han jf xayin in!'' di ben u wana 
didine ber daran. 

Ji xwe eyni roje (bi kareki ez çubume gunde
ki din) gava kuminevaya bihist, min go lingo 
bi qurbano u ez reviyam hatim Izmire. Ev ji 
sere du mehan de ez li ve dere xweni me. Li 
gor saloxen ku min ji mal hilanine: Bi du ku 
ew berda ne bave min u herdu bira heftike 
Kezebo u Fexredin baş bune ... U li gor dibe
jin, bave min hej di nav nivinan de ye u xwin 
vedirşe. Gelek diben edi ji nav nivinan we 
demekeve. 
Bi kurti tişte ku te bi me kir dijmin bi dijmin 
nake. Ma qey te nizani bu ku li vir li te dige
rin! Ma qey te nizani bu ku tu xweniye dew
lete ye! Ma hewce dikir ku me ji te re bigo
ta ... Qaşo tu miroveki zana, birbir bu! Ke ji 
te re got nama ji me re bişine!. .. Aha, were 
safi bike veca! Tu çu Ewropa ji, hej em ji te 
u bela te xelas nebun lo! 
Ji bo Xwede tu careke din xeletiyeke wilo 
neke! 

Evdeila 
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KU MERIV D IÇE AFRJQA 
FJL TE DA GERIN HER 0 HA 

ZENCIYEK ŞER0D 0 KEYFPIR, 
TJRKEVAN DIKE FJL Ll WIR. 

• Vergerandin; R.T Hu/mani 

XWE ZIWIRJNJ FJL Bl TEV, 
BERDE DO, QURRE Bl DEV. 

BETÜL • 6 sali 1 Almanya 

ı RUPEL 1 SAYFA 14 

DILE • 3 saif 1 Australya 

EZ DILE ME 
D Ji bo rojnama delal Kurdistan 
Press 

Ez ni ha li bajare Sydney dijim. Ew 
bi hezaran kilometir ji Kurdistan 
dur e. Om i re min se sal in Q ez kurdi 
baş dizanim. Li welateki dur wek 
Australya, ez roj bi roj ter dibim, ku 
ez Kurd im. Rojek we be, ez Q bi he
zaran keç Q xorten wel< min we me
zin bibin Q we baş hevalan Q dijmi
nan ji hev derinin. 

Nave mine rast DILViNE, le bav Q 
dayka min ji min ra diben "DILE". 
Min ro li welateki ji Kurdistane dur 
dit ji ber ku ez li Australya hat im rO 
cihane. iro Kurdistan tune, le DI
LEN li Kurdistane li her çar helen 
cihane mezin dibin , Kurdistan di di
len wan da ji dijin. Dijmin bixwaze, 
naxwaze erne mezin dibin . 

EViN • 6 saif 1 Stockholm 

~\0"'\ 
'rı V Rp i2-r At/.._.___ 

KURDISTAN PRESS • ll ADAR 1 MART 1987 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



* JI BER TENGAHIYA CIH, EM NIKARIN DI VE HEJMARE DE 

CIH BIDIN XAÇAREZ Ü NAMEYAN XWENDEVANAN. BIBORIN. 
*YER DARLIGI NEDENIYLE BU SAYIMIZDA BULMACA VE OKUYU

CU MEKTUPLARINA YER VEREMİYORUZ. ÖZÜR DİLERİZ. 

BERPIRSIYARE LIQE 3 
ADNANKEMAL NEWROZ kana buland1! 

Stockholm • ANK 

ŞEHİDKET 
~~~----~~~~ ~~~~----~~~~~· 

O Münih'de düzenlenen Newroz gecesinde çıkan çatış

mada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı 
Kısa adı KOMKAR olan, Almanya'daki Kürt İşçi Dernekleri 

Federasyonu 'nun Münih'de düzenlediği Newroz gecesinde ça

tışma çıktı, olayla bağlantısı olduğu sanılan bir kişi öldü, iki 

kişi de yaralandı. Olaydan sonra, KOMKAR merkezinden ya

pılan açıklamada ''Münih 'de 7 Mart 1987 tarihinde düzenledi

ğimiz NEWROZ gecesinde, henüz salonun önhazırlıkları ya

pıldığı bir sırada 20-25 kişilik bir Apocu grup, silahlı bir sal

dırıda bulundu. Bıçak, sopa, demir ve zincirler/e dış kapıda 

görevli olan az sayıdaki arkadaşlarımızı etkisiz hale getirmeyi 

amaçladılar. Kapıları kırarak içeriye gözyaşartıcı gaz bomba

ları attıktan sonra, silah ve diğer saldırı aletleri salona saldır

dılar. Bu saldırı sonucu bir arkadaşımız biçak darbeleri sonu

cu ağır, diğer bir kaç arkadaşımız ise, sopa, demir ve zincirle-

re hafif yaralandı/ar. Olaydan bir süre sonra, Emniyet 

yetkilileri salondan yüz metre ötede bir cesedin bulunduğunu 
bildirdiler. ''denildi. 

Gerek tarihsel konumu ve gerekse taşıdığı politik mesajlarla 

Kürt halkının yaşamında önemli bir yeri olan NEWROZ'Ia il

gili bir gecede çıkan bu çatışma kitle içinde endişe yarattı. Her 

yıl Avrupa'nın bir çok şehrinde kültür geceleri ve toplantılarla 

kutlanan NEWROZ, bu yıl da 14 Şubat'tan bu yana Avrupa'nın 

büyük şehir merkezlerinde kutlanmaya başlanmıştı. Kutlama 

geceleri 9 mayıs'a kadar sürecek. 

Münih gecesinde yaratılan olayla ilgili olarak, Kürdistan 

Press'in baskıya gireceği şu ana kadar (ll Mart, saat fJ7) 

PKK'nın herhangi bir açıklaması gazetemize ulaşmadı. 

Türkiye Sıkıştırılıyor! 
ANK • Dinleme servisi 

Stockholm • ANK 

O Adnan Kemal, ev 25 sal en wl bu ku peşmergayetl dikir u be

rpirsiyare hezen leşkeriyen PDK-1 ye Iiqe 3'emln bu. 

O Türkiye'nin AET'ye tam üyelik 
için bu yıl sonuna kadar başvuru niye
tini açıklaması, topluluk üyesi ülke
lerde yoğun tartışma ve yorumlara ko
nu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 
haftalarda Batı Avrupa gazetelerinde 
ve diğer basın-yayın organlarında bu 
konuda bir çok makale yazıldı. 

BBC'ya bağlı radyo istasyonlarından 
4. Radyo " Dünyada bu gün" progra
mını bu konuya ayırdı. 

Türkiye 'nin tanı üyelik için aşması 
gereken bütün engeller arasında en 
ciddi ve en büyük olanı Yunanistan 'ın 
itirazı gibi görünüyor. Yunanistan hü
kümetinin Ortak Pazar işlerinden so
rumlu Bakan 'ı 1hederos Angalos ise, 
Türkiye 'nin tanı üyeliği konusunda 
şunları belirtiyor: 

': .. Özal gibi kişiler, siyasi açıdan 
geleceğe bakış tarzlarında bazen ılım
lı olabilir. Ama aslında hepsi de sür
nıekte olan askeri cuntanın kuklaları
dır." 1hederos Angelos, Türkiye'nin 
tanı üyelik başvurusunu hemen veto 
etmeye niyetlerinin olmadığını, baş
vurunun Avrupa Komisyonu tarafin
dan incelenmesine izin vereceklerini, 
o zaman zaten sadece kendilerinin de
ğil, ilk aşamada herkesin başvuruyu 
veto edeceğini ileri sürüyor. ''Komis
yon aşamasında zaten bütün üyeler 
başvuruyu geri çevirecektir. Ne kısa, 
ne de orta vadede Türkiye'nin tanı 

üyeliginin kabul edileceğine ihtimal 
verilmez. Bundan şanrası da Türkiye~ 
nin bileceği iş ... ': 

Bi kurtf jiyana şehfd Adnan Kemal: Di sala 1941'an de, li baja

re Kerkuke hat clhane. Di sala 1962'an de beşdare şoreşa llone 

yi mazin bu. Di ve şoreşe de Adnan berpirsiyariya nijdeyekl 

girtibu ser xwe. 

Rodyo yorumunda , Türkiye'deki 
"aydınlar", ülkelerinin dünyadaki 
yerinin kesinlikle Avrupa olduğu ko
nusunda hiç bir kuşku ve tereddüt 
duymuyor/ar, diyor ve şöyle devam 
ediyor Türkler tam üyeliğin yararları
nı tarllşırken, Starsburg 'daki Avrupa 
Parlementosu da, sakıncalarını tartı
şıyor. Türkiye 'nin başvuru işlemlerini 
topluluk adına izleyen Avrupa Parle
mentosundan bir İngiliz milletvekili 
şunları belirtiyor: 

Di navbera salen 1962-75'an de gelek berplrsiyariyen cihereng 

wergirt ser xwe. 
Di sala 1976'an de, dlsa dest bi xebata siyasi u leşkerl kir. Di 

sa la 1979'an de beşdare kongreya parti bu. Di sala 1986'an de bu 

berpirsiyare hezen peşmergeyen li hemu navçeyen germiyan. 

Di meha sibate 1987'an de, di şereki dijwar de şehldbu. 6 ca

ran birindar bubu. Li paş xwe jinekl u qenc, zarok hişt. 

KONG RA 2 AN YA KSSE-SWED 
" PEKHAT 

Stockholm• ANK 

O Komela Xwendevanen Kurd Li Ewropa (KSSE), liqe Swed 

konferansa xwe ya salane di roja 28.02.87 an de li bajare Stockhol

me pek ani. 
Di ve kongre de gelekji dost u hevalen Kurd yenji hem u bajaren 

Swede hatin u beşdarbfın. 

Herweha ew korniteya ku hat hilbijartin, ji biraderen ji Kurdıis

tana Iraqe, Kurdistana Tirkiye u Kurdistana Suriye pek hatibu , ku 

ji bo birevebirina kar u baren komeleye li Swed. 

': .. Önce ekonomiye bakalım. Türki
ye'nin ekonomisi Ortak Pazar'a kall
facak güçte değil. İç siyasi duruma 
gelince, tam kapsamlı ve açık seçim 
henüz yapılmadı. İnsan hakları ala
nında iyileşmeler var. Ama yeterli de
ğil. Son olarak da Ortak Pazar anla
mında tam bir demokrasi olabilmesi 
için bir çok anayasal değişiklik yapıl
ması gerekiyor. Birde dış siyasi etken
ler var tabi. Yunanistan 'ın her üye gi
bi ve to hakkı olduğuna göre, Türkiye~ 
nin önce Kıbrıs konusunda ve Ege 
anlaşmazlığında, Yunansitan 'la, ka
bul etmediği bir uzlaşmaya varması 
gerekecek ... '' 

Bu görüşleri savunan Yunanistan 'la 
doğrudan bir tartışmaya girmekten 
kaçınan Türkiye, diğer Ortak Pazar 
üyelerinin, Yunanistan üzerinde ge
rekli baskıyı oluşturacağını ümit edi
yor olabilir. Ama başta Batı Alnıanya 
olmak üzere bir çok üye ülke Tükiye~ 
nin ekonomik durumunun gerçekten 
kötü olduğunu, Portekiz ve İspanya~ 
nın ardından, Türkiye'nin de üye ol
masıyla topluluktakiekonomik işleyi
şin tahammül edilmez hale geleceğini 
düşünüyorlar. Gerçekten de istatistik-

Adnan Tüysüz'ün kardeşi aç1klad1 

'ABiM iŞKENCE iLE ÖLDÜRÜLDÜ' 
O Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 
ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltı
na alınarak işkence ile öldürülen 
Adnan TÜYSÜZ'ün kardeşi Mah
mut Tüysüz kardeşinin işkence edi
lerek öldürüldüğünü şöyle anlattı: 

"Adnan'ı karakoldan istediler. Abim 
gittikten üç gün sonra evimizjandar
malar tarafından basıldı. Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı Kadir Aslan, bi
ze, 'Abiniz sizi sattı' diyerek bizleri 
de kara ko la götürdüler. Bodrum ka
ta indirerek işkenceye aldılar. Abim 
baygın vaziyette merdivenlerin al
tında askıya asılıydı. Üstü çıplak, 
sağ ayağı kırık ve sol gözünde yara 
vardı. Bu arada, bizilere de elektrik
li işkence yapılıp ayak ve ellerimiz 
coplanıyordu. Daha sonraKadir As
lan beni yanına çağırarak, üç mili
yonlira karşılığında bizleri serbest 
bırakacağını söyledi. Ben de bu pa
ranın olmadığını , taksimi verebile
ceğimi söyledim, kabul etmedi . Da
ha sonra işkence yeniden baş

ladı. Yüzbaşı , 'hepinizi öldüre
ceğim , buradan sağ çıkmayacaksı
nız' dedi. Ağzımıza tuz koyup suyla 
içiriyorlardı." 

Abisinin karısı ve 6 aylık çocuğu
nun da gözaltına alındığını belirten 
Mahmut Tüysüz , "Abimin işkence 

ile öldürüldüğünü gözlerimle gör
düm" dedi . Bu arada, işkenceci yüz
başı Kadir Aslan'ın daha önce de Cey
lanpınar'ın Muratlı köyünde halka i ş

kence yaptığı belirtildi . Yüzbaşının 
yaptığı işkenceleri yayıniayan Karaca
dağ gazetesi ise, Urfa Valisi Alpaslan 
Karacan tarafından, "devletin kolluk 
görevlilerinin küçük düşürüldüğü" 

gerekcesiyle süresiz kapatıldı. 
Adnan Tüysüz olayı ile ilgili Ceyla

npınar'a gelen SHP Urfa milletvekili 
Vecihi Ataklı ve Diyarbakır miletve
kili Kadir N ari n yetkililerdçn bilgi al
dı. Konuyla ilgili milletvekillerinin 
sorularını yanıtlayan Ceylanpınar 

Kaymakamı Aziz İnci, soruşturmanın 
adli yetkil ileri ilgilendirdiğini belirte
rek, "Olaganüstü hal kanunu bizlere 
bir takım yetki ler vermiştir. Ama bu 
idari yöndedir. Devletin Valisi bir 
yüzbaşının üzerinde etkili olamıyor
sa , bir ilçe Kaymakamı ne kadar etkili 
olur. Alt kademelerdekilerin yetkileri 
sınırlandırılmad ığı sürece bu tür olay
lar eksilmeyecektir" derken, Savcı 

Yardımcısı Fikret Cezik de, "Durumu 
Urfa Valisi Alpaslan Karacan ve Ada
let Bakanlığı'na bildirdik . Cesedin 
bulunması için de helikopter istedik, 
ancak gelmedi" şeklinde konuştl\: 

Diyarbekir • Ozel 
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''Yeni Sürgünlere Hayır!'' 
Ouisburg • ANK 

Türk devletinin Kürdistan'da uygulamaya başladığı mecburi is

kan yasasına karşı Batı Almanya'da biraraya gelen Kuzey Kürdis

tanlı ve Türkiyeli 14 örgüt, ortak ~ir bildiri yayınlıyarak mecbur is

kan uygulamasını protesto etti. Orgütler yayınladıkları bildiride; 

"Tarihte Kürtlere karşı sürgün olayları ilk defa yapılmıyor. 1934 

yılında çıkarılan Mecburi !skan Kanunu ile yü;zbin'i aşkın Kürt , 

Batı Anadolu'ya sürülerek, % 5 oranında serpiştirilerek asimile 

edildi. Yine, !938'de kanla bastırılan Dersim ayaklanmasından 

sonra, yüzbin'i aşkın Kürt batıya sürüldü. Işte şimdi atılmak iste

nen bu yeni adım, bu politikanın bir devamı. . . " olduğunu belirten, 

A'_'rupa D~v-Genç, Birlik Yolu, J?evrimci Işçi, Devrimci Kurtuluş, 

DIBAF, FIDEF, Gerçek ADK, Işçi Gerçeği, KKDK, KOMKAR, 

KURD-KOM , Kürdistanlı Devrimciler, Rızgari Federal Alman

ya, TSK-DK, örgütleri, "yeni sürgü ni ere hayır diyoruz. Kürt halkı 

ile dayanışma içinde olduğumuzu açıklıyoruz. Faşist rejimin bu 

uygulamalarına karşı mücadele eterneyi bir insanlık görevi olarak 

görüyoruz. Tüm demokratik örgüt ve kişileri bu çağdışı barbarlığa 

karşı çıkmaya, onu protesto etmeye çağırıyoruz" dediler. 

Geçtiğimiz hafta Türk savaş uçaklarının Güney Kürdistan'a yöne

lik saldırısının da gündemleşmesi sonucu, 7 Mart 1987 tarihinde 

Batı Almanya'nın, Berlin , Köln, Hamburg, Nürnberg, Münster, 

Essen ve diğer bazı kentlerinde Türk temsilcilikleri ve resmi kuru

luşlarına yönelik sürgün politikasını ve Türk saldırısını protesto 

niteliğinde eylemler gerçekleştirildi. 
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ler parlak değil. Türkiye'nin 25 milyar do
lar dış borcu var ve işsizlik % 20 dolayın

da.'' 
Radyonun yorumunda daha sonra, Türki

ye'nin coğrafik ve stratejik konumuna deği
niyor ve Türk yetkililerinin bunu bir pazar
lık konusu haline getirebileceklerini ekli
yor. Ayrıca, eğer, Ortak Pazar tarfından 
reddedilirse, Türkiye 'nin Arap dünyası ile 
daha yakın ilişkiler içine girebileceğini vur
guluyor. Yorunıcuya göre :"Eğer Türkiye 
Islam dünyası ile ilişki içine girerse ne olur? 
Bunun tartışılması bile Brüksel 'de ürperti
ler yaratıyor': 

Ortak Pazar'da Türkiye adına konuşanlar 
ise, Türkiye'nin sanayileşme yolunda oldu- . 
ğunu, nüfusunun hızla arttığını ve bu an
lamda avrupa için iyi bir pazar olarak de
ğerlendirilebileceğini belertiyorlar. 

Bu arada, Türkiye'de gelişen son olaylar, 
Türk devletinin kürdistan'da giriştiği bar
barca uygulamalar ve Irak ile Suriye sınırla
rında gelişen ve hergün biraz daha vahim 
bir hale gelen olaylar, evdeki hesabın, çarşı
ya pek uymayacağını gösteri_xor. _Nitekim, 
Türk devletinin son saldırısından sonra, 
Avrupa Parlamentosu'na arkaarkaya iki ka
rar tasarısı verildi. Bu karar tasarılarında, 
"Türkiye'nin Irak-İran savaşından yararla
narak Musul ve Kerkük'ü olası bir işgal i kı
nanıyor ve ABD'nin böyle bir saldırıyı ko
laylaştırmaması ve onaylamaması isteni
yor':; aynı biçimde, Ortak Pazar ülkeleri 
Dış Işleri bakanlarından da, bölgenin Türk
iye tarafından işgaline karşı duyarlı olmala
rı isteniyor. AET bakanları Türk yetkilileri 
nezdinde Kürt halkının insani haklarının ih
lali koniusunda da protesto edildi. 

Dier bir karar tasarısı ise Komünist Grup 
adına, önümüzdeki hafta Strasburg'da yapı
lacak olan Parlamento Genel Kurulu'nda 
görüşülmek üzere verildi. Bu tasanda da, 
Kürt halkının Türk uçakları tarafından 

bombalanması kınanıyor ve Ortak Pazar 
Bakanlar Konseyi'nin de derhal harekete 
geçmesi isteniyor. 

Gazetemizin diğer yazılarında da yer aldı
ğı üzere, bu tasarıların tartışılmak üzere 
Konseyde beklerken, son olaylardan ötürü 
Avrupa, Kürtlerin arkaarkaya yaptıkları 

protesto eylemleri ile sarsılmaktadır. 

PPKK davası sonuçlandı 
Armanc • Stockholm 
0 1984 yazında açılan PPKK Ankara dava

s ı ,!? Şubat'ta sonuçlandı. Dava sanıklarından 

' kişi toplam 113 yıl6 ay agır hapis cezası aldı
lar. TCK'nun 125 ve 168/2. maddelerinden 

yargıyanan sanıklardan Osman Tokgöz, İzzet 
Oguz Kandemir, Mehmet Şahin, Hüseyin 

Umdum, Cuma Ali Gökalp, Ekrem Karahan 
ve Ubeydullah Kaplan 13 yıl4 ay agır hapis, 4 

yıl 5 ay sürgün ve haşat boyu kamu hizmetle

rinden yasaklama cezalarına çarptırıldı

lar.Mustafa Mencütek 14 yıl 8 ay, M. Şerif 

Müştak ise 4 yıl ceza aldılar. 17 sanık beraaı 

etti. Hapisanedeki agır işkencelerden dolayı 

tahliyesinden bir süre vefat eden Mehmet 

Sönmez'in dosyası ise davadan düşürüldü . 

Posradress: Box 7080, ı7207 Sundbyberg 

Besökadress: Örsvangen 6C. Hallonbergen17.f.· 1461 

8-29 83 32 
Telex: ı 3 ı 42 ANK S 
Bankgiro: 343-5559 
Posrgiro: 2 65 33-0 

Tryckeri: ıdroıtsbıadet 1 Söderıaıje 

RUPEL 1 SAYFA 15 ı 
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ALMANYA 2.5 DM. 
HOLLAI'ti:A 3 G 

SKANDiNAVIEN 10 SK 
FRANSA 10 FF 
isviç~E 2.5 Sfr. 
AMERIKA 1.5 $ 

AVUSTUR.ALYA 1.5 $(USA) 
INGILTERE 1 t 

ı 

Büro; Örsviingen 6C, 172 42 Sundbyberg • Yazışma adresi 1 Navnişan: Box 70 80, 172 07 Sundbyberg-Sweden • Tlf. (46) 08-29 83 32 • Tx. _131 42 ANK S • Postgiro 2 65 33- O; Bankgiro: 343-5559 
. . 

Kalin duvarlarin ve dikenli telierin arkasindaki merakli gözler 

Turk Elçiliklerinde gizli obiektiller' 

Yukarıdaki resim,· 8 mart günü Stockholm'de Türk elçiliğine karşı yapılan bir protesto sırasında, dikep/i teller ve yüksek duvar/arla korunan elçilik binasının bahçesinden göstericilerin resimlerini gizlice çeken bir Elçilik görevlisi 'ne ait. Sorun açık değil mi? Türk elçilikleri MİT merkezi gibi çalışıyor . .. foto:AZAD 3 ©; ANK 

Türk Ordusu'nun sald1r1s1 lanetlendi! 
D 1 tir k ordusunun Güney Kürdistan'a 
yaptığı saldırıyı protesto amacıyla , Avru
pa'nın çeşitli kentlerinde Kürt örgütleri ta
rafından protesto eylemleri yapıldı. Pro
testocu Kürtler, işgalci Türk ordusunun 
Kürdistan topraklarından çe~ilmesini isti
yerek şu sloganı attılar: "Işgalci ordu 
Kürdistan'dan defol!".Avurapa kentte-

• 'J 

rinde sırasıyla yapılan eylemler şunlar. 

Batı Almanya-Hamburg 
Aralarında kadın ve çocukların da bulun

duğu 60 kadar Kürt , Türk devletinin Gü
ney Kürdistan'a saldırısını protesto etmek 
amacıyla, Hamburg Türk Hava Yolları 
(THY) bürosunu işgal etti. Daha sonra 

olay yerine gelen basın ve televizyona ola
yın mahiyeti anlatılarak protestoya son 
verildi. 

DORTMUND 
Dortmund Kürdistanlı Ögrenciler Komi

tesi 'nin girişimiyle, Alman ve Kürt öğren
cilerinden oluşan bir grup. THY'na bağlı 

bir seyyahat acentasını 7 Mart günü saat 
lO :OO'da işgal etti. 
Türk ve Irak devletlerinin protestosunu içe

ren açıklamalar basına ve televizyona veril
dikten sonra , polsin müdehale etmesiyle eyle
me son verildi. 

Devamı orta sayfada 
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