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Ew.Ki nin 
ii çi dixwazin? 
D Li Munihe di destpeka xebata şeva New- D Van buyeran. erişa ordiya Tir ka ku bir ser 
roze de, şer der ket; ye k hat kuştİn u du(2) kes axa rizgarkiriya Kurdistane veşart u paşve
birindar bu n. xist. Kar u xebata ku ji bo piştgiriya ku bi ge
D Merkeza Federasyona Komelen Karkeren le Kurd re geş bibu qels kir. 
Kurd li Kölne hat şewitandin. D Rojnama Tageszeitung, bi berpirsiyare g 
D Li Deventer(Holanda) eriş hat ser şeva Balyozxana Tirk ali bajare Bonnebi M. Zai- ~ 
Newroze; 6 kes birindar bun. moğlu rehevpeyvinekçekir. Di ve hevpeyvi- ': 
D Di erişa Munihe de ye ku hat kuştine bi ih- ne de te diyarkirin, ku tekiliyen van buyeran, ~ 
timalek endame PKK'e ye. Di pey erişa De- bi pevçun u kirinen li Kurdistaneve hene u < 
ventere de ye ku bi demaçe ve hat girtin, di- ten giredan. o ..... o bej in, ku berpirsiyare PKKe Deventere ye. . Nivlsandina we di rupeta 2 'an de ıı. L..-------

• 
Isveç'te Karnıaşa! 
O Devlet göçmen Dairesi'de tercüman ola
rak çalışan bir Türk, politik mültecilerin da
valarını takip eden avukat Kjell Jöhnsson ta
rafından "güvenilmez" olarak nitelenderi Idi. 
O Konu ile ilgili görüşlerine başvurulan Dev
let Göçmen Dairesi sorumlusu, sözkonusu 
kişinin 10 yıldan beri, tercüman olarak çalış
tığını, Kürt politik mültecilerinin de dosyaları
nın bu şahıs tarafından tercüme edildiğini 
açıkladı. 
O Olayın ortaya çıkması, politik mülteciler 
arasında endişe ile karşılandı. Kürt politik 
mülteciler ise, durumu affedilmez bir hata 
olarak yorumladılar. 

Haberi sayfa l'de 

. 
LAVRION Mülteci kampı 

Türkiye'yi rahatsız ediyor 
Sayfa 5 

• 
EDEK Milletvekili lliadis 
•• 

''Ozgür, bağımsız ve demokratik 
bir Kürdistan istiyoruz'' dedi 

D Bir konferans vermek üzere Sela
nik 'e gelen Kıbrıs Sosyalist EDEK Par
ti s i ' nin işgal altındaki Maraş milletveki
li Dimitris İliadis, " Türk şovenizmine 
haykırarak varlığım sürdüren ve sürekli 
gelişen mücadelesi ile varlığım hissetti
ren . onurlu ve çetin bir mücadele veren 
K ürt halkı iç in , özgür, bağımsız ve de
mokratik bir kürdis tan istiyoruz " dedi. 

Röportaj, sayfa 5 'de 

• 
DERSIM 

1937 

Ji penôsa 
Salima Casim 
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Alman Televizyonu'nda gösterilen NEWROZ proğram1 Türkiye'yi rahatsiz etti! 

O Ortadoğu halklarının ortak mitolojisi olan 
NEWROZ. Şahlık döneminde İran'da devlet 
tarafından kutlanıyordu. Bu kutlama törenleri 
de. zaman zaman Türk radyo ve TV'sinde 
yyınlanıyordu. Süreç içinde, Kürdistan'dan 
yükselen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi
nin muhtevası ile sentezleşerek ulusal bir dev-

Türkiye Mektubu'nda Kürtçe türkü söylenınesi rulur. J.i> sonra da Türklüğe sunulur. Ön
ceki gün yine iki zarf açiidı. İçine, kom
şuluğa, dostluğa ve devletler hukukuna 
aykrn görüntüler, sesler ve haritalar 
doldurulup, Almanyadaki Türklere işte 
mektubunuz diye sunuldu. 21 Mart 
NEWROZ dolayısıyla, dünyada olma-

Küstahlıkmış! 
rimci bir kimlik kazanan NEWROZ bu gün 
Türk devletinin başlıca rahatsızlık kaynakla-

yan bir şeyin adı yazıldt. Türkiye Mektu
bu Kürdistan mektubu oldu. Bonn 'daki 

rından biri haline gelmiştir. Özellikle 1976'dan bu yana, her 
NEWROZ Türkiye açısından orduyu alarma geçirecek ka
dar önemli görülmeye başlanmıştır. Ve her NEWROZ'da 
devlet törörü Kürdistan'da tırmanışa geçer. Buna rağmen, 
NEWROZ, ateşler yakılarak, gösteriler yapılarak, eğlence
ler düzenlenerek kutlanır. Baskı ve zulmun en kanlı en kanlı, 
en acımasız olduğu hapisaneler de bile, NEROZ'un kurlan
masına engel olunamamıştır. O kadar ki. Diyarbekir hapisa
nesine. NEWROZ. kanla yazıldı. 

den oldu. Esasen, TV'de gösterilen proğram, Enstitü so
rumlusu Dr. Yekta ile yapılan bir söyleşi ve ünlü Kürt sanat
çısı Şivan'ın türküleri ile mütevazi bir kültür proğramı idi . 
Bir takım insanlar, zincir, sopa ve tabancalarla Avrupa'daki 
NEWROZ gecelerini provake ederlerken, Türk burjuva ba
sını da zihirli dili ile Alman halkına sunulan bir kültür proğ
ramına saldırmaktan geri durmadı. 

Kürt Enstitüsünüden bir kişi ZDF ekraniarına birşeyler kus
tu. J.i> Türkiye Mektubu Kürtçe türküler ve sözlerle nok
talandı. 

Bu Alman TV'sinin ilk gafi değil.. J.i> son gafi da olmayacak! 
Ama, bu son olayın bağışlanamayacak yanı, dostluğa sığ
maz terbiyesizliğin Türkiye Mektubu içine konulmasıdır. Bu 
mühür Türk-Alman dostluğu üzerine düşmüş bir leke olarak 
kalacaktır ' : 

Avrupa'da NEWROZ gecelerinde çıkan çatışmalarla ilgili 
haber ve yorumlar gazetemizin diğer yazılarında yer alıyor. 
Bu yazıda. NEWROZ'un kimleri, nasıl rahatsız ettiğini çok 
açık olarak ortaya koyan bir olaya değinmek istiyoruz. 

21 Mart'da ZDF'de gösterilen proğram, 15 günde bir yayın
Ianan "Türkiye · Mektubu" bölümünde yer almışdı. Ertesi 
gün, Tercüman Alman TV'sini "Küstahlık''Ia suçladı ve 
yayının Türk-Alman dostluğunu kirleten bir mühür olduğu
nu da vurgulayarak -hangi akla hizmet ettiği bilinmeyen bir 
kabadayılıkla- santaj yaptı. 

Kürt Enstitüsü'nün Almanya Seksiyonu tarafından dü
zenlenen ve 21 Mart'ta Alman TV'sinin 2 . kanalı ZDF'de 
gösterilen NEWROZ, Tercüman gazetesinde Türk devleti
nin resmi ideolojisinin yansıması olarak özel bir yoruma ne-

Yorumun bir bölümü şöyle: "Alman TV'sinin 2. kanalı 

WF'de 15 günde bir yayınlanan Türkiye Mektubu Alman
ya 'daki bazı kimselercezaman zaman açılır. İçine komşulu
ğa ve dostluğu yakışmayan bazı sesler ve görüntüler doldu-

Dr. Yekta'nın konuştuğu proğramda , Ş ivan kürtçe türküler söyledi 

Tarihin Gündemi 
O Tarihin gündemine giren sorunlar, çözümlerini de -olumlu ya da 
olumsuz- beraberlerinde getirirler. 
I. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın doğrudan bir uzantısı olan 

Türk-Yunan savaşının gündeminde, diğer bir dizi sorun yanında 
özellikle Ermeni. Rum ve Kürt halklarının sorunları vardı. Bu üç 
sorun da olumsuz çözümlendi. Ermeni halkı imha edildi. Ege ve 
Karadeniz Rumları ebedi bir vatansızlığa mahkum edildiler. Kür
djstan ise. parçalanıp sömürgeleştirildi. 

Imha edilen ve vatanlarından kovulan Rumlar ve Ermeniler, poli
tikanın gündeminden de düştüler.. Düşürüldüler. Kürtler ise, bir 
daha tarihin ve politikanın gündemine gelmeyecek statüler içinde 
tutulmak istendi. 
Başını Türk devletinin çektiği asimilasyon ve jenosid eylemleri, 

Kürdistan'da büyük tahribatlar yarattı. Ama, Kürt halkı yok edile
medi. Yok edilemediği için de, durmadan tarihin ve politikanın 
g~ndemini zorladı. 

Içinde bulunduğumuz günlerde, Kürt sorunu gündemin birinci sı
rasında yer almış· durumda. Bu demektir ki , sorun -olumlu ya da 
olums1_.1z- çözümünü de beraberinde getirecek. 

Irak-Iran savaşının kaderi, Kürt sorununun çözümünde belirleyici 
bir nitelik taşıyor. Bu anlamda Kürt hareketini temsil etme duru
mundaki politik örgü tl ere tarihi ve hayati görevler düşmekte .. . 
Irak'ın düşmesi durumunda , Kürt hareketi için, çeşitli alternatifler 
ortaya çıkacak. Bunlardan e_n olumlusu, göründüğü kadarıyla de
mokratik bir koalisyondur. Içinde Irak'ın demokratik muhalefeti
nin , Irak Komünist partisinin ve Kürt politik örgütlerinin yer alabi
leceği böyle bir koalisyonun , Iran karşısındaki tutumu ne olur? Ya 
da , Iran Islam Cumhuriyeti, demokratik bir koalisyon yerine, isla
mi bir iktidarın kurulması için bölgede ne tür bir müdahale içine gi
rer? Bunlar cevaplanması gereken sorular . . 

Ama neresinden bakılırsa bakılsın, Kürt hareketi işin merkezinde 
durmaktadır. Bu durumun doğrudan muhatabı ise, Türk devletidir. 
Türk devleti durumu oldukça net bir biçimde gördüğü ve değerlen
dirdiği için, yükselen Kürt hareketini Irak içinde boğmak istemek
tedir. Sınıra yığılan yüzbinlerce asker, modern savaş uçakları , özel 
hava alanları, özel eğitilmiş timler ve komandolar ve üst üste Irak 
sınırlan içinde hava operasyonları düzenlenmesi, bu katil düşünce
nin önçalışmaları olarak ele alınmak zorunda! 
Basra'nın Iran tarafından ele geçirilme'si durumunda, Irak'ın dış 
bağlantısının tek kanalı , Kürdistan'dan geçen yol olmaktadır. Türk 
devleti için bu karayolu bağlantısının hayati önemi açıktır. Kaldı ki , 
gene Kürdistan'dan geçen petrol boru hattı da, Türkiye için bir can
damarıdır. Türk devletinin bu özgün durumu yanında, Irak'ın düş
mesi ile, gerek petrol alanları ve gerekse körfez ülkelerinde ortaya 
çıkması kaçınılmaz olan kargaşadan en çok endişeye kapılan dev
let, ABD'dir. ABD bu nedenle, Irak'ta meydana gelebilecek bir ik
tidar değişikliğinin yaratacağı denge değişiminden son derece ra
hatsız olmaktadır. Türk devletinin özgün durumu ile, ABD'nin çı
karları üst üste düşüyor! Bu da son tahlilide cehennemin Kürdistan 
toprakları üzerinde kapacağını gösteriyor. Çünkü , ilk elde, Musul 
ve Kerkük'ün istilası gelmektedir ki , bu Türk Ordusu'nun Kürdis
tan'a girmesi demektir. 
Kaçınılmaz gibi görünen bu halk düşmanı savaş öncesinin bütün 

işaretleri ortadadır. Bu anlamda, gerek Kürt politik hareketlerine 
ve gerekse Türkiye'deki demokratik ve sosyalist siyasi güçlere son 
derece önemli ve terihi görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu 
görev ve sorumlulukların dünya halklarına iletilebileceği yol ise, 
büyük ölçüde Avrupa'dan geçmektedir. 

Avrupa'daki her kıpırdanış , her sarsıntı böfgemizde ve ülkemizde
ki mücadele ile yakın bağlantılar içindedir. Bu anlamda tarihsel bir 
dönemi yaşayan Kürt halkı adına yapılacak her girişimin, her eyle
min sorumluluğu büyüktür. Kimsenin, bir halkın tarihi ile oynama
ya hakkı yoktur. Tarihin gündemine giren halkımızın kurtuluş mü
cadelesine, tarihsel sorumluluklar duyarak bakmasını öğrenmek .--0 . A ~A. _, , ..,...., ~.lA . ,--
zorundayız. ~ V'~~~; '-"4 
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Rojeva Diroke 
O Problemen ku di rojeva dlroke de clhe xwe digirin , çareserkirina 
xwe -baş yan jl xerab- bi xwe re tinin. 

Di rojeva şere Tirk-Yewnan de, ku bi şere pavekirina emperyal'izm 
ye yekem ve giredayi bu , gel ek problem hebGn. H in ji van , proble
ma Ermeniyan , ya Ruman G yaproblema gele Kurd bu. Ev her se 
problemji bi şikleki menfı hatin çareserkirin. Rumen Behra Reş G 
yen Egeye heta bi dawi ji bewelatiye re hatin mehkumkirin . Gele 
Ermeni hate qetilkirin . Kurdistan ji hate perçekirio G qolonikirin . 

Ermeniyan fı Ruman, ku hatin imha kirin G ji welate xwe hatin 
derxistin , ji rojeva politlkaye ji ket in. Hatin derxistin. Kurdanjl, di 
rewşen w isa de hatin girtin, ku cardin di di ro kG politlkaye de de ne
bin babeta rojeve. 

Kiriyaren asimilasyon G jenosldi, ku peşiya wan dewleta Tir k diki
şand , bfın sedemen taxrlbata mezin yen li Kurdistane . Le, gele 
Kurd nehat windakirin. Ji ber ve yekeji, tim G tim zorda, ku bikeve 
rojeva politika G diroke. 

Rojen ku em te de dijin , pirsa Kurd di reza yekemin ya rojeve de 
clh girtiye. Ev te ve mane, ku ev pirs -baş yan ji xerab- çareserkiri
na xwe ji de bi xwe re bine. 

Qedera şere Iraq-İrane di çareserkirina pirsa Kurd de xaleki gel ek 
giring e. Di ve maneye de, erk G watiniyen diroki G yenjiyanedike
ve li ser milen rexİstinen politik, ku temslla tevgera Kurdi di
kin . .. Bi ketina Iraqe alternatifen cGrbecGr di ben peşiya tevgera 
Kurd. Ji van alternatifan heri baş , qandi ku te ditin, koalisyonek de
moqratik e. Tewre ve koalisyone, ku mixelefeta demoqratlk ya Ira
qe, Parti~Komunist ya Iraqe G rexisıinen ~rd de bigre nav xwe, li 
hember Iranedi çawa be? Yanji , Komara Islami ya Irane, şuna ve 
koalisyone ji bo miritiyek Islami de çi midexela di mintiqe de bike. 
Dive bersiven van pirsan ben dayin. 

Le meriv ji ku binere bila binere, di navenda vi tişti de tevgera 
Kurd clh girtiye. Mihataba ve rewşe ji be qeyd G şart dewleta Tirk 
e. Ji ber ku , dewleta Tirk ve rewşa hani pir baş G zelal dibine, dix
waze tevgera Kurd ya ku geş dibe di nav Iraqe de bifetisine. Bi sed
hezaran leşker di sinoran de balafıren şere yen modern , balatirge
hen taybeti, tlmen taybeti, qomandoyan G operasyonenli ser hev ji 
hewa di h und i re sinoren lraqe de, ramana qetliama ya dewlete Tir k 
e. 

Çaxa İran bajare Basra bixe di bin deste xwe, ji bo Iraqe ji bo gire
dayina derva tene reki dimine. Ev ji li Kurdista.ne derbas dibe. Gi
ringahiya ve re ji bo dewleta Tirk eş kere ye. Ji b ili ve jl, xeta petrole 
ji, ku li Kurdistane derbas dibe. Ji bo Tirkiye gelek giring e. Li gel 
dewleta Tir k, ku ji ber van xalen jorin di keftelefte de ye, dewletek 
di ji di keftelefte de ye; Ev ji YDE (USA) ye. YDE, ji ber ve yeke 
ji guherandina miritiya Iraqe, ku de bibe sedemaguhertina wezne, 
gel ek ne rehet e. Rewşa dewlete Tir k ya taybeti G çixara YDE ten ser 
hev. Ve yeke ji ni şan d ide, ku cihenem li ser axa Kurdistane de biqe
te. Ji ber ku , di deste yekemin de işxal kirina Misul G KerkGke te, 
ku ev ji te mana ketina ceşa Tirkiye li Iraqe. 
İşereta beri ya ve şereya li diji gel, bi her awayi di hole de ye. Ji 

bo ve yeke gelek berpirsiyari (i watiniyen giring (i diroki dikeve li 
ser m ilen tevgera politik ya Kurd G yen hezen siyasi yen demoqratik 
G sosyalist li Tirkiye. Reya daxwiyaniya van berpirsiyari G watini
yan ji gele di ne re ji li Ewropa derbas dibe. 

Her hejandin G her lepitandin li Ewropa, bi tekoşina li welat G li 
mintiqe ve gi redayi ye. Ji ber ve , her kiryar (i her gav, ku bi nave ge
le Kurd ten kirinG ten avet in di ve pevajoka diroki de berpirsiyareki 
mezin dixwaze. Heqe tu kesi tune ye, ku diroka geleki bilize. 

Di ve em, ji tekoşina rizgariya gele me ne, ku ketiye rojeva diroke. 
bi berpirsiyariyek diroki mezekin G xwe h ini vi tişti bikin! ... 
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Ew ki nin ô 
çi dixwazin? 
O Ordiya Tirk, demadi nav sinore Ira
qe de Kurdistana rizgarkiri bombekir fı 
kesen sivil kuşt, li welaten Ewropa xe
bata "Bi Kurdan re piştgiri" zede bfı. 
Le van bfıyer fı kirinen paşi ve piştgiriya 
ha qels kir. Dixwazin ku "Kurd kurdan 
dikujin" bi kin ditina giştiya masmedi
ya, politikavanan fı ya raya gişti. Ü di vi 
wari de piçek be ji bi serketin. 

Kontr-gerilla 
Avrupa'da mı? 
O Türk Ordusu'nun Irak sınırları içindeki Kürdistan top
raklarında yaşayan sivil halkı bombalamasından sonra, 
Avrupa'da yükselen, "Kürtlerle ,Dayanışma" , dalgası, 
son olaylar nedeni ile geriye düştü. "Kürtler Kürtleri 
vuruyor'' anlayışı, basının, politikacıların ve demokratik 
kamouoyunun genel görüşü haline getirilmek istendi .Ve 
bunda da kısmen başarılı olundu! 

Türk Ordusu'nun saldırısından sonra, Kürt sorunu Av
rupa'nın pek çok ülkesinde parlamentolara götürülmek 
istendi . Avrupa Konseyi, Türk devleti'nin Musul ve Ker
kük'ü istila planları nedeni ile üye ülkelerin dışişleri ba
kanlarını uyarma ihtiyacı duydu. Pek çok yazar ve araş
tırmacı , pek çok parlamenter Kürt sorununu araştırmak 
için çalışmalar içine girdiler. Ancak Münih ve Deventer 
olayları, bu çalışmaları ağır bir biçimde tahrip etti. Kafa
larda soru işaretleri çoğaldı. Sorunun, bir halkın var ol
ma sorunu düzeyinden, sorumsuz grupların iç sorunları 
düzeyine indirgenmesinin başlıca gerekçesi oldu. 

Biliniyor ki, Avrupa'da Türk devleti, Kürt olan her şeye 
karşı bir devlet olarak karşı durmaktadır. İsveç'te açılan 
bir Kürt çocuk yuvası, bizzat elçiliğin, hükümete başvur
ması kadar önemli görülmüş, ama, belediye yetkilileri 
tarafından elçilik kınanmıştı. Almanya Kürt Enstitüsü ta
rafından y~ınlanan Mizgin isimli adlı kültür dergisi, 
Başbakan Ozal'ın girişimi ile durdurulmak istenmişti . 

Di pey erişa ordiya Tirk de, li gelek 
welaten Ewrupa xwestin ku vi erişa ha 
binin parlemantoye. Konseya Ewropa
ye, ji ber planen dewleta Tirka ku dix
waze dest bi de ser petrota Mfısil (ı Ker
kfıke, bala weziren karfıbaren derveyi 
yen endamen konseye kişand. Gelmek 
niviskar, lekolinger fı parlementer, ji bo 
lekolina pirsa Kurdi dest bi xebate ki
rin . Le bel e bfıyera Munihe fı ya Deven
tere pejgeke mezin fı giran li ve xebata 
ha xist. Di seriyan de pirsa işarete zede 
dibe. Pir ji hebfına pirsa netewek derdi
keve fı dibe pirsen nav dfı(2) gı fıban yen 
be berpirsiyari. Herkes dizane, ku li 
Ewropa dewleta Tirk, bi hernCı qfıweta 
xwe ve li dij hertişte "Kürd" e. Te bira 
me ku li Swede ji bo vekirina zarokxa
neke kurd, balyozxana Tirk ket nabeyne 
fı j i bo girtina w e çi j i desthat kir. Le be
rpirsiyare Belediya Stockholme, bal
yozxana Tirk rezil fı riswa kiri bfı. Ko
vara Mizgin a çandiya ku ji aliye Insti
tuya Kurd a ku li Alma.l!ya derte, 
serokwezire Tirkiye Turgut Ozal bi xwe 
dewleta Alman rica kir ku, bide rawes
tandin. Balyozxana Tirka li Bonne, ji bo 
girtina radyoya Kurdi ya ku li Oortınun
de di hefteki de 15 deqiqe kurdi weşan 

dike isyan kir. Balyozxana Tirk 
berpirsiyare radyoye pro
testokir. 

Foto ANK, 'l'ewfiq 

ku militaristen Tirk, li Kurdis
tane hebfına tekoşina neteweki 
inkar dike. Ji tekoşina gele me 
re dibeje "vana qatile uırok, 
jin u kal u piran in." Dibeje; 

Dortınund'da haftada 15 dakikalık bir kürtçe radyo 
proğramı için Bonn Büyükelçiliği ayak.lanmış, Radyoevi 
yetkilileri kıiıanmış, yayın durdurulmak istenmişti. 

Son bombardımandan sonra Kürt hareketlerinin, aydın
larının; Türk soluna mensup bazı grupların da katılımı 
ile, Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesinin destek
lenmesi için geniş çalışmalar yapıldı. Ancak, Münih ve 
Deventer'de meydana gelen olaylar, bu çalışmaları ağır 
biçimde tahrip etti. Yer yer ortadan kaldırdı. Böylesi kar
maşık ve kanlı bir soruna kimse bulaşmak istememekte
dir!? Bu da en çok Türk militarizminin işine yaramakta
dır. Çünkü, Türk militarizmi, Kürdistan'da bir halkın var 
olma mücadelesini reddediyor. Bunun yerine. çoluk
çocuğu katleden, kendi içinde infazlar yapan '"eşkiya: 

'!ardan söz ediyor. 

Di pey ve bombebarana dawi 
de, rexistin fı rewşenbiren Kur
dan fı bi alikariya hineı< grfıben 
Tirken Çep ji bo alikarl fı pişt
giriya tekoşina gele Kurd a ne
tewi, civaki fı a bi heq, gelek 
karfıxebaten betfireh fı çak ha
tİn girtin. Le mixabin, huyeren 
Munih fı Deventere darbeke 
mezin fı giran li ve xebata heja 
xist. Clh bi dh ve xebata giran
biha ji hole rakir. Kes naxwaze 
tekili pirsen weha yen tevlihev 
fı xwini bibe. Ev yek ji milita
risten Tirk re fede tine. Ji ber 

"Ew eşqiya ne." Gelo wela
tparezeki kare li Ewropa li De
venter wek navçeke biçlık ku 
gele navçe fı kurden ku li wir 
dijin fı bi hev re Newroze piroz 
bikin, gula bibarine? Hiç wela
tparezek (ı rexistineke welatpa
rez kareki wehaye ne baş (ı tari 
nake. 

E w çax gele Ku~d pirs di
ke: Ew kinin? U çi dix
wazin? 

* 

Hiç bir yurtsever. Avrupa'nın Deventer gibi küçük bir 
kasabasında , kasaba halkı ile beraber kutlanan küçük bir 
NEWROZ gecesine kurşun sıkmaz. Hiçbir Kürt yurtse
veri. hiçbir siyasi hareket böylesi ucuz ve kirli bir işe talip 
olmaz. 

O zaman Kürt halkı sormaktadır: Kimdir bunlar ve ne 
istiyorlar? 

Alman Polisi Deventer'de ERNK Bildiri yayınladı 

Kürt mülteciler üzerinde 
terör estiriyor 

O 3 Mart 1987 gunu, saat 
14.40'ta makinalı silahlarla dona
tılmı~ 100 kadar polis, Münih 
kentinin Bergmann caddesindeki 
etnik milliyetlerin kendi kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerini sürdür
meleri için açılan derneği 4 saat 
kadar ku~atma altına aldılar. 
Derneğe giren 20 kadar polis. 

içerde bulunan 30 kadar Kürt ar
kadaşı, kaba bir biçimde tartakla
dılar. Daha sonra, "herkesin ve
rinde durmastlll, kimsenin kuiul
dwnai/WSIIII, en ufak bir karşt 
kovma xirişiminde bulunanlartti 
derhal l{ötürüleceklerini '' be
lirttiler. 

Demekte bulunan bir Alman ve 
bir Kürt. polisle tartışmaya girdi
ler. Bu arkada~lar. polis yetkilisi
ne. ''Deme,~e ne hak la girdik/e
rini. arama t;:.ntll/11 olup 
olmadt,~/111 ·' sordular. Bu arka
daşlar henüz sözlerini bitinneden 
itile-kakıla götürüldüler. 
Ku~atıiıa ;ltında 2 saat ayakta 

bekletilen dernek üyelerinin bu 
süre zarfında yerlerinden kıpır
daıııalarına bile izin verilmedi. 
Konu~ınak isteyenler derhal sus
turu ldular. 2 saat sonra bu insan-

lar tek tek arandılar. Kimlik tes
bitleri yapıldı. Yanyana sandalye
lere oturtularak. adeta bir 
yargılama havası yaratıldı. Der
nek didik dikik arandı. Operas
yon sonunuda 5 kişi gözaltına 
alındı. 2 kişi hemen serbest bıra
kıldı. Diğer üç kişi hakkında ha
ber alınamadı. 

ANK muhabirinin edi~diği bil
giye göre, Türk Milli Istihbarat 
teşkilatı 'nın ihbarı üzerine yapı
lan bu operasyonun amacı. 7 
Mart'ta Münih'de düzenlenen 
NEWROZ gecesinde çıkan çatış
ma sonucu ölen kişinin katilinin 
bu dernek üyeleri arasında bu
lunma ihtimali olduğudur. Ne var 
ki. bu inandırıcı bir iddia değil
dir. Esas amac. Alman polisinin 
genel olarak yabancılar politika
sının daha katı yasaklarla donatı
labilmesi için. cinayetin bir araç 
olarak kullanılması ve bu arada. 
politik mülteciler üzerinde var 
olan anti-demokratik baskı ve te
rörün ıne~rula~tırılınasıdır. 

Xwezan Qurti 
Münih 
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NEWROZ'a 
sald1r1 

Arnhem • ANK 

O Hollanda'nın Deventer kentinde 15 
Mart 87 tarihinde Kürdistan Kültür Cen
ter tarafından organize edilen NEW
ROZ kutlama gecesine bir grubun saldı
rısı sonucu, salonda bulunan 6 kişi çe
şitli yerlerinden yaralandı. 

Proğranıın başlama saati olan 14 sıra
larında salona gelen 8-10 kişilik bir gru
bun silah çekerek salonda bulunanların 
üzerine rastgele ateş açması sonucu biri 
ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı. Yara
lananalardan 4 'dü kurşunla yaralanır
ken. dier ikisi bıçak ve sopa darbeleri ile 
yara aldılar. Saldırı sonrası kaçan saldır
ganlardan 4 kişi. Deventer polisi tara
fından olay yerinden biraz ötede tabanca 
ile beraber yakalandı. Hastaneye yalırı
lan yaralılardan 3'ü ayakta tedavi görüp. 
taburcu edildi. diğer 3'ü ise. bir hafta 
sonra taburcu oldular. NEWROZ'a ya
pılan saldırı Hollanda'daki Kürtler tara
fından nefretle kınandı. Bu arada. De
venter polisi. yaptığı bir açıklama ile. 
saldırganların. iki hafta önce Münih'te 
benzer bir saldırı yapan grupla ilişki 
iı;inde bulunduğunu belirtti. 

Deventer'deki saldırıdan sonra. Hol-

landa TV'si olayla ilgili haberler le bera
ber. Kürdistan ve NEWROZ üzerine 3 
proğram yaptı. Bu proğramlarda konu
şan. saldırıya uğramış Kürtler. "Bu sal
dtrtmn arkasmda Tıirk deı-!eti mrdtr. 
Çiinkii, dünmda Neırro::. kutlama/arım 
msaklamn ·tek ülke Tıirkiw'dir. Tıirk 
daleti bir milyonluk ordıiSl.t ile Kürdis
tan 'daki NEWROZ kutlama/arım engel
leyemedi. Şimdi de. Aıntpa 'da ne idiiğü 
belirsi::. kimseleri NEWROZ gecelerine 
saldtrtnm: Bunlar da Kürtlerin Amt
pa 'daki çalışmalarını kötü bir şekilde 
etkiliyor·· dediler. 

Deventer'deki olaydan sonra. 23 
Mart'ta Arnhem Kürt Kültür Merkezi. 
22 Mart'ta Den Haag'da Kürt İşileri Bir
liği ve Zondamm'da çeşitli eğilimlerden 
oluşan Kürt Komitesi birer gece düzen
lediler. Bu gecelerde geniş ğüvenlik ön
lemleri alındı. Gecelerde herhangi bir 
olay olmadı. Ancak. geçmişe oranla kit
le katılınıının azlığı göze çarptı. 

O NEWROZ gecelerinin Avrupa'nın 
değişik ülkelerinde ve bir çok şehirde 
kutlanınasına devanı ediliyor. 

=: Olaylardan sonra. 
Almanya'da ERNK Av. 
Temsilciliği imzalı bil
diriler dağıtıldı. Bu bil
dirilerde. katillerin ge
cesine gitme, teslimi
yetçi. refonnist Kiin 
kiiçiikbu rj u ı 'Q/a rı nı n 
kapalı kapılar ardında
ki komploları yenilgiye 
malıkumdur gibi ifade
lere yer verildi. 

Bildirilerde. tasfiyeci 
kiiçiikburjum promka
törleri. miicadelemi::_in 
etkinliğine ı·e saygınlı
ğiila uluslararası dii
::.eyde gölge diişiinnek 
istiyorlar denildi. Ayrı
ca. Münih olayında 
ölen kişinirt kendi üye
leri olduğunu kabulle
nerek. kalıramanca sa
mşan deıTimcilere Mü
nih 're kurşun sıkan 

karillerin gecesine git
me. hesap sor. Kiirdis
wn 'm satılmasiila i::_in 
ı·enne denildi. 

ERNK Avrupa Tem
silciliği imzalı bildiri
lerde ~siyasi örgüt mas
keli hain uşak wkımmı 
ver/e bir etmek çağrılar 
yapıldı. 

Köln • ANK 
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'~.Zamanın 
ve yaşamın gerisinde ... " 

''Moskova bir gecede kurulmamıştır.. '' 
Moskova'nın kuruluşunun elbette bir ta
rihçesi vardır. Tıpkı bugün Gorbaçov'un 
önündeki sorunların bir tarihçesi ve bu ta
rihçenin de bir kökeni olduğu gibi .. Tartış
maları, değinileri ve açıklamaları içersin
de Gorbaçov, sorunların miladını 1930'lu 
yıllara, yani Stalin dönemine kadar da
yandırdı. 

Bu konuda ise, o dönemdeki tartışmala
rın teorik platformdan yoksun olduğuna ve 
tartışmasız gerçekler olarak kabul edildi
ğine, Lenin 'in sosyalizm anlayışının çok 
sığ bir biçimde yorumlandığına , toplu
mun da uzun süre bu sorunlarla boğaziaş
mak zorunda kaldığına dikkatleri çekti. 
Gorbaçov aynı biçimde farklı tarihlerdeki 
konuşmalarında da şunları söyledi: "Nice 
yıllardır Parti ve hükümet organlarının iş
lem ve çalışmaları, zamanın ve yaşamın 
gereksinimlerinin gerisinde kalmıştır. 

( . . . )Bürokrasi, bugün ana sorunU;~uzun 
çözümünde ciddi bir engeldir. Ulkenin 
toplumsal ve ekonomik gelişmesinin hız
landırılması ve ekonomik yönetim meka
nizmasının temelli bir yeniden yapılandı
rılması bu alandaki gelişmeleri bağlıdır': 
Kanımızca, Gorbaçov, Lenin sonrası dö

nemden ve devreye giren bürokratik defor
masyondan devralınan sorunlardan söz 
ederken, karşısında, tarihsel-toplumsal
politik kökleri olan bürokrasinin en ciddi 
ve direngen engeli oluşturduğunu çok iyi 
bilmektedir. 

"Bürokmsi çamuru ... " 

Anıınsanacağı gibi, Ekim Sosyalist Dev
rimi ile Bolşeviklerin önderliğinde Sov
yetler iktidarı aldığında, Rusya az gelişmiş 
bir ülke idi. Avrupa devriminin bogulma
sının ve genç Sovyet İktidarının karşıdev
rimci bir 'sağlık kordonu' altında varlığını 
devam ettirmek zorunda kalmasının, sos
yalist kuruluş açısından ciddi dezevantaj
lar oluşturduğu çok açıktı. Bu koşullarda 
'Tek ülkede sosyalizm kurulur mu, kurul
maz mı?' sorusunu, menşev ik bir tartışma
cılık olarak ilan eden Lenin, aktif yığın de
mokrasisi temelinde bir sosyalist kuruluşu 
örgütleyerek, sosyalist kuruluşun di~t
lerini bürokrasi sorunu üzerine çekti. Or
neğin, 12 Nisan 1919'da bürokratizme kar
şı aktif yığın demokrasisinin öneminin al
tını çizerken, ''Sovyet kurumlarınm bü
rokrasi çamurundan temizlenmesi ''nin 
önemini vurguladı. Lenin' e göre, sosyalist 
kuruluş açısından, ''Bürokrasi zararlı otu
nun durmaksızın, yorulmaksızın sökülme
si gerek"ti. Çünkü, Lenin' e göre: "Bürok
rasi, işin çıkarlarının, kişisel çıkarların 
altına konulması demektir. Dikkati, mevki
lerde odaklaştırmak, ve işin kendisini gör
mezlikten gelmek demektir': 

Bürokrasiye karşı , sosyalist kuruluşun 
süregen bir biçimde durmadan mücadele 
etmesi gerektiğini vurgulayan Lenin, 1920 
Ocak'ında Tomski'ye yazdığı bir metubun
da, ''Bürokrasi, ihmalcilik, aylaklık ve be
ceriksizliğe karşı savaşımda acil pratik 
tedbirlerin alınmasını rica ediyorum" 
derken, yine Mart 192l'de yapılan X. Parti 
Kongresi'nde bürokrasiye karşı tutarlı bir 
savaşı m için, ''yüzbinlerce insana ihtiya
cımız var" derken, bürokratizm tehlikesi
nin kolayca kaldırılamayacağına ve bu teh
likenin ''Belirli bir görüş açısından bizi 
tendit etmiŞ olan Denikin ve Yudeniç tehli
kesinden büyük olduğuna '' dikkatleri çe
kiyordu. 
Aynı şekilde Lenin Az Olsun Öz Olsun 

adlı Qnlü makillesinde de şuna işaret et
mekteydi: ''Bürokratizm bizde, yalnız Sov-
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motifli bir benim ülkernde sosyalizm anlayışı, 
sosyalizmi ekonomik kalkınma, büyüme ve adil 
üleşim ideolojisi düzeyine indirgeyebildi. Yine 
bu dönemde, sosyalist toplumun üretim ilişkileri 
düzeyinde değil de, üretim araçları düzeyindeki
göstergelerin saltçı tek yanlılığı ile irdelenip/su
nulması egemen yanaşım oldu. Aynı biçimde ise, 
sosyalist ideoloji, sovyet siyasetince güdülme
ye başlandı. 

Oysa, sosyalizm bir kalkınma ideolojisi değil
di. Sosyalist demokrasisiz , Sovyetlersiz, aktif 
karar-katılım-denetimsiz bir sosyalist kuruluş, 
olsa olsa bürokratikleşen bir sosyalizm versiyo
nu olabiliyordu. Kaldı ki, sosyalizmin sonul za
feri yolunda tek ülkede sosyalist inşanın ör
gütlenebilmesi, uluslararası ve proleter enter
nasyonalist ölçekli dünya devrimi savaşımı 
dinamiklerinin, süregenleştirilerek derinleş
tirilebilmesiyle olasıdır. Unutulmamalıdır ki, 
o günkü koşullarda SBKP ve SB'nin önemi, 
saltçı bir yaklaşımla sosyalizmi ekonomik in
şa kapasitesinin öneminden değil, aksine dün
ya devriminin temel dayanağı olmasından 
kaynaklanmak zorunda idi. 

''Bizim gücümüz 
doğruyu söylemektir. .. '' 

Stalin döneminde ve onu takip eden süreç içer
sinde bunun çok cüz'i ve kismi düzeylerde ger
çekleştirilebildiğini; ayrıca Komüntern'in kapa
tılması, Yalta ve Poltsam gibi ciddi yanılgıların 
da ağırlıklı tahribatlarını görmekteyiz. 

Tüm bu ve benzeri oluşumların Sovyetlerde, 
bir burokrasi oluşturduğu çok açık ve şüphesiz
dir. Küçük bir örnek vereyim: 1939'da, bir Sov
yet Şurası üyesi, bir işçinin 100 katı maaş alıyor
du. Yine bir Kızılordu generali, bir işçden 10 
kat, bir Kızılordu teğmeni , bir işçiden 3,2 kat 
fazla maaş alıyordu. Ayrıca, 1917'den, 1930'a ka
dar Yüksek Sovyet, 15 kez, Parti Kongresi 10 
kez, Parti Konferansı 9 kez, Komüntern 6 kez 
toplanırken; 193l'den l952'ye kadar Yüksek 
Sovyet 3 kez, Parti Kongresi 3 kez, Parti Konfe-
ransı 3 kez ve l943'de lağvedilen Komüntern 1 

S ll B• 1• v ., d k• kez toplanabiliyordu. 
Kanımızca, sınırlı bir alanı kapsasa da, rakam-ovve er Ir lll n e 1 ların kesin diliyle neyi anlattığı meydandadır. .1 . . 
Evet, tarihsel kökler tam da burada! Gorba-yenl eşmenln çov'un yenileşme hareketi, kapsamlı ve cesur bir 

O.· nu·· ndek·l SO" •nlarin biçimde bu sorunlarla hesaplaşabilerek hedefine 1 U ula_şaca~ ~e a~rıca tüm dünya _sosyal~~tler~nin_ön-• • • 
1 

• lerıne dıkilmış sorunların tarıhsel koklerıne me-

tarihsel ko•~en eri b~ldiği düzey~e, çok önem_li/acil ve kaçınılmaz n bır zorunlulugu gerçeklemış olacaktır. 

"Bürokfasi zararlı otunun durmaksızın 
yorulmaksızın 

sökülmesi gerek." 
"Bürokrasi, işin çıkarlarının 

kişisel çıkarların altına konması demektir. 
Dikkati, mevkilerde odaklaştırmak 

ve işin kendisini görmemezlikten gelmek demektir". 
Le mn 

yetlerde değil, parti kuruluşla
rında da mevcuttur''. 

Lenin'in ölümü ardından, 

SBKP ve Komüntern'in içendeki 
kutupsanıkların hesaplaşmaları 
ve bunların kaçınılmaz tahribat
ları ile, Lenin'in sosyalist kuruluş 
anlayışı ciddi deformasyonlara 
uğratıldı. 'Sol Muhalefet' ciddi 
yanılgılarına karşın, hiç de layık 
olmadığı ve Leninizme yabancı 
yöntem ve uygulamalarla tasfiye 
edildi. Sovyet tarihine trajik say
falar eklendi. Sonı:adan trajik so
nuçlara yol açan bu _!<atı ve yer yer 

haksız uygulamaların teorisi ya
pıldı. Tarihyeniden yazıldı. Sta
lin, tüm bunları kendine göre, 
sosyalizmi kurtarmak için yaptı. 
Lakin, kaçınılmaz olarak bunlar, 
ağırlıklı sonuçlarıyla sosyalizmin 
zarar hanesine yazıldı. 

Bu süreçlerin yaşandığı koşul
larda, sosyalist yapı duraganlaşa
rak, donuklaştı. Bürokrasi boy 
vererek yerleşikleşmeye başladı. 
Örneğin bir Lissenko olayının 
aşırılıkları, varılan noktanın ola
ganlığı olabildi. 
Aynı şekilde, Stalin'in ulusçu 

Gorbaçov'un yenilikçi hareketi tüm bunları ya
pabilir mi? Bu konuda şimdiden bir kehanette 
bulunabilmek olanaksız. Ama, kimi göstergeler, 
zaaflarıyla da olsa olumludur. Kanımızca, Gor-
baçov'un bir N. Kruşçev olmadığı açıktır. Ama 
kesin yanıt, tarihtedir ... 

Lakin, şunu da amınsatmadan geçmeyelim, 
SBKP MK'sının yenileşme hareketine karşı çı
kanlar yüzünden 3. kez ertelenen MK toplantı
sında Gorbaçov'un, yenileşmeye karşı çıkanlara 
':.o politikadan başkasını izlemeyeceğini 
belirterek" rest çektiğini yazan Moscow News~ 
teki yazının kenarına Gorbaçov şu notu düşüyor: 
''Böyle bir yazının bundan bir yıl önce yazılması 
bile düşünülemezdi . .. '' 

Tüm bunlar bir olumluluğun göstergeleri. Bu 
göstergeler ne denli kısmi olsa da bize, Lenin' in 
şu sözlerini anımsatıyor: "Bizim gücümüz 
doğruyu söylemektir. Yalan sözler, yalana da
yalı övünmeler manevi ölümdür, politik ölü
mün şaşmaz güvencesidir" 

Sdvyetlerdeki yenilikçi hareket, artık manevi 
ve politik ölümün şaşmaz güvencelerine pek iti
bar etmez gorünüyor, ki, bu da her sosyalisti se
vindiriyor ve umutlandırıyor . . . 

Bekleyelim, bakalım ne olacak?! .. 

01.03.1987 • Paris 

Kirve KALENDER 
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•• 
''Oz!!Ür .. Bai!ımsız 
ve Demokratik bir 

Kürdistan .. '' 
Selanik • ANK 

D "Sürekli gelişen mücadelesiyle, onurlu ve çetin bir kavga içinde olan yiğit 
Kürt halkının yurtlarının özgür, bağımsız ve demokratik olmasını istiyoruz" 
D "Kıbrıs sorunu bir istila ve işgal sorunudur!" 

EDEK milletvekili Dimitris İliadis: "Kürtler ülkelerinde özgürce yaşayabilmelidirler:· Foto, ANK 

•24 Şubat 1987 tarihinde Kıbns'la ilgili bir konfe
rans vermek üzere Selanik'e gelen Kıbns Sosya
list EDEK partisinin, işgal altmdaki Amohosto 
(Maraş) milletvekili, Dimitris iliadis ile ANK muha
birieri bir görüşme yaptJ/ar. Görüşmenin bir bölü
münü okuyuculanmıza sunuyoruz. 

O Kıbrıs Sorununda çözümsüzlüğün kaynağı nedir? 
00 Ktbns sonmun teme!tiıde, Batmm ve Amerikan 
Emperyalizmimit Ktbns 't coğrafi konumundan do/a
y; böf.r:e irtibatt, Stlv~ş Kana/1 ve Arap pflrolleniıi 
lrmtro/ etmek amact_ıia, bir üs olarak kullanmak iste
mele li durmaltat/11: 

llirl asleri rejimi, Ktbns 'rak i taınyla ABD i1in ve
!.:tlltiftiliyap~ıvr. Aym zamanda butaJ'/1; Ttirk devleti
mil ;oreni.Jt yayimaa plan/annm bir uzanttstdtr. 
Ktbns sonmu bir istila ve i;gal sorunudur. Aym za
mtmda bu Ktbns i Tti d askerlenitden kurtarma soru
mtt/ur da. 

Ktbm· sonmu, Ktbns Ttirkleri tle Ktbns .Rıımlan 
arasmdakiili;ktlerden kaynak/anmamaktadtr. Her iki 
lıa/k da geçmi;te .ıüzyt!larca bir arada ya;amt;lar
tftr.11_7eğer, emperya/izmtiıparmağt ve Ttirkt)'eiuiıya
. ı1/maa poltiikast böf.r:~i kan;tmnazsa, bu dostça 
. raşamt tleride de siinliirebtlirler. 

llir/.: iN:alci güçleri Ktbns 'ran çektlmedikçe, Ktb-

n s 'ra ya;ayan ha/K, özgürce kaderini belirlemedikçe, 
tüm siirgiinde ya;ayanlarm geri dönmeleri ve yerle;
meleri giiFence o/tma a/mmadtkça, Ttirkiyeiıin tek 
tarajltmiidahaleleri engel/enmedikçe, Ktbns sorunu
nun kal/Cl bir çözüme ula;mast mümkün değildir. 
O Türkiye'de "demokrasiye geçiş" süreci yaşanıyor, 
deniliyor. Bu konudaki görüşlerinizi özetlermisiniz? 
00 Evren ve Öza/'tn ülkesinde demokrasi hüküm 
sürmüyor. 72ım tersine jiı;izm ve diktatörlük yürürlük
tedir. Ttirk halkt, insanlık dı;t jiı;istuygulamalar al
tmda eztlmektedir. Ttirk halkı dediğimizde, Ttirk dev
letini ve azmilk/an ayn stmrlar içinde ele alıyoruz. 
Rı;ist diktatörlüğün ağtr basktsmdan etkilenen, ;üp
hesiz zorla baskt altmda tutulan Kürt halkt da vardtr. 
O Kürdistan sorununu nasıl ele alıyorsunuz? 
00 Ktbns sorununu nastl ele a!tyorsak, Ftlistin so
rununu nast! ele altyorsak, Kürdistan sorununu da 
öyle ele a!tyoruz. Mücadelemiz bir ve aymd1r. Özgür, 
bağ1ms1z ve demokratik bir Ktbns,· özgür, bağ1ms1z ve 
demokratik bir Ftlistin ve Ttirk ;ovenizmine kar.fi hay
kirarak var!tğm1 sürdüren, sürekli geli;en mücadele
SI)ie varltğmt hisselliren, onurlu ve çetin bir mücade
le veren Kürthalkiiçin de, bağ1ms1z, özgür ve demok
ratik bir Kürdistan istiyoruz. 
O Çok teşekkür ederiz . 
00 Asti ben te;ekkür ederim ... 

bir 
Kuzey Kürdistan'da 

şehrin haritadan silinme 
çabalan 
Yorgo BACA 

Sömürgeci ırkçı Türk devletinin temsilcisi olan askeri diktatörlük bir yan
dan dışa doğru demokrat görünmeye çalışırken, diğer yandan da mazlum 
Kürt halkına baskıları arttırmaktadır. 

Bunlar yetmezmiş gibi, sömürgeci Türk devleti , bu sefer de Dersim (Tun
celi) vilayrtine bağlı olan 234 ~öyün boşaltılmasını istemekte ve orada İka
rnet eden otokton Kürt halkın ; Izmir, Mersin, Muğla ve Antalya'ya göç etti
rileceğini açıklamakta! Burjuva basının kaynaklarına göre boşlatılacak 
köylerdeki insanların nüfusu yaklaşık 50 bin kadardır. 

Sömürgeci ırkçı Türk devleti, kendi Kemalist ideolojisine dayanarak 2510 
sayılı Mecburi Iskan Kanunu'nu 1938'de Dersim'deki Kürt halkına karşı 
katliam yaparak uyguladı. Ve bu da yetmezmiş gibi, şehrin de adını değişti
rerek Tunceli yaptı.Şimdi durum nicelik olarak farklı görünmekte. Fakat 
nitelik olarak ise aynıdır. Kanunun daha net anlaşılması için Anayasanın 
170. maddesine dikkat edilmesi gerekir. ''Onnanlar içinde ve bitişiğindeki 
köyler halkının kalkındmlması, ormanların ve bütünlüğünün korunması 
bakımından , annanın gözetilmesi ve işletilmesinde devlet ve halkın işbirli
ğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımın
dan onnan niteliğini ramamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, bilim 
ve fen bakımmdan onnan olarak muhafawsında yarar görülmeyen yerlerin 
tespiti ve orman dışına çıkanılması , orman içindeki köyler halkının kısmen 
veya lamamen bu yerelere yerleştirilmesi için devlet eliyle anılan yerlerin 
ilıya edilerek bu ha/km yararlanmasına sunulması kanunla düzenlenir.'' (1) 

Daha sonra 1987 yılı, "çalışma döneminde 6831 sayılı Onnan Kanunu
nun 2/A maddesi gereğince bazı orman içi köyler halkının yerleştirilmesi 
ile ilgili yazının gereği yine bu yasanın 13/B maddesi gereği tercihi halkımız 
istemektedir. 
Anılan yasa ile ilgili madde uyarınca bakanlığınızca yerleşim alam ola

rak gösterilen iller arasında ileri tercilıli bir. .. '' (2) 
Bu sefer sömürgeci devletin hükümeti , 1982 Anayasası' nın yukarıda yazı

lı olan 17. ci maddeyi uygulamak istemesi, 2510 sayılı kanunun ile pratikte 
aynı işi görecek alandır. 

Dikkat edilecek iki nokta vardır. Birincisi dışa doğru görece! i demokrat 
görünebilmesi için ve hiç kimse bu hükümete (TC) hesap sormaması için 
köy muhtarları yoluyla halka zorla dilekçe imzalattırıp güya kendi öz yur
dundan ve topraklarından olmayı "kabul " ettiklerini, Orman Bölge Baş 
Müdürlüğünden istemektedirler. 

Ne zamandan beri sömürgeci devlet sömürge halka, eşit düzeyde muame
le edebildi? 

1930'da. sömürgeci Türk devletinin Başbakanı olan İsmet Paşa'nın (İnö
nü) şu sözlerini hatırlıyalım : 
"Beş seneden beri Doğu Vilayetlerinde vukua gelen kökü dışarda entri

kalarla körüklenen isyan, bugün gücünün yarısını kaybediyor. Bu ülkede 
sadece Türk ulusu etnik ve ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir. 
Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur."(3) 

O halde ırkçı Türk devleti Tunceli köylerinde Kürt halkının yaşadığını da 
çok iyi biliyor. Fakat ırkçı ve asimilasyoncu planlarını uyguluyabilmesi için 
herhangi bir iç. sosyal dalgalanmadan da kaçındığı için kendi emellerini 
gizlemektedir. Ikincisi ise Türk devleti, bu uygulamaya karşı iyi emeller ta
şıdığını onnanlık olan yerleri ihya edeceğini ve göçe razı olan Kürt halkını 
elverişli topraklara yerleştireceğini Orman Bakanlığının kanalıyla bildir
mektedi~. 

Kürt halkını ikna edebilmek için aynı demagojileri sömürgeci Türk devle
tinin başbakanı 1938'de şöyle açıklamıştı: 

''Tıirkiye hükümeti bu sene Dersim meselesini tekrar ele alacak ve bu 
mınttkada askeri malıjeller yapacağız, köprüler inşa edeceğiz ve mek
tepler açacağız. Arzu ediyoruz ki,askeri hareketlerde tevakkuf etmeksizin 
devam etmekte bulunsun. "(4) 

Türk devletinin netice itibariyle asıl gayesi resmi devlet ideolojisine daya
narak, yani ''Tıirk devleti tek ulus bütünlüğünü teşkil etmekte'' ilkesinden 
hareketle, Dersim (Tunceli) köylerinde yaşayan Kürt halkını Batı'ya sür
mek, mecburi iskana tabi tutarak onları Türk toplumu içerisinde eritip ulu
sal bilinçlerini yok etmedir. 
Yukarıda bahsettiğim gibi 170. maddeyi uygulamaya çalışarak diğer taraf

tan köylerde yaşayan Kürt halkına dilekçe imzalattırıp mecburi iskan olgu
sunu Türk ve Kürt kamuoyu içerisinde meşrulaştırma ve rasyonelleştirme 
çabasında bulunmaktadır. 

Bence tüm demokrat, ilerici Kürt ve Türk aydınlar buna engel olarak, is
ter Avrupa'da, ister bütün dünya ülkelerinde olsun, geniş bir kampanya açı
lıp, ırkçı Türk devletinin insan haklarına aykırı olan yöntemlerini teşhir ve 
protesto etmeleri gerekir ... 

1- 17!2-87 Cumhuriyet 
2- 17!2-87 Cumhuriyet 
3- Milliyet 3118-1930, Zikreden Rambout; Kürdistan, Komal yayınları. 
4- ~r. Dr. M. Nuri, Dersim Tarihi. sayfa 306. 

Cumhuriyet, 3016-1938 
1 Man 1987 

Lavrion Mülteci Kampi, Türkiye 'yi rahatsiz ediyor! TKP ve TKP-B 'den sonra TKSP de Atina da basın toplantısı yaptı 

Atina •ANK 

D Yunanistan'daki ünlü Lavrion Kampı , TRT haberlerine konu oldu. Anadolu Ajansı~ 
nın. Lavrion Belediye Başkanı ile yaptığı iddia edilen bir konuşmaya dayanarak verilen 
haberde şu ifadelere yer verildi : ''Bölücü/er, Lavrion 'u yaşanamaz hale getirdiler. Şim
diye kadar bir komiser dövüldü . 17 büfe soyu/du. Bir taverna basıldı . Lavrion halkın m 
i.1·1eği ü::.erine. kampm kapalllması için meclise başvuru lacak.'' 
Haberin yayınlanmasından sonra. ANK muhabirleri. Lavrion'da kalan politik mülteci
lerle konuştular. Mülteciler. "Söylenenlerin hepsi ya/andır. Belediye &ışkam ile ilişki 
ku~rırak durumu öğreneceğiz. Amaç, devrimcileri karalamaktır. Biliyoruz ki, Lavrion a 
M IT ısrarla lumpenleri ,faşist/eri vb gönderiyor. Bunlar da, bilinçli olarak çevrede, po
litik mülıecileri küçük düşürücü eylemler yapıyorlar. Kampta provakatiftavırlar gelişti
riyor/w: Kimi, siyasi eğilimler de, küçük çıkarlardan hareket ederek uıman uıman bu 
/ür kimseleri geçici de olsa saflarına çekme eğilimi içine girip, ateşe körük/e gidiyorlar. 
Halen, kampta lunıpenler ve gizli faşisıler de va~ Kampm kapattimasma i::.in ı ·ermeye
ceği::. elbette. Bu uluslararası bir haktır. Tıirk MIT'inin provakasyonları, bu lıakkm yok 
edilmesine yöneliktir. 

1 KURDISTAN PRESS • 25 AD4R 1 MART 1987 

D TKP ve TKP-B'den sonra, TKSP de Atina da 13 
Mart'ta bir basın toplantısı yaptı. Toplantı'da rumca ha
sırlanan bir metin okundu. Daha sonra gazetecilerin so
ruları~a cevap verildi. Verilen cevaplara göre, konuşma
cılar, Iran'da 3.5. Irak'ta 3, Suriye'de 1 milyon olmak 
üzere Türkiye ile beraber toplam Kürt nüfusunun 25 
milyon cı varında olduğunu belerttiler. PKK ile ilişkile
rinin iyi olmadığını ve bunun daha eskilere dayandığını, 
Iran KOP, Irak YNK ve Suriye'deki Kürt örgütleri ile iyi 

Atina •ANK 

ilişkilerinin olduğunu açıklayan konuşmacılar, partilerinin ekonomik, kültürel ve silahlı mücadele yanlı
sı olduğunu belirttiler; ancak, silahlı mücadelenin zamanının iyi seçilmesi gerektiğini belirttiler. Partile
rinin 1974'de kurulduğunu belirten konuşmacılar, Türkiye Kürdistanı yerine Kürdistan kavramını kullaıi
maya özel itina gösterdiler ve illegal olduğu için parti üyelerinin sayısını açıklayamacaklarını söylediler. 
Toplantıda ayrıca mecburi iskan uygulamasınadeğini ldİ ve son uygulamalarla ilgili olarak, Türk basının
dan derlenen dökümanlar sunuldu. 
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Hin çeken iran U Iraq 
texmina hin pisporen 

welaten Roava 

A 

40 Rojiya ldris Barzani 
Hate Biranin 

Australya • ANK 

Bi texmina hin pi
sporen leşkeri 

yen welaten Roa
va hejmara hin 
~eken Ieşkeri yen 
Iran u Iraqe di ro
jen i roj de weha te 
xuya kirin : 

liRANI 
*Tank: 1000, 
ji wan hejmara 

mezin M-47s. M-
48 s. M -60AIS in 
ji çeldrina A.Y. 
Duvre ten Chieft
ans Scorpions, ji 
çekirina İngiliz. 
Duvre T-54s. T-5 
5s, T62s u T-72s ji 
çeldrina Yekitiya 
Sovyet. 
*Helikopter: 76 
Sılkoorskys, Be
lls, Chinooks; He 
miji çeldrina E.Y. 
*Top: 1200 
Hemi tipen Eme
rike nin . 
*Balafiren Şer: 
80, F-4 , F-5, F-14; 
Emeriki nin. 
*Raket: 
Yen ser erde bo 
ser erde; SCUD, 
ji çekirina Y. Sov
yet; Yen li diji ba
lafiran : HAWK,ji 
çeldrina E.Y. Tow 
yen li diji tankan 

ji çeldrina E .Y Se 
acat yen bine ave, 
ji E.Y 
*Cenkeşti(gemi

yen şer): 
40 Tıpen cuda ji 
çeldrina E.Y u 
lngilizan 

IIRAQI 
*Tank: 2900 
T 54s, T 55s, 
T-62, T-72s ji Ye-

. · ı RUPEL • SAYFA 6 

Tab: 1,000 
US:M-47s, M-481, 
M-60Als 
British: Chieftans, 
Scoıpians 
Soviet T -548, 
T -55s, T -62s,T ·721 

. AıtDlezy: 1,200 
Almoıstall 
lJS..made typel 

ColüatJ-= 80 
us: r-t.·r -s fighter 
bomben 
US:F·l4fıghtem 

.U..O..: 
Soviet Scud. surface to 
surfaoe miSiiles 
US: Hawk anti-aircraft 
miasilas 
US: TOW anti-tank miasilas 
US: s-eat. Seaki11er nevaı 
misıd18l . 

kitiya Sovyet; M-77s ji Romanya; 
Chieftansji lgiliz; T-59, T-69 ji Çin 
*Helikopter: 100, Mi-24 ji Y.S; 
llls ji Fransa; BO 105s ji Spanya. 
*Top; 3500, Piraniya wan ji Y.S. 
.*Balafiren şer; 469, TU-16, 
TU-22, Mig-23, SU-7, SU-20, 

IRAQ 1 

2,900 
Soviet T-548, T-SSs, 

T-621; T· 721 
Romanian: M-77s 
British: Chieftans 

Chinese: T -59s, T -69s 

Soviet Mi-24 Hinds 
French: GazeUes, Super 

Frelons, Alouette lll s 
Spanish: BO-lOS. 

. Coüat Jeta: 496 

~et:Scud,Frog·7.surfaceto 
surface missilas 

Soviet anti aircraft missilas 
Soviet Sagger, Italian Milan 

anti-tank missiles 
French: Emcet air to surfaoe 

miasilas . 

Wanlal,.: 35. 
MoltlySoviet and Ita1ian 

patrol and fast attack 
cnft 

Mig-19, Mig-21 , Mig-25 ji Yeldtiya 
Sovyet; 
Mirage F-1 , Mirage İntercepter ji 
Fransa. 
*Raket: Piraniya wanji Y.S; duvre 
ji Fransa u Italya. A 

Cenkeşti: 35, ji Y.S u ji !talya. 

Bonn • ANK 

Di civinek, ku ji ali dilxwazen PDK-1 u 
KSSE-Almanya di roja 8.3.1987 an de hati
bu amadekirin , ldris Barzani hate biranin. 
Di ve civine de, ku minesebata 40 rojiya i. 
Barzani pekhat , li gel gelek berpirsiyaren 
rexistinen Kurdistane qasi 200 kesen Kurd 
ji beşdarbun . Civin, bi axaftina endamek 
PDK-1 destpekir. Pişte ve rawestandinji bo 
Idris Barzani u şehiden şoreşe pekhat Di 
ve navbere de ji Qurane hin hedis u marşa 
Ey-Reqip hate xwendin. Sekretere KSSE u 
nunerek ji Yeldtiya Jinen Kurdistane , li ser 
jiyan u tekoşina I. Barzani peyivin u bi vi 
awayi beşa yekem ya civine dawi hat. Beşa 
duyemin ya civine bi xwendina brus
kan(mesaj) destpeldr. Bruska Rexistina Al
manya ya KUK, sekreteriya Ewrupa ya 
Rizgari u ya KOMKAR'e hatin xwendin . Du ve re, nunere PDK-Rexistina Nete

wi, Hemreş Reşo ; bi nave rexİstina xwe u bi nave PPKK. Yekitiya Sosyaliste 

Kurdistan , Parti ya Gele Kurdistan u Şoreşgeren Kurdistaneli ser jiyan u tekoşina 

Idris Barzani peyivi. 
Hemreş Reşo di pey i ve xwe de; ''Li gelek cihen cfhane peşevaniya tevgeran piş

te şikestina tevgeren xwe car din nikarin peşengiye bikin. U, malbara·Barzanf 
pişte şikestina W15 'an bi salekl, car din dikariyan peşengiye bikin. Barzaniyan 
ne }i barsen Moskova, ne }i vllayen USA u ne jl ji qesren Baxde re teslfm ne bun ' ' 
Pişti ve xeberdane nunerek bi nave Eniya Rizgariya Netewayi Kurdistan 

(E~K) peyivi u got; ' 'idrfs Barzani, şoreşgerek giranbiha u peşmergeyek baş 
bu. ldrfs Barzani }i yan u rihe xweji boşoreşefida kiribu. Be/e,/. Barzanfwinda
bUnek mezin e, le di ve meriv bi f Barzani re şekiden Kurdistane yen dinjl bi bir
bine uji wan re layiq be" 

Nunerek bi nave Komela Demokratik ya Kurden Su ri, di axaftina xwe de, li ser 

giringiya malhata Barzaniyan di şoreşa Kurdistane de rawestiya u rola PDK ani 

zirnan u li ser i. Barzani seldni. Endamekji KSSE helbestekxwend u civin bi Ey-

Reqip dawi hat. · 

MESAJA CEPHE ŞA'Bi EL-FiLiSTiNE 

l<OÇA DAWI KilUNA XEBATKAR 
IDRIS BARZANI 

D En i ya (beri) geli ya rizgarixwaze Fi
listin u hemu hezen rizgarixwaz u we
latparezen ereb u cihane, geleki bi 
xemgini u bi dileşi , salixa koçe dawi
ldrina hevale xebatkar İdris Barzani 
ye endame Polit-Buro ya PDK-1, ku di 
evara 31.01.1987 an de agahdar bu n, ku 
dema li ser kar u xebata xwe ya nişti
manperweri, ji nişka ve rawestina dile 
wi, koçe dawiye Idr. 

Koçe dawi Idrina xebatkar Barzani, 
ne tene ji bo PDK-1, herwisa ev ji bo 

tevgera welatpareze Iraqe u tevgera 
rizgarixwaze niştimaniya ereb u ciha
nere wendabuneki mazin bu . 

Ev hevale koçldri , bi tekoşeri u ser
lddeyi u polayiya xwe dihat nasin , ku 
di hemu temene xwe u tekoşina xwe 
de, li çepera (mewzi) heri peşin de bu . 

Herdemji bo yekgirtina navbera tev
geren welatpareziya kurdi u ji bo şore
şa Filistine u ji bo hem u tevgeren nişti
maniyen ereb u cihane, xwedi keferat 
bu.(hewldildr) 

EL-HEDEF N0;852 
Organa Cepha Geli Filistine 

Bo Dr. Beşikçi xiiata NOBEL hat xwastin 
ANK • Australya 

D Du endamen pariementera Aust
ralya, berez Michael Maher u berez 
Dr. A. Theophanous (ji Partiya LA
BOR) ji kamitiya xiiata NOBEL ra 
nameyek şandin peytexta Norwece 
Oslo G xuya kirin , ku bi birGbaweri
ya wan Dr. Beşikçi layiki xiiata NO
BEL ya 1987'an e. 

riya xwe nerxek pirr gran peşkeş 
kir u he iroj ji di girtigehe de ye ... 
Loma, ev merove heja layiqi xiiata 
NOBEL e." 

D Dr. Theophanous d i beşek name
ya xwe de dinivlslne, ku " Dr. Be
şikçi bi hawak zanisti xuya kir, ku 
Kemalizm u Demokrasi ne dikari n 
tev di herqeke de bimeşin, ji lewra 
pirr ji benden Kemalizme bi xwe li 
diji ramana demoqrasiye ne u yek 
ji van belden eşkere inkar kirina 
mafen gele Kurd e. Dr. Beşikçi me
rovek bi qiret (ı cesaret e; wi ti ka
ren xirab ni kirine, ne ji kesek kuj
tiye. Ew bi menmsi bi penusa xwe 
hatiye alikariya netewa Kurd.Bo 

ew kare wi, ne tene ew hatiye gir
tin, le karbidesten Tirk desten xwe 
dane ser kar, nivis, diplom u jiya
na wi ye ... Wisa ez bawer im, ku Dr. 
Beşikçi layiki xiiata NOBEL e" 

Komita Pişgirtina Gele Kurd li Aust
ralya hem! kaxez G dokümanten 
gring bo komitiya NONLE PRICE 
arnade Idrine G hevi dike, ku ev me
rove heja xiiata NOBEL ya !sal 
bigire. 

Berez Michael Maher di beşek na
meya xwe de dibeje, ku " Gele Kurd 
ji derneo kevnar de li Kurdistane ji 
ye, ku du şere cihane yekem welate 
wan hatiye parvekirin, ku karbi
desten serdest dixwazine ev gele 
Indo-Ewropi bi hekme zore asimi
le bi kin ..• Dr. Beşikçi merovek ca
mer (ı mexas e, ku bi penusa xwe 
hat alikariya vi geli u bo birubawe-

Ş.B. S. • Sydney 

Yukarıdaki yazı Dr. İsmail Beşikçi. Avustural
ya/ı iki parlamenter w.rafından /987 NOBEl. 
ödülü için aday gösteri/diğini duyuruyor. Yer 
olmadığı için türkçesini veremedik. 

K.P 
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'' Güney-Doğu'da devekuşu politikası 
terkediliyor'' mu?! 

D Türkiye'de yayınlanan haftalık YENİ GÜNDEM dergisi 54. sayısının 13 sayfasını 
Kürtlere ayırarak, 12 Eylülden bu yana ilk cesaretli adımlardan birini attı. 
D Ne var ki, generallerin Türkiye'sinde henüz demokratik hak ve özgürlüklere izin yoktu. 
Bu nedenle de dergi dağıtıma girer girmez toplahldı. 

Yeni Gündem dergisinin kapağı 

Türkiye ~artlarında gerçekten ürkü
tücüydü. Bir tabunun yıkılmasına 

doğru atılmış cesaretli adım, Türki
ye'deki "demokratik" çerçeveye sı
ğar cinsten değildi . Nitekim demok
rasiye ha geçti ha geçecek tartışma
larının sürdüğü dönemde, yasal 
çerçeveler içinde sunulmuş Kürt so
runa dahi tahamül edilemed i ve dergi 
dağıtıma çıkar çıkmaz toplatıldı. 

Dergi kapağın yanısıra tamıtamına 
13 sayfasını ayırmış Kürt sorununa. 
Yetkili , Türk devletinin politikasını 
tayin eden insanlar, denilebilirki ilk 
defa bu kadar açık sorunu tartışıyor. 
Türkiye'de Kürt sorununun kavranı
lış biçimini kavrama açısından, aşa
ğıda bu yetkili ağızların görüşlerini 
sunmaya çalışalım . . . 
Bakın uzun dönem Türk Ordusu

nun Kürdistan politikasını tayin et
mede rolü olan emekli korgen~ral 
Nevzat Bölügiray, Güneydoğu olay
larını nasıl değerlendiriyor; ''Sorun 
üçyüz. beşyüz eşkiya sorunu değildir. 
Çok daha geniş, kapsamlı ve bölge 
çapındadrr. . . Aslında bunlar, yıllar
dır devletin sivil ve askeri üst kade
melerinde konuşulup, tartrştlmış, 
ancak kapalı kapılar ariında ve ar
şiv dosyalannda kalmıştır. .. Sorun
lar görmezlikten ge/inmek/e, gizle
mekle yok olmuyor. .. Bölücü terörist
lere sadece sınırlanmızda kamp 

kurmuş birer eşkiya gözüyle bakıla
maz ... Bunların yurtiçi uzantılarının 
yaygın varlığı da yadsınamaz. Bu
nun en somut örneği hapishanelerde 
yatan binlerce bölücü teröristin var
lığıdır. Böylesine yaygın bir örgüt
lenmeye karşı köylü/ere silah vermek 
tek başına yeterli olmaz . .. '' diyerek 
ordunun Kürdistan sorunundaki tu
tumunun ipuçların veriyordu. 

Konuyla ilgili eski Mardin valisi ve 
MİT görevlisi Ergun Gökdeniz ise 
tartışmaya yeni boyutlar getiriyor
du; · : .. İran Kürtlere, yapılacak refe
randum sonucunda, savaştan sonra 
isterlerse bir Kürt devleti kurmaları
na izin vereceğini vaadediyor. Ama 
bu Kürt devleti Irak topraklarında 
olacak! Bu vaad Kürtlere göre ehveni 
şer bir çözüm. Batı ise İran 'ın galibi
yerini istemiyor. Fakat petrol bölge
sinde zayıf, güdümlü bir Kürt devleti 
batılı petrol -şirketlerinin işine ge
lir. . . Ben askeri harekatlar ile bir so
nuç alınacağını zannetmiyorum .. . 
JC.l73-75 'de bombalar atılırken, peş
mergelerin mağara ağızlarında çay 
içtiklerini dürbünle görüyordum ... 
Bri.finglerde hep milliyetçi Kürt
komünist Kürt ayrımı yapılır. Bu ay
rım aslında bize pek yarar sağlamaz. 

Çünkü Tıirk marksist-leninistleri 
Kürt sorununu ulusal sorun içinde 
düşünüp sahiplenirken, Kürt 
marksist-leninisieri kendilerini hep 

ayrı düşünürler. Bu nedenle bu işlerin ar
kasında TKP var demek çok cahilce bir ta
vırdır... Şayet Güney Kürdistan 'da o top
raklar boş kalır taksime tabi tutulursa, Batı 
ve Sovyetler öncelikle Ermenistanı düşü
nürler" 

Ordunun Kürdistan'daki siyasal mücade
leden, ve peşmerge örgütlenmesinden ürk
tüğünü ise emekli jandarma Albay Yılmaz 
Erkekoğlu şöyle dile getiriyordu; ·: . . Biz 
bugün bir bölücü çetenin üç beş tane çoçu
ğu ile uğraşamazken, Talabani 'nin ve Bar
zani 'nin yıllardır cirit attığı bir bölgede na
sıl barınacağız? Oraları gidip almak sorun 
değil, nasıl barınacağız orada? Her iki ör
gütte hayatiyerini buraya bağlamış . . . '' 
diyordu. 
ANAP'ın "Kürt" Bitlis milletvekili ise 

Kürdistan sorununun tabulaştırılmasına 

karşı çıkarak şu görüşleri ileri sürüyordu; 
': . . Çadırlarda yaşayan bir göçer topluluğu 
vardır. Bunlar kültür birliğini sağlamak
tan fevkalade uıtık unsurlardır. Dil farklı
lığı olabilir, bu dünyanın her yerinde var
dır, ürkmemek gerekir. Bunu sosyolojik bir 
renklilik olarak kabul etmek gerekir.'' diyor 
ve ardından T.C'ye akıl veriyor; ''Bölgenin 
şu andaki psikolojik durumu da gözönüne 
almarak fevkalade müşfik çözümler götü
rülmelidir. Mesela bir jandarma yüzbaşısı 
bir göçer grubununun başını çağırıp da dö
verse bu büyük infilak anlamına gelir. .. Bir 
jandarma yüzbaşıst bölgenin özelliğini do
layısıyla orada devletin kendisi olarak gö
rülme/idi r' '(!) 

Konuyla ilgili olarak demokrasinin Karaoğlanı ise her za
man olduğu gibi "sosyalistçe" ve "demokratça" sorunu ele 
alıyordu. Ecevit Kürdistan sorunununda şunları söylüyordu; 
''Ben Tıirkiye'de herhangbbir etnik grup için 'dağ Tıirkleri' 
deyiminin kullanıldığını duymadım. Aslında Tıirkiye'de Kürt 
Tıirk ayırımı yapılmaz. Yapılması da kolay değildir. .Çünkü 
600 yıllık Osmanlı döneminde Tıirkiye'nin halkı çok büyük 
ölçüde karışmıştır ... bir ırk ayırımı yapıldığı için değil, böl
genin sosyal yapısından(aşiretler vs.) dolayı sorun vardır. 
Diğer nednede dış kökenlidir. Güney-Doğu 'daki eylemlerin 
tümü dışandan kaynaklanıyor'' diyerek Kürt ve Kürdistan 
gerçeğini bir kez daha "demokratça" ayaklar altına alıyor, 
''Anadolu J(Jl] 'de ne kadar Tıirkse, bu gün de o kadar 
Tıirkdür" yargısını unutmuşa benziyordu. 

Yeni Gündem ayrıca sözü edilen bu sayıda, Kürt Enstitü 
başkanı Kendal Neıtın 1a yaptığı bir söyleşiyt.de yer vermiş . 

Kürt sorununu dışarda tutarak demokrasi mücadelesi veri
lebileceği iddiası taşıyanlar için, Yeni Gündem'in sözkonusu 
sayısındaki görüşler kadar, derginin alelaeele yasaklanması 
da yeterli bir uyarı olsa gerekir! Cevaplar ise tarihin içinde 
dumaktadır ... 

• 
ISVEÇ'TE KARMAŞA KURDISTAN PRESS'in 

D Devlet Göçmen Daire
sin'de tercüman olarak çalı
şan bir Türk, politik mülte
cilerin davalarınatakip eden 
Avukat Kjell Jöhnsson tara
fından "güvenilmez" olarak 
nitelendirildi. 

D Konuyla ilgili görüşleri
ne başvurulan Devlet Göç
men Dairesi sorumlusu , 
sözkonusu kişinin 10 yıldan 
beri, tercüman olarak çalış
tığını, Kürt politik mülteci
lerinin de dosyalarının bu 
şahıs tarafından tercüme 
edildiğini açıkladı. 

Stockholm • ANK 
İsvcç'e siyasi mülteci olarak ge

len Kürtlerin dosyalarının Türk 
tercüman !arafından incelenme
sinin yanlış olduğunu belirten 
Avukat Jöhnsson. Ayrımcılık 
Ba~kanı ve Uluslararası Af örgü
tü temsilcileri !arafından da des
teklendi. 
Olayın ortaya çıkması. Politik 

mülteciler arasında derin endişe 
yarattı. Konuyla ilgili Devlet 
Göçmen Dairesi Başkanı ise ~u 
açıklanıayı yaptı: 

Kendisi, ülkesi hakkında geniş 
bilgiye sahip ve hukukçu. Tıirki

ye 'nin adalet mekani:masım iyi 
tanıdığından, hukukta ilgili so
runlarda zaman zaman kendisine 
damşmaktayız. Güvenilir olup 
olmadığı onun bağlı olduğu ülke
ye göre değil, kişiliğine göre de
ğer/endi ri !me/idi r. Ku ruluşumu:
da çalışmasının temel nedeni, 
dalında uzman olmasmdan dota
vıdır Kürt mültecilerinin dosva
·larımn bu kişi tarafindan incelen
mesi meselesine gelince. Doğru
dur, tercüman olduğu için bu 
belgelerin tümü bu kişinin elin
den geçmektedir. '' dedi.DGD so
rumlusu Palıniund anca ''Politik 
mülteci/erin durumlan hakkmda 
karar vermeden önce. danışttğ

mı: · çeşitli kuruluşlar. kişiler 

var(!), İsveç elçiliklerine ı•e ba
:en de kurum içindeki u:manlara 
da soruvoru: '' belirlemesini de 
yaptı ve sözü edilen kişinin de 
bunlardan biri olduğuna işaret 

etti . 
Özellikle Kürt politik mülteciler 

için anlaşılması mümkün olma
yan bu durumun. yeni çalkantılar 
yaratacağı ise kaçınılmazdır. Öte 
yandan. politik mültecilerin özel 
hayatiarına bütünü ile vakıf olan 
Sosyal Yardım Büroları'na yuva
lanan ispiyonculann da birer iki
~er açığa çıkacağı ve İsveç hükü
metinin konuyu ciddi bir biçimde 
ele alnıası beklenmektedir. Hası-

· 'Sii~ konusu rercüman u~wı yıl
lardan her i İ.weçte 'dir. Tıi rkçe
den, İ.weçÇ('_\'e ı ·e İ.\Teççeden 
Tıirkçeve çevri/er wı mwktlldu: lı. İsveç sarsılacak!! 
KURDISTAN PRESS • 25 ADAR 1 MART 1987 

Türk basımnda 

YANKILARI 

1 ' Önçalı~ınalarının yapıldığı dönemden. 1~ . sayımızın yayınlandığı bu güne kadar gazetemiz etmfında yoğunlaştırılan sorumsuz suçla
malar. t~mdsiz linyargılar ve karalamalam. Türk. basını da dön elle sarıldı. Esasen. Türk burjuva basını. Türk ve Kün S<'lunun siyasi 
sonımsuzluğunun ürünlerini değerlendirmekte! Orneğin . Donınund"da çeşitli siyasi eğilimiere mensup öğrencilerden oluşan bir komi
tenin . C. Kaplan·a gönd~rdikkri açık mektubun gazetemizde yer almasını . Tercüman Berlin muhabiri · ·&ır:.mıi ilm Kapla~ı iı işbirl(~i 
ra.~rı.,· ı ··diye verdi . Niye. liılabaııi. ya da Kas1111 Lo dt·.~il dt• &ır:mıi:' "Birileri"nin bu S<'ruya cevap vernıesi gerek .. .Ote yandan. 
A .('dikd olavı ik ilgili olarak ANK tarafından düm·ava dunırulan YNK"nın ilk ,.e tek bildirisi de. Millivet"te .. PK/\ aja11sı arık/adı· · 
diy~ verildi . Aynı ga7~t~ . Kürdistan Press"in haberini. : " Tıı!tibwıi ili'lı Uludere mulıabiriııiıı aldı.~ ı ii:t'/ clt·r;,.r ·diye ge.,·ti·. İs,·e.,· Dışişleri 
Bakanı ik yapılan bir riiponajın Türk burjuva basınındaki yorumu ise. "birileri"nin yaygar.ıları ik tam bir uyum i~,· inde idi!"' . . 
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T 
ürkiye'de Kürt Milli di
renme Haraketlerinin,en 
kanlı olanı şüphesiz Der

simdir. 
Dersim bütun tarihi boyunca 

1938 yazının son ayiarına ka
dar, bağrına yabancı sokma
mıştı. Ne Bizanslar, ne Moğol
lar, ne Selçuklu Türkmenleri 
ve ne de Osmanlılar Dersim'e 
giremediler. 1938 jenosidine 
rasiayan günlerde Başbakan 
olan Celal Bayar, Dersim böl
gesinin devlet içinde devlet ol
duğunu ve o güne kadar 48 de
fa askeri harekata girişiimiş . 
bulunulmasına rağmen , bu çı
banın (!) hiçbir zaman deşile
mediğini mecliste itiraf 
ediyordu . 

Cumhuriyetten sonraki 
dönemde, Dersim' in en 
etkin kişisi Seyyit Rıza 

idi. Dersim, yüzyıllardır koru-
yageldiği fiili ulusal otooorni
sini kurumlaştırmıştı: her böl
ge halkının (aşiretin) bir mecli
si ve ayrıca bir de Dersim 
Genel Meclisi (Cemaat-ı Aşİ
ran) vardı. Bu meclisierin al
dıkları kararlar, bütün aşiret 
şefleri ve silahlı kuvvetleri ta
rafından aynen uygulanmak 
zorunda idi. Ayrıca, adli, idari 
ve kültürel kurumlar da, Der
sim Kürtlerinin ulusal özellik
lerine uygun bir biçimde geliş
tirilmişti. 1935 yılında çıkarı
lan Tunceli Kanunu ile, 
Dersim izole edilerek , eski sö
mürgelerde görülen özel bir 
valinin denetim tanımaz vahşe
tine terkedilmiş, l936'ya kadar 
ise, Dersim' e yapılan askeri se
fer! erden hiçbir sonuç alına
mamıştı. Dersim'de Türk dev
leti kontrolü sağlayamıyordu. 
Aynı yılın sonbaharında, Mec
lis açış Konuşmasında Mustafa 
Kemal, sözü Dersim' e getiri
yor ve şu korkunç kararı açıklı
yordu: ''Dahili işlerimizde en 
mühim bir sajha varsa o da 
Dersim meselesidir. Dahilde 
bulunan iş bu yarayı, bu kor
kunç çıbanı ortadan temizleyip 
koparmak ve kökünden kesmek. 
işi, her ne pahasına olursa ol
sun yapılmalı ve bu hususta en 
acil kararların alınması için 
hükümete tam ve geniş selahi
yetler verilmelidir.'' 

Bu konuşma, Türkiye'nin en 
yüksek kurumu olan parla
mentoda yapılıyordu. Ve Türk 
sömürgeciliğini, Türk sömür
geciliğinin yıllardan beri uygu
ladıkları insanlık dışı türkleş
tirme politikasının en açık ve 
en özlü ifadesi idi. Assimilas
yon ve jenosid eyemlerinin bir 
numaralı sorumlusu olan ırkçı 
diktatör, göstermelik dahi ol-

sa, ıslahattan(!), medenileştir
mekten (!), kamu hizmetleri
nin Dersim'e getirilmesinden 
(!) dahi söz etmek gereğini 
duymuyor ve katliam planının 
açıklamaktan çekinmiyordu . 
Kararın anlamı açık ve kesin

di: yüzyıllardan beri öz yurtla
rında özgür yaşamaktan başka 
suçları olmayan 200 bin kişilik 
bir Kürt topluluğunu topyekun 
imha!... Tunceli Kanunu ile 
zaten, bölge bir sömürge vali
sine teslim edilmiş , meclise 
danışmadan idam etme yetkisi 
dahil , her türlü uygulama yet
kisi zaten yürürlüğe girmişti . 
Bu işin başına da askeri komu
tan adı adı altında Koçgirijeno
sidinde subay oarak görev ya
pan cellat Abdullah Alpdoğan 
getirilmişti. Karargah Elazığ 'a 
kurulmuş ve böylece Bingöl ve 
Elazığ kontrol altına alınarak, 
katliam sırasında Dersim' in 
çevresinden yardım alması da 
önlenmiş oluyordu. Yıllardır 
başlatılan askeri hazırlıklar ta
mamlanmış durumda idi. 1937 
yılının başlarında bu korkunç 
çıbanın (!) kesilmesine başla
ma hareketine giriştiler. Her 
zaman olduğu gibi , bu sefer de, 
bölgede bir tatbikat yapılacağı 
ve bu nedenle Başbakan 'ın 
bölgeye gideceği açıklandı. 
Tatbikat, Kürdistan tarihinin 
en kanlı, en zalim, en acımasız 
katliamlarından birine başla
ma tatbikatı idi. Ve iki yıl bo
yunca aralıksız devam 
edecekti. 

Kuvvetler eşit değildi . Mal
zeme durumu eşit değildi. 

Dersim, ülkenin içinde, dış 
bağlantılardan oldukça yoksun 
bir alanda idi . Dört bir taraftan 
rahatlıkla kuşatılabilir durum
da idi. 192l'den itibaren ardıar
dına yapılan imha eylemleri 
nedeni ile Kürdistan'ın diğer 
bölgelerindeki halkın ağır za
rar görmeleri ve yorgun düş
meleri yanında, Nazi Alman
ya'sının dünyayı tehdit eden is
tilaları nedeni ile tüm dünyanın 
kendi telaşına düştüğü bir dö
nemde Dersim'de olan bitenler 
karşısında sessiz kalmaları da 
eklenmeli. Uluslararası prale
tarya hareketinin merkezi ör
gütü III. Enternasyonal ise, 
Türk delege! erin verdiği rapor
lara dayanarak Türk devletinin 
bu kanlı jenosidini ''genç Türk 
burjuvazisinin anti-feodal 
enerjik reformları" olarak al
kışlayacaktı. 

S
avaş süresi boyunca yüz
bin civarında insan katl~
dildi. Bunların büyük bır 

bölümü kadınlar, çocuklar ve 
yaşlılardı. Ne var ki, akan kan 

boşa gitmeyecek, gasbedilen 
temel demokratik hak ve öz
gürlükleri için mücadele eden 
Kürt halkının gelecek kuşakla
rına , asla teslim olmamalarını 
sürekli hatırlatacaktı. 
Katliamın boyutları öylesine 

acımasızdı ki, Ordu saflarında 
Dersim dağlarına sürülen bin
lerce Türk emekçisi bu vahşete 
dayanamadılar. İçlerinde çıldı
ranlar, cepheyi terkedip kaçan
lar oldu. Bunca zulme rağmen, 
ne Dersim imha edilebildi ve 
ne de Kürt halkına uygulanan 
asimilasyon hedefine ula
şabildi . 

* 
937 yazında başlarında 

ı Seyyid Rıza' nın bulundu
ğu H ernedan , Heydaran 

bölgeleri şiddetli çarpışmalara 
sahne oldu. Sonbahar bitince, 
hükümet kuvvetleri henüz bir 
sonuç alamamışlardı. Türk 
Ordusu büyük kayıplar vererek 
Elazığ'a çekilmek zorunda kal
dı. 1937 başlarında, Batı Ana
dolu 'da kısmi seferberlik ilan 
edilmiş , 26,27,28 doğumlular 
askere alınmışlardı. 37'nin bü
tün yazı boyunca savaş kanlı bir 
biçimde devam etmişti. An
cak, Dersim inatla direnmiş , 
teslim olmamıştı. Seyyid Rıza, 
hükümete başvurarak , sorunu 
barışçı yollarla çözmeyi öner
miş, ama kabul edilmemişti. 
Hükümet kararlıydı. 

Dersim'de Seyyid Rıza'nın en 
yakın yardımcısı ve hareketin 
teorisyeni Alişer'di. Alişer'in 
direnme hareketi içindeki yeri
ni ve kişisel yeteneklerini bilen 
general Alpdoğan, Alişer' in 

başını getirenin ödüllendirile
ceğini bıkıp usanmadan vaade
diyor ve ısrarla Alişer'in yok 
edilmesini istiyordu. Seyyit 
Rıza'nın akrabaların'dan (Re
ber) Rehber bu işi üstlendi. 
Alişer'e misafir olduğu bir ge
ce, Alişer'i arkadan hançerle
di. Alişer'in kafasını gövdesin
den ayırarak, Elazığ'da bulu
nan General Alpdoğan'a 
götürdü. 

Rehber ise, geri dönerken ku
rulan bir pusuda kurşunlandı. 
Alişer'in katledilmesi büyük 

bir kayıptı. Ne var ki savaş bü
tün şiddeti ile devam ediyordu. 
Özellikle genç Şahine Bahtiya
ri'nin komuta ettiği kuvvetler, 
hükümet kuvvetlerine aman 
vermiyor, her saldırı geri püs
kürtülüyordu. 

Yaz ortasında, saldırılar kıs
men azaldı. Bu ise, aslında bir 
taktikdi. Devlet, Seyyid Rıza 
ile görüşme talep ediyordu. 

Görüşme, Erzincan valisi ara~ 
cılığı ile iletilmişti. Seyyid Rı
za görüşmeyi kabul etti ve 5 
Eylül 1937 günü Erzincan'a 
geldi. Fakat görüşme yapılma
dı. Bunun yerine Seyyit Rıza 
orada tutuklandı. 

Adi bir eşkiya, bir gangester 
kadar olsun sözünün eri olma
yan hükümetin bu kalleşçe ve 
utanç verici oyunu karşısında 
son derece sinidenen yaşlı li
der, vilayet konağından çıkar
ken, etrafını saran halka döne 
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e Kahmu~ telefon hattının ke~il,nesi ile 1. Dersim jenosidi başlamışt 

rek: 

hukumeta be şeref u zureker 
yalancı ve şerefsiz hükümet 
diye haykırdı. 

Bir kaç hafta sonra Şahin de şe-

hit düştü. Böylece Dersim Di
renme Hareketi tamamen başsız 
kaldı. Gene de kıştan önce Hü
kümet kuvvetleri Dersim'i kont
rol altına alamadılar. Ve yukarı
da da belirttiğimiz gibi Elazığ'a 
çekilmek zorunda kaldılar. 

1938 Katliamı 

L 
iderlerinin birer birer or
tadan kaldırılmalarından 
sonra, Dersim Direnme 

Kuvvetleri, özellikle Batı Der
sim, tamamen başsız kalmıştı. 
1938 baharında hükümet "si
lahlarını teslim edecek olan 
asilerin affedileceğini'' ilan et
ti. Bu çağrı üzerine hükümet 
kuvvetlerine teslim olan ve si
lahlarını veren Karabalı, Fer
hat, Pilvank, Şexme
medan ve karacasey
yitleri tüm olarak im
ha edildiler. Arkasın
dan Mazgirt, Kurey
şan aşireti mensupları 
ile Yusu.fhan , Baxti
yar kürtlerinin de ço
ğunluğu kadın, ço
cuk, ihtiyar, emzikli, 
gebe farkı gözetil
rneksizin kitleler ha
linde çoğu defa da 
süngülenmek sureti 
ile yok edildiler. 
Sonbalıara doğru, 

Nazmiye'nin Horme
kan, Kureyşan, Alan
ve; Mazgirt'in bir kı
sım Bamasuran men
supları da aynı şekilde 
zehir! i gaz bombaları, 
süngüler ve cesetlere 
dökülerek ateşleneo 
petrol yangınları ile 
yok edildiler. 
İnsanlık tarihirıin 

yazdığı korkunç, acı
masız bir jenosid ha
reketi idi bu.Bir ulus, 
bir halk, sırf boyun 
eğmediği ve sırf köle
liği, assimilasyonu 
reddettiği için, kendi 
özyurdunun bağrın
da petrol/e, gaz bom
balan ile, kurşun/ar
la, süngüfenerek kü
me küme .. grup grup .. yok edi
liyordu ... 

1938 Eylül ve Ekim ayların
da, Dersim artık bir hara
be, bir virane idi. Bu kor

kunç ve acılı günlerin insan ak
lının almayacağı cinayet öykü
leri ve acı hatıraları bu gün bile 
bütün dehşetiyle anlatılmakta 
ve özellikle o günleri yaşayıp 
da hayatta kalabilmiş olanlar 
tarafından en ince detaylarına 
kadar bilinmektedir ... 

Teslim olan genç kızlara, ge
linlere tecavüz edildi. Geride 
kalanlar teslim olmadılar. 
Uçurumlardan binlerce genç 
kız, genç gelin kendilerini öf-

keli Munzur'un sularına attı
lar. Munzur günlerce kan 
aktı. 
Savunmasız halkın gizlen

dikleri mağaraların önüne ge
tirilen toplarla binlerce insan 
imha edildi. Bir kısım mağa
raların ağzına çimento dökü
lerek, yaşlı, sakat, kadın ve 
çocuklardan oluşan kitleler 
diri diri ölüme terkedildiler. 
Ormanlar ateşe verildi. Su 
kaynakları zehirlendi . Çi
mento dökülerek kapatıldı. 
Ordu yetkililerinden Erzu

rum Kolordu Komutanı Tev
fik paşa , yetkililerden daha 

insani davranışlar yapılması
nı önerdiği için geri çekildi. 
Aynı Kolordu Subaylarından 
Binbaşı Hayri, riıitrolyözlerle 
taranan kadınların kucakla
rındaki küçük yavruların kur
şunlandıkça kıvranıp durma
larından dehşete kapılarak, 
bayılmış ve sonra çıldırdığı 
için akıl hastanesine kapatıl
mıştı. Bunlar, tarihin yazdığı 
en barbar, en kanlı insan kı
yımlarından biri olan Dersim 
faciasının örneklerinden bir 
kaç ıdır. 

D 
emanan, aşıretinin yi
ğit halkı, bu dehşet ve
rici katliamı gördükle-

rı ıçın teslim olmadılar. 
Demananlılar, bir kişi ka
lıncaya kadar direnmeye, 
asla teslim olmamaya ye
min ettiler. Ve bu yemini 
de bozmadılar. Demanan
lılar, lvfse Seyka 'lıların, 
Sile Pit 'terin komutasın
da, Kutu ve Laş derelerin
de, sömürgeci cellatlara 
darbe üzerine darbe indir
diler. Bir süre sonra, Hide 
Aliye Isme komutasındaki 
Hayderankuvvetleri de Zel 
bölgesinde ~ömürgecilere 
saldırdılar. Ilkbaharın so-

silahsız Kürt halkını sün
gülerken insaf bilmeyen 
sömürgecilere Demanan
lılar da insaf etmediler. 
Sonbaharda, ordu büyük 
kayıplar vererek Demanan 
bölgesinden geri çekildi. 
1942 sonlarına kadar Der
sim'de çatışmaların ardıar
kası kesilmedi. 

Dersim'deki çıban(!) yok 
edilemedi. Kanayıp dur
du. Bu gün, bu mazlum ve 
yiğit insanların imhası için 
yeni yasalar ve yasaklar 
getiriliyor. "Gün ola, dev
ran döne, umut yetişe ... '' 
(Bu ya:.1. Dr. Şivwı'm Kürt Millet Hareketleri . . 
kilabmdmı ideştiri/erek lıa:.ırlandt . K.P) 
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·~··· 
- Biranina Hesen Hişyar Hesen Hişyar'ın anıları 

B~şbakan Fe~hib_eY: Doğuda ek askeri tedbirlerin almmasma karş1 ÇikmlŞti . istifaya zorlandi ve yerine inö
nu atand1. lnonu nun ilk IŞI ISe. mecl1sten b1r günde ünlü taknr-i sükun kanununu geçrmek oldu. 

Pişti 63 sal berxwedana 

Şex Seid 
Despek di hejmara 13'an de 

Yana di ,.e ciYine de je re goıin : Di desrpeka .rebara peşin 
de. em (i bi din ~er.r11 ·( Şex Se id got: Di naı'AraYhı Eşiran 
de. gır u1wmm lı eYe u e~ nedi11·erim bi insafrişre milere .rı re 
di /lll\ ' 1\Wl de bilıelim. ku eı · /ıale \\'{)ll be. Eır ne .\'1\'ellda ne. 
Din; e:: dakeı ·imnaı · 11·e/er ıi bigerim. ku ra e:: ı mn bigilıinim 
lı en/u. ku bi la 11·e gaı:e bi::mıibin .nı ·e li ser qenciya 11ıiler bi
gilıininlıeıdu . Paşe bi la deı ·ji ıl'i gire eşiniYe be1dinıi gaı·e 
.rıre ber bi lllf:'·dana diroka lıeqe .r11·e de biaı·ejin . 

Dü;e bemarneya xwe danin. ku Şex de bi sesed peyayen 
xwedı çek ü sileh daketa ü biçuya Da ra Hene (Ye nikkoy-We 
gaYe ~\ilayeı bü ew der. ~e B ingola neha. nave Bingole Çe
baxçur bü ü wilayet bü. )Li wir ji ew Axa maxayen bi nav ü 
den~ yen zikter. Heci Selim Axa hebü ku tirkan je re digotin 
Hecı Qolos. Alay Qumandari bü üye Madraxe ... Şex Şerif 
birin cem xwe ku wi li ser Çebaxçür·e qeydbikin. Piışaye 
Xarpere bü. Paşe ew hemü Eşiren der ü dora xwe ci vandin 
be: heY ü ji wan re dan zanin. ku: Di ı im ku eıı · deı')i gire11 
eşımya be1da11a ıi 11amıis ıi şerefa /ıeqe milere .r11·e bi::a
llibana. 

Ji wir ji ew hat in daketin na,· Eşiren Botiyan. ku ji wan re 
digotin eşiren: Zazim. Emere Faro. Ji wir ji ber bijer dake
tin. hat in Lice ü qeza Liciye. Ji wir em hatin ü oihaştin Li ci
ye ü b~n mehvane Lawe Ehmed Bege. ba law~ Heqi Beg ü 
~ehmud Bege ku Qumandariya rojhilata Dicleyedi desten 
wan de bü ü paşe ew li Xarpete hatinidam ki ri n. Li wedere 
ji ew hemü Axa maxayen malmezin anin gihandin hevdu . 
Disa düre em ji wir ji çün gunde me ye di navbera Lice ü 
Heneye. E w şeY em li wir man. Sibetiri em çün Heneye. Li 
wir Axayeki bi na,·e Herndi Beg hebü. Yana ü çend Axayen 
binaYeM isıefa Beg. Saleh Beg ü yd.(Yen dine) . ku bere he
rı;ü li ?iji ~evdu bün. _li he,· a~in ü gihandin hev. Paşe ji wir 
çun Pırane . Lı wır se mehkum hebü ku hatibün nav wan . 
Dema jendirmeyen tirkan x·wastin wan bigirin . ew hevalen 
me yen xwedi çek veya nehiştin . 

- Çi kes bün~ Nave van mahküma çi bün~ 
- Ez nizanim weleh. wan bigrin. Wan nehiştibün. lexistin 

hatin _mala ~u ~m te de bün: Min ji wan re got. ku di heşte 
Sıbate de bu vıya. saeı dı dıdo ü çarigeki de. pj şti nivro. li 
mala Behri li deve nevale bu. Min ji wan re got. ku : Ku ro. 
çi ma e,· hatin nav me? Ye ne baş bün i ro gera Şex heye. ne
heqbün hatin nav ıtıe. go1-weleh em hatin. Rüniştibün we di 
hine~e di qereqol 9um~dariY,~ 'r'f~ de re ü çar pe ne cendir
me pe re hat ın deve den. b ıra derl<evın wana. Ez rabüm der
ketim. Minji wan re got : Çawü{ a'xa: idare li ser her tişti ye. 
,·ana i ro hatine ji bo xatire şex ü tişte w i lo ne munasebeti ne 
lazim e: erne nehaji vir rabin herin . li vir in te her tim wan 
bi gri. ~in kirüne kir hi~kbü gani nebü . yen hündir bün wan 
: ~eboye Keleş hebü ku bere gihaştibü Şex Seid peyaki 
merxwas bü . Nave wi denge wi hebü. Neboye Keleş je re di
gotin. serhedi bü . Neboye Keleş derket derve. Di nav wan 
de gotin çebü . Nebo bi serti hat. na Nebo~ Min kir nekir wi 
ji wi re. wi ji wi re got kero, wi kerxaneçi Nebo tifınge ~isı 
zike wi bera wi da . Min li xwe xist: lawo Nebo te çima wisa 
kir? Çu cemiyet bir sere wan ji bera wan ji da li wir teqi
ya .. . ühüü ... 

- Ji hatina van mehküman Şex Seid aciz nebü , ji we re tiş
tek negot? 

- Li ve dere Şex Seid li mala Şex Ebdulrehim bü . Ew pe 
nehi~iyabü ev hatine nav me ü heta wilo ji bü.Me xeber da 
bi ti~kolobü('J . Şex Seid pir acizbü. pir xeyidi: malava bi
girta de~! min de we te~lime wan bi kira. Ji bo ~e mehküman 
ewede .. Edi çü evi ya. Biraye xwe şiyand got: here cem wan 
cendirman. dile w.ın rake ji wan re bibeje, arkadaş , ıvele ev 
rişr xeled çebuye, em her se mehkuman re/i me ıve dikin, va 
ye me res li me ıve kir, goı. E w çi çübüye nizanim. nizani m ki 
ne P. 
Şex ıbrahim ber bi wi qi~la eskeri çü. wa eskere wedere 

bera w.ın dan . Bangkirin gotin : Babam , em ten cem we. ne 
ku em we digrin , em ten cem we ü didin distinin bi we re em 
mehkümen han tislime we bikin. E w bawer nebün disa bera 
wan dan ~e-çar Zaza birindar bün ü Zaza pirin u aleme wan 
ji bera wan dan u ew ji kuştin li wedere ü li ve dere xerabü. 

Wedom bike 
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63 Yıl sonra 

Şeyh Said Direnişi 
_ Baştarafi 13. say1da 
_ Toplantıda . çalışmanın başlangıcında önlerine ne koy
maları gerektiğini ona sordular. Ş. Sait : ' 'Aş irer ağalanmn 
arasında karga ı ·e diişmanhk mrd11: 0111an11 iliSafilla inan
cı m mkrur ki. adamiamu iç içe karsmlm: Halleri böYledir, 
okımıa-.m::malan yokrw: Ben ii/keYi do/aşma/mm , k(on/arı 
birleşrirebileyim . Bilsin/er. miller de memnwi olacak. Bir
leşsin/e~: Aşirerlerda/aşmaları b1mkıp millerin/ıak/an için 
ra ri lı meı-dam11a çıksm/ar · : 

Bir plan yapıldı. Şeyh Çan'dan 300 kişiyle inecek. Gitti
ler. Yeniköy dolayiarına indiler. O zamanlar vilayetti. şim
diki Bingöl: o zaman Çabakçur idi. 

Türklerin "Hacikolos" dedikleri biri vardı. Alay komuta
nıydı. Madrag'in. Xerib'in filan ... Şeyh Sait' i oraya götür
düler. Aşiretleri çevrelerine toplayıp. onlara meseleyi açık
ladılar. Onlara aşiret dalaşınalarından vazgeçmelerini. na
mus ve şerefın milletlerinin hakları olduğunusöyledi. 

Oradan Boti aşiretine. "Zazim" diyorlar. indiler. (ümer Fe
ro'nun aşireti~). Sonra. aşağıya . Li ce kasabasına gittiler. Biz 
de Şeyh'e yetiştik. O'nunla beraber Lice'ye gittik. Orada 
Hakkı beyin oğlu Ahmet Bey'in misafıri olduk; Mahmut 
Bey'in oğlu ki. sonradan Dicle'nin doğu komutanı oldu,Ha
rput'ta onuda idam ettiler. Orada da Hani de bulunan büyük 
ağa-ınağaları birleştirdiler. Oradan Lice ve Hani arasındaki 
Gündem'e gittik. O gece orda kalıp ertesi sabah Hani'ye git
tik . Hani'de de Harndi Bey vardı . Mustafa Bey vardı. Salih 
Bey vardı. Onlar hepsi birbirlerine karşıydılar. Dalaşmaları 
vardı. Oraları da yerleştirdiler. Aşiret ağaları da istediler ve 
onları da birleştirdi ler. Oradan Piran·a gittik .. . Piran'da o 
yöreni_n üç mahkumu. arkadaşlarımızın içine gelmişlerdi. 
Turk Jandarmaları -kapıda- onları tutmak için kıstırdılar. 

Onlar (bizim arkadaşlarımız) bırakmadılar. 
-Kimlerdi . o mahkumların isimleri neydi? 
- Yallahi bilmiyorum. onları tutmak istediler, bizimkiler 

bırakmadı. Çekip eve geldiler. Biz içerdeydik. Şubat' ın se
kizindeydi . saat iki civarıydı , öğleden sonra, Bahri'gilin 
evınde .. Onlara " Bunlar niye geldi , bu iyi değil, bugün 
Şeı·h 'in ziyareTleri vardır. Içimize gelmeleri haksız/ıkur " 
dedim. "Va/lah geldik " dediler. Oturmuş l ardı. Baktık ka
rakol komutanı ve dört-beş jandarma geldiler kapının önü
ne. ' ' Ya/la/ı çıksınlar onlar' ' dediler. Kalkıp çıktım , onlara 
dedim ki: "Çavuş beı·, idare her şeı·in üsTündedir. Bunlar 
bu gün şeı·lıin haw·ı için gelmiş/er. Böyle da vranmamza ge
rek mkrur. Şimdi burdan kalkıp gideceğiz. Onlar ise burda
dır/ar. Ne zaman isTersen , ruruklayabilirsin" ne yaptıysam 
ikna olmadı . Inatçıydı .. Ee .. onlar içerdeydiler. Keleş Nebo 
vardı . daha önce Şeyh Sait'e katılmı ştı. Yiğ it biriydi . Nam ı 
şanı vardı. Keleş Nebo diyorlardı ona. Serhat ' lıydı. Nebo 
dı şarı ç ,ıktı. Aralarında tartışma oldu . Nebo sert girdi . Ha
y ır Nebo ~ Yapma nebo ~ dedim. Ama olmadı. O, ona " kı ro", 
o da ona. "kerhaneci" demiş. Nebo s ilahı onun karnma da
yadı ve boşalttı. Ben kendimi yerlere vurdum . Ulan Nebo 
niçin öyle yaptın~ Gitti diğerlerine de, onlara da s ıktı. Orada 
patladı , ohoo ... 

- Bu mahkumların gelişlerine Şeyh Sait kızınadı mı . si
zelere bir şey demedi mi? 

- Bu arada Şeyh Sait , Şeyh Abdurrahim'in evindeydi. 
duymamıştı. Onlar içimize geldiğini ve böyle böyle olduğu
nu .. . Ona haber verdik . Şeyh Sait çok kızdı , çok rahatsız ol
du , darıldı: "Tursaydımz ellerinden res/im erseydiniz onla
ra, üç mahkum için hiz ... Neyse artık geçTi ya .. '' dedi. 
Şeyh Sait kardeşini gönderdi : ''Gir o jandarmaların ya m

na, gönüllerini al. Onlara de ki, 'arkadaş valiahi iş yanlış 
obnuşrur, üç malıkumu size res/im ediyoruz, işle size res/im 
ediyoruz ne olmuş bilmiyoruz, hunlann kim olduklan m da 
bilmiyoruz': 
Şeyh ihrahim askeri kışlaya doifru gilli , ordaki askerler 

ona/ara ar eş elli/er. Baifınp dediler ki: ' 'Babam yanınıza 
geliyoruz , deifil ki siz/eri TuTuyoruz. ;:e/iyoruz sizlerle ko
nuşmaya .. hu mahk,umlan res/im edece{fiz ': Onlar inanma
dılar. Ateş etti le~. Uç-dört Zaza yaralandı. Zaza' lar çoktur, 
bir alem ... Onlar da ateş ettiler. Askerleri orada öldürdüler 
ve çok kötü oldu . 

Devam edecek 

. 
"Ilkel bir demokrasi" 

D Cumhuriyet tarihinin bir kaç önemli · 'işaret noklll.\'1 · · vardır. 
Bunları iyi bilmeden. bunları gereği gibi değerlendirmeden Cum
huriyeti anlamak imkanı yoktur. Bu ''işaret noktalan ·'ndan bir ta
nesi Şeyh Sait isyanıdır. 
Şeyh Sait isyanını iki türlü ele almak lazımdır. Olay olarak ve tep

kileri itibariyle. 
Olay olarak. isyan ın bir · 'işaret noktası· ' sayılacak hüviyeti yok

tur. Bir deta kurşun erken patlatılmı~tır. Hazırlıklar çok daha son
rası için ve daha geniş ölçüde bir ayaklanma düşünülerek yapılmı~

ken Şeyh Sait'in şahsi endişeleri ve ürkektiği olayı bir " Pinm 
Wıkasr. ' ·haline indirmiştir. Ancak irticai telkinterin ve şeriatçılığın 
o bölgedeki tesirleridir ki Şeyh Sait kuvvetlerine. hareketin başlan

gıcındaki geçici başarıları sağlamış. Hükümet birlikleri yığınakla
r_ını t~~1amlar tamamlamaz sava~ kaderi dönmüştür. Zaten isyanın 
lıderı ıle baş yardımcılarının kısıkıvrak yakalanmaları dengeyi gös
termektedir. 

Olay. Cumhuriyetin bir dönemeci almasının fırsatı yapılmıştır ve 
bu mahiyeti itibariyle. söylediğim ' 'işaret noktalan ''ndan birini 
teşkil eder. 

1925'1er. Atatürk Devrimleri olarak bilinen inkilap hareketlerinin 
başladığı. fakat ilkel bir siyasi demokrasinin de tatbik olundoğu yıl
lardır. Küçük bir zaman parçası. 1925 Türkiyesi 'nde bunların ikisi
ne bırden devam olunamıyacağını çok kimseye ispatlamıştır. Mu
~alefet ister istemez çok geniş bir muhafazakar kitleye dayanacaktı. 
Iktidar ister istemez çok ufak bir "avant-garde" ile yetinecekti. 
Kudret sahibini oy tayin ettiği taktirde, muhafazakar, en azından en 
ılımit devrimci muhalefetin, iktidarı alacağı tabiiydi. 
_Ama 1925 Türkiyesinde kudreti n başka ölçüleri bulunuyordu. İk
tıdarın başları, düşmanı denize dökınüş muzaffer ordunun muzaf
fer komutanlarıydı. Memlekete onlar hakimdiler. Demokrasi ile 
devrimler konusunda bir tercih yapma durumuna oeldiklerinde 
Devrimleri seçmişler ve Demokrasiyi, hiç olmazsa erteleme kararı 
vermişlerdir. 

Şeyh Sait ve isyanı, onları bir tercihi yapmak durumuna getiren 
olaydır ve önemini buradan almaktadır. 
Nit~kiı:n. asıl üç büy~k ?evrim, Medeni Kanun Devrimi, Kıyafet 

I?evrımı ve HarfDevrımı Şeyh Saıt ısyanından sonra yapılabilmiş
tır ve ' 'Takriri Sükun Türkiyesi'' bunların ortamı olmuştur. 
Olayı anlatırken , bir isyan bölgesinde olanları anlattım, bir Anka

ra'da cereyan edenleri. 
Ankara'da cereyan edenleri okuyan benim neslim, o hadlselerle 

1957-60 arasındaki çok sahne arasında inanılmaz benzerlikler bu
lacaklardır. Takriri Sükun kanununu İsmet Paşa'nın meclisten ge
çirdiği celse ile Menderes'in Tahkikat Komisyonunun kurulduğu 
eelse sanki ikiz kardeştirler. 

Ne var k~ 1960_da Mende_res ve takımı, 19251erin İsmet Paşası ve 
takımı yerındedır. 1960'ın Isınet Paşası ve takımı ise. yeni Türk top
lumun~:~n ve bu toplumdaki gerçek, sağlam kuvvetlerin temsilcisi
dirler. Isınet Paşa'nın 1925'te Gazi Paşayla birlikte- her iki çatışma
dan , zıt görüşleri savunduğu halde hep galip çıkmış olması, her iki 
seferinde de arkasında memleketin asil gücünü bulundurabitmiş ol
masındandır. 

Bayar ve Mende~s. 1960 Türkiye'sinde kendilerini 1925' in Türki
ye'sinde, Gazi ve Ismet Paşaların kudretinde sanmalarının bedeli
ni , akibetleriyle ödemişlerdir. Bu. siyaset hayatında. aynı zaman
da , devrin şartlarına doğru teşhis koyabilmenin öneminin de de
lilidir. 

1925'lerin incelemesi hemen göstermektedir ki muhalefetin ba
şındakiler ne kadar iyi niyet sahibi olurlarsa olsunlar bir muhalefet 
ve bir muhalifbasınla cumhuriyeti , hele cumhuriyet ilkelerini, biz
~at laikliği devam ettirtmek imkanı yoktur. Halbuki Gazi Paşa'nın. 
Isınet Paşa'nın ve onların Cumhuriyet Halk Fırkası 'ndaki radikalle
rinin aklındaki , bununla da yetinmeyip Türk toplumuna bugünkü 
batılı hayat düzenini veren devrimiere geçmekti . 

Bu ekibi n , demokrasiyi yok etmek değil ertelemek niyetini ciddi
yeıle taşıdıkları beş yıl sonra ispatlanmıştır. Gazi ve İsmet Paşalar. 
yapılması için kapalı rejimi şart gördükleri devrimlerin, 1930 dan 
itibaren bir açık rejimde konsolide olabilecekleri düşüncesiyle Ser
best Fırka denemesine girişmişlerdir. 

Onun da başarı kazanamaması , gene İrtica ve şeriatçılık akımları

nın muhalefetin tabanını teşkil etmesi yüzündendir. . Ancak 
1946'dan sonradır ki , bir yandan toplumun ulaştığı seviye dolayı 

sıyla , aynı zamanda, o günkü muhalefet liderlerinin geçmişten. ir
tıca açıktan kapı çaldı mı , bunun kendileri ve partileri için feliiketlc 
neticeteneceği ni bilip ihtiyatlı davranışları ,ama asıl ve en önemlisi. 
iktidarın başının, o zamana kadar rastlanmamı ş geniş müsamahası 

sayesinde demokratik rejim, devrimlerinden bir yenisi gelecektir. 
Dikkati çeken bir nokta , 1946'dan bile uzun yıllar sonra , Şeyh Sa

it'in elinde bayrak olmuş koyu taasup ve irticaın , sesini, hem de fü
tursuzlukla Türkiye'de yüksellebilme imkanına sahip görümesidir. 

Bundan dolaY.ıdır ki, Cumhuriyet'in bu önemli "işaret taŞI "nın , 

"Şeyh Sait ve lsyanı "nın bütün cepheleriyle bilinmesine, belki bu
~ün , her zamankinden de fazla bir lüzum , hatta zaruret olduğuna 
ınanıyorum. 

Metin Toker 
Ankara 1968 

M et~ n Toker 'in kitabı , 1955 yılı nda Sel yayı nla rı a rasında yayı nlanan Behçet Ce· 
malın ıncelemesınden pek farkl ı değil. Esasen, Behçet Cemal'in kitab ı , M. To· 
ker'e ol duğu gibi, soldaki aydınların Şeyh Said ile ilgili araşt ırmala rı na da kay· 
nak olmuş tek ı ncelemedır. O kadar kı , Şevket Süreyya Aydemir. B. Cemal' in kı · 

tabındaki imla hatal arını bile aynen almışt ır. Yu karıdaki yazı nı n (kitaba gırış 

yazısıdı r) . Kemalist Sol'un demokrası anlayı şı başta olmak üzere bi r dizi temel 
anlayışını oldukça açık biçimde sergilernesi nedeni ile. Kürdistan Press oku yu· 
cular ı ıçın yararlı olacağı düşünü ld ü. 
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Siyonisi er 
Miyonisler 
Morninisi er 

· - lsrail"de ya~ayan Kürtlerle ilgili 
olarak Kürdistan Prcs,·dc yayınla
nan yazıları ilk okuduğumda fırtı
nalar kopacağını tahmin etnıi~tim. 
Sayın Orhan Kotan 9. sayıdaki 

makalesinde çıkacak fırtınaları se
zinleyerek. ilk çıkı~ından beri Kür
distan Press'e atılan çamurları sıra
layıp ·: .post(/{lmı bir mektup ald1k. 
Mektup Ismi/ ile11 geliyordu. O ~a
llıall hi~ te/aş/a/1{/ık. Şimdi 11e ola
mk~ Yeteri kadar ji11ansma11cmıız 
mn/ı ~ate11, bir de hu11/ara /srail 
ekle11111.iş olacak. fri mi~ '' diye yaz
mı~! ı. Iyi(') oldu tabi .. lyi olduğu
nu da. gazetenin I 1. sayısını okudu
<rumda nürdünı 
""ı ı. say :daki D .. İzoli ve Nasibullah 
Sayıcı ' nın muklupları nı okudunı. 

Her iki arkada~ın. mektuplarında 
ağır suçlanıalar yanında. Kürdistan 
Press'e kar~ı da kuşkulu oldukları 
ortaya çıkıyor. Bu iki arkada~ın 

yazdıklarına hiç katılııııyorum. 

Hele Nasibullah karde~inıizin gi
dip bir yerlerini biraz soğuk suya 
vurmasını öneriyörunı. 

Ancak. Kürdistan Press'in 12 . sa
yı,ında TKP-B sayın Genel Sekre
teri lbrahim Seven "yoldaş"la Ati
na'da yapılan görü~meyi okuyun
ca o örnüt üyeleri adına ben 
ut~ndını. Bir siyasi lider ancak bu 
kadar bo~ ve kof olabilir. Ru "yol
paş··. 'Kürt Sol Sosyetesi' yazısına 
o kadar bozulmu~ ki. ·sol :;osyeteli
ği'. hainlik olarak algılıyor. Ama. 
inanıyorum ki. ·sol sosyeıe· kavra
mının sahibi . A . Dikili. İ. Seven 
"yolda~"ın görü~ledni okuduktan 
sonra. ele~tiri yapmaya kalkarsıL 

bu kez yeni bir kavram üretip. yeni 
bir tipnlojiyi incelemek için kendi
sine yeni bir uğraş .ulanı bulmu~ 
olabilir. O zaman. !.Seven ··yol
daş"ın durunı-vaziyeti pek de iç 
açıcı olmayacaktır. 
"Yoldaş·· 1. Seven. Kürdistan 

Prcss'e. · '/.mıi/ ile ilişki içindesi
n i~ · · de diyor. Helal olsun adama 
vallahi! Kürdistan Press'in Atina 
muhabirinin numarasını yutıııa

ıııış! Yutar mı hiç. Nerede ise. 1. 
Sevcn'i kandırıp. Kürdistan Press: 
in Israil'in dostu olmadığına inan
dıracaksınız! . Çok ~ükür ki. kül 
yuımaz lider. bu konuda da kül 
yutmamış ve kandırılmamış ola
rak. başarılı bir biçimde bir Kürt 
gzetesiyle söyle~isini sürdürmüş! 

Çok ayıp şeyler söylemi~ bu "yol
daş". Ama. kardeşim. Kürdistan 
Press de. sayialarını herkese aç
mı~!! Ne yazık ki. · ısrail'deki Kürt
ler'. yazısının yer aldığı 10. sayb
sında Tc Ka Pc ~· izgi Bey le ilgili ko
caman bir haber de yer alıyor. 

Acaba gazetenin sayiaları arasın

daki ili~ki sonucu . siyonistlik. Te 
Ka Pe çizgi Be'nin moministliğine 
de bulaşmış olmasın sakın' Efrer 
Kürdistan Press. biiyle işler ya~pı 
ytma. çok ayıp doğrusu . Neden 
moministleri . hem de Midyatlı 

moıııini,ıleri . siyonisı l e~t irmek is
tiyorsunuz. değil mi ya'? Yani Kür
distan Press. siyonisı oldu diye. Te 
Ka Pc çizgi Bc'yi de mi si yo nisı ya
pacak'! Yallalıi. Kürdistan Press ~·a 

lı şa n ları. , iz ticaretten de anlamı 

yorsunuz. Siyonisıler gibi bir fi 
nansman kaynağ ı bulmuşsunu7 da 
( !'1) buna neden başkalarını da or
tak etmeye çalışıyorsunuz . Ticaret 
biiy le mi yapılır. se,iııi z i kesin . 
Bulduğunuz !inan~ kaynağ ının pa
ralarını sadeec si7 yiyin . Gazcı..:ni 

zin 16 sayıa,ının. 16'sını da 'iyonist 
Kürtlerin sesi yapın olsun bitsin' 
M i yonisıleri de kı zdırıııayın . Ay rı-

ca Kürt gazeteciliği deyip. sarıldı
ğınız birçoklarını rahatsız eden ça
lı~malarınızdan da vazgeçin' 

Neyse, Kürdistan Press çalı~anla
rı ve. okuyucularından özür dile
rim. Inanın ki , bu yazıyı yazarken 
çok dü~ündüm . Ama. kullanılacak 
başka bir üslup bulamadım . Ya 
yazmayacaktım. Yazınca da. ancak 
böyle yazabilirdim. 

12. Sayıda ise. biri Kürtçe. diğeri 
de Briodar'ın yazdığı türkçe yazıla
ra bence. yanlış bir anl.~yış hakim . 
Hele. Briodar'ın FKO'yü örnek 
gös\<;:rmesi çok yanlış . Çünkü, 
FKO'nün siyasal çizgisi , bence, 
Kürdistanlı en sağ örgütler· olan 
PASOK ye KOP'lerden de sağda
dır. FKO ile, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş hareketini topyekun kı

yasl.~mak ise imkansızdır. Zaten 
FKQ içindeki devrimci ögeler de, 
FKO'ye egemen olan anlayışı yer
den yere vurmuşlardır. Fakat , buna 
rağmen de, yine, birlik yapmak 
için her yola başvuruyorlar. 

Bay 1. Seven'in ve herkesin bilme
si gereken. hem de çok iyi bilmesi 
gereken bir gerçek var. O da şudur: 
!srail devletinin saldırganlıkianna 
ve Filistin halkı üzerindeki baskıla
rına son verebilecek en önemli 
öge. Ortadoğu'yu sarsacak olan 
Kürdistan devrimidir. Kürdistan 
devrimi. birilerinin hatırı için bu 
hedefi önüne koymuyor' Kürdistan 
devriminin muhtevası buna tekabül 
ediyor. Bu konu Kürdistanlı dev
rimcilerin bilincine çıkmıştır. An
c::k. şu uzun soruya cevap vermek 
gerekiyor: Onlarca yıldır. ülkesi
nin kurtuluşu için mücadele veren 
Kürt hareketine, ezen ulus solunun 
şoven •yak1aşımları ortada iken: her 
ne hikmetse bu sol ve Kürt solunun 
büyük bir bölümü işçisi. köylüsü. 
kadını ve çoluk-çocuğu ile ısrail'in 
varlığına karşı savaşan Filistiniiieri 
ve Arapları hiç eleştirmiyorlar. ne
den acaba? Bu konuda duyarsızlık 
acaba. 'enternasyonalistlik'ten mi 
kaynaklanıyor" Yoksa. uzla~macı 
ve burjuva teslimiyeıçi FKO'nün 
çeşitli enttikalar·ve pragmatist iliş
kiler sonucu elde ettiği imkanlar
dan şu ya da bu biçimde istifade et
me anlayışından mı kaynaklanı

yor? Işte bu nokta pek net değil! 
Sonuç olarak. Kürdistanlı ulusal 

ve toplumsal kurtuluşçu güçlere 
her zaman çamur atılacaktır. Kür
di~tanlı devrimciler kendilerine 
arılan çamurların ve iftiraların et
kisi altına girip. kendilerini ispata 
gerek duymamalıdırlar. (Brindar: 
ın tavrı gibi). 
Kürdistanlı ulusal ve toplumsal 

güçlere yöneltilen karalama ve ifti
ralara cevap vereyim derken. Kürt 
hareketinin de olumsuz. yanlarını 
savunma durumuna düşülmemeli
dir. 

Bir başka acaiplik de şudur : Bur
juva Kürt hareketlerini. sosyalist 
prensipieric hareket etmediği için 
mahkum ve emperyalizmin ajanı 

ilan etme~ sosyalistlik oluyor da. 
Türkiye. Iran. Irak ve Suriye Kö
münist P..ırtilerinin birçok dönem
ler. Mustafa Kemal. Homeyni. 
Saddam ve Hafız Esat iktidariarına 
destek olmaları. kan vermeleri ko
münist! ik olabiliyor. Demek ki. 
böyle olabiliyor! Iyi mi'? 

Fazla yerinizi işgal etmek boşu
na . .Yazılacak o kadar çok şey var 
ki .. Aslında yazmak gerekir. Bu. 
Kürt halkı adına ahkam kesmekten 
bir türlü bıkmayan. işi -gücü Kürt
lere akıl verip. onları karalamak 
olanları . ipliği pazara çıkıncaya ka
dar tanımak ve tanıtmak gerekir. 
Ama. Kürdistan Press' in yer ver
nıesi gereken daha önemli konula
rın olduğuna i nandığını için. bu yJ-
7 ı y ı kı"ı kesmeye çalı ~tım . 

Bu yaz ı y ı aynen yayınlamanız di
l cğ iıııdir. Eğe r. yazıdan ç ıkarnıalar 
yapı lacaksa. hiç yayınlannıas ın. 

Kürdistan Press'in yoluna devanı 
edip. ilerde haftalık. hatta hatta 
günlük bir gazete haline gelip aynı 
çiLgisini koruduğunu görmek 
umuduyla. bütün çalı~anlara ba~a
rıl a r dilerim . 

7.3.198 • Köln 

Mahmut DEGER 
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Kürdistan Kurtuluşunun Bazi Somnlan (2) 
Celal AYDIN 

Baştarafı 13 sayıda 

L. Polat'ın eleştirisine konu ettiği yazının temel tezi şöyle 
ifade edilebilir: "Kürt ulusu bağımsızlığını elde edebilmek 
için. bağımsızlıktan daha fazla şeyler için savaşmaildır ", ya 
da başka bir ifade ile, "Kürt ulusu, kendini ulusal baskıdan 
kurtarmak için. kendini ezen uluslarm ezilenlerini de kurtar
maya kalkmaildır" 

bir kanadın başarısı için yazan bir sosyalist kitabına şöyle 
bir başlık koymalıdır : Yedek Güç: Ezen Ulus/ann Ezilenleri " 

Bu "daha fazla birşey" de yazıda şöyle somutlan
maktadır : 

Kürt Ulusal kurtuluş Hareketini yedek güç olarak gören 
Türkiye Proletaryası , nasıl bu yedek olarak gördüğü gücü 
kazanmak için somut bir program ortaya koymak zorunda 
ise, aynı şekilde, tersinden kendini ezen ulusların ezilenleri
ni yedek güç olarak gören Kürdistan Proletaryası da. bun
ları kazınmak için somut bir program ortaya koymak zorun
dadır. Yazıda bu programın ne olacağı tartışılmaktadır. "Kürdistan sosyalistleri ve proletaryası, bağımsız bir Kürt 

devleti için değil, ama, demokratik bir cumhuriyet, bir tek 
köyün bile kendi kaderini tayin hakkının engellenemeyece
ği gerçekten demokratik bircumhuriyet için' ' savaşmalıdır
lar. Yazının diğer bölümleri bu fikri n gerçeklendi ri i işi ve taş ı 

dığı potansiyellerin sergilenişidir. 

Anlaşılırlığı sağlamak için yapılan bu kısa açıklamadan 
sonra, gelelim L. Polat'ın eleştirilerine : 

Okuduğunu biraz anlayan herkes için, yukarıdaki öner
melerden, L . Polat ' ın iddia ettiği türden , Kürtlerin ayrılma 
hakkın ı ya da Kürt Ulusal Kurtuluş Savaşın ı inkar etmek, ya 
da küçümsemek gibi bir anlam çıkmaz. Aksine. yukarıdaki 

önermeler, Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi 'nin hangi strateji 
ve proğramla başanya ulaşabileceği sorununu tartışmak
tadır. Yukarıdaki önermeler, Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi~ 
nin küçümsendiği açısından değil , ama, belki , bu hareke
te, potansiyellerinin ve limitlerinin üstünde devasa görevler 
yüklediği , köylülüğün ya da ulusal kurtuluş hareketlerinin 
devrimci potansiyelini abarttığı için eleştirilebilir. Yazıyı ya
zarken, okuduğunu anlayan bir okuyucunun, tezleri bu 
açıdan tartışması gerektiğini düşünmüştüm. 

1! 'Toplumsal kurutuluş adına Ulusal kunuluşu rededen, 
köylülüğü inkar eden saf bir proleter devrim Kürdistan 'ın 
içinde bulunduğu bugünkü koşullarda uygulanamaz ve en 
önemlisi bugün Kürdistan 'da gündemde olan sosyalist devrim 
değil , ulusal demokratik bir devrimdir. " 
Yazımızın hiç bir yerinde ve yukarıda daha da açıklanan 

temel fikirlerinde " toplumsal kurtuluş" ya da " sal proleter 
bir devrim"den söz edilmiş değildir. Söylediğim sadece 
"demokratik cumhuriyet" tir. Söylemed iğim şeylerden do
layı eleştiriimiş olmuyor muyum? 

Ama L. Polat ' ın böyle eleştirmesinin anlaşılmayacal . bir 
yanı yoktur. O bir yerlerden duymuştur ki "Troçkistler köylü
lüğü rededer" ve "sal bir proleter devrim" için uğraşır. Eh, 
C. Aydın da Troçkist olduğundan ancak bunu savunuyor 
olabilir diye çıkarsamayı hemen yapmıştır. Ne yazık ki , L. 
Polat böyle yaparak D. Perinçek gibi burjuva sosyalistleri
nin yargılarını tekrarlamış olmakta, hatta D. Perinçek'in " bir . 
iktidarsızlık doktrini olan Troçkizm" gibi yargılarını benim
semekte mahzur görmemektedir. Doğrusu ilginç bir ya
kınlaşmaı 

Bu yaklaşım oldukça yenidir ve ne Türk ne de Kürt solun
da ortaya atılıp tartışılmamıştır. Yeni olan yanını göze batır
mak için bir kaç örnek verelim. 

Bu gün Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi , Türk Sol Hareketini 
eleştirirken . haklı olarak burjuvazinin kuyruğu na takılmakla 
ve Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketinin potansiyelini görme
mekle eleştiriyor. Ama, tam da bu eleştiriyi yaparken , ken
dini, ezen ulusların proletaryasının mücadelesinin bir nes
nesi ve yedeği olarak görmüş oluyor. Getirilen ve tartışıi
mak istenen teze göre ise, Kürtleri , ezen ulusların 

proletaryası ve köylüleri . Kürt Ulusal Kurtuluş Savaşı içinde
ki proleter ve sosyalist kanadın, ·ve bu kanadın öncülük 
yapması halinde. ulusal kurtuluş hareketinin yedeği ve 
nesnesi olarak getiriliyor. Birbirini tamamlayan bu zıtlığı da
ha da göze batırmak için şöyle diyelim: Kürtleri ezen ulusla
rın sosyalistleri, ulusal sorunu, proletaryanın yedek gücü 
olarak görür. Orneğin , Dr.H .Kıvılcımlı'nın kitabı , yeni türk
çeyle "Yedek Güç: Ulusal Sorun" ba,şlığını taşır. Böyle bir 
kitabın muhatabı, Türkiye Proletaryası 'dır. Ama. Kürdistan 
proletaryası için, Kürdistan ' ın Kurtuluş Savaşı ' nda .sosyalist 

2- L. Polat, " Demokratik Cumhuriyet" derken neyi dedi
ğimi anlamamıştır. Eleştirisinin bir yerinde, yukarıda da ak
tardığım Demokratik Cumhuriyet ile ilgili satırlarımı aktarı
yor, ama, benim "demokratik cumhuriyet" sözcüklerinden 
sonra virgül koyarak, bu konuda çok yaygın yanlış anlama
lara olanak vermemek için ekiediğim cümleyi çıkararak . L. 
Polat aktarırken çıkardığı cümlecik şudur: "bir tek köyün 
bile kendi kaderini tayin hakkının engellenmeyeceği ger
çekten demokratik bir cumhuriyet." 

Niçin böyle bir cümleciğe gerek gördüm? Çünkü, bu fikir, 
gerek Kürt ve gerek Türk soluna son derece yabancı ve 
Marks-Engels-Lenin'in hemen hiç anlaşılamamış bir yanını 
ortaya koyuyor. çünkü , bu likirden hareketle, bağımsız bir 
devletten öte bir şeyler için savaşmak gerektiği çıkarmasını 
yapıyorum. 

- (devam edecek) 

KÜRT KEMALiSTLERi ÜZERiNE 
Kürdistan Press'in 5. 8. 9. ve 10. sayı

larında " Kürt Sol Sosyetesi" başlığı al
tında yazıla r yayınlandı. Kuşkusuz bu 
yazıları yaşadığımız ve yaşamakta ol
duğumuz koşullardan ayrı ele alama
yız: bulunduğumuz koşullarla tama
men bağlantılı ve onun ürünleridir. 12 
Eylül askeri faşist darbesinin ardından 
karşı-devrimin azgın saldırıları sonucu 
komünist ve devrimci örgütlerin ağır 
ye!Jligisi ve bu süreçle birlikte başlayan 
gerici lik yılları. devrim ve komünizm 
karşıtı ürünleri üretmekte geçikmedi. 
Yenilgi. gericilik yıllarında karşı dev
rimin s ilahlarını temizleyip yağlarken. 
gerici güçleri örgütleyip geliştirerek 
devrime karşı vurucu bir güç haline 
getirtti . Devrim satlarında hızla tasvi
yeciliği üretti. Devrimin geçmiş döne
mine saldırmak. onu kitlelerin gözün
den düşürmek için elinden gelen ne 
varsa yaptı. Devrim satlarında umut
suzluğu yayd ı . geliştirdi. Yanı sıra Kür
distan'da hızla milliyetçi duyguların 

körüklennıesine ve giderek sağ milli
yetçiliği güçlendirdi. Kürdistan'da hız
la sağa kayışın nedenini yalnızca bu
nunla sınırlamayacak: Orta-Doğu ve 
Kürdistan'ın diğer parçalarında olan 
gelişmelerle de direk bağlantılıdır. Bu 
durumu kısaca inceleyelim: 

12 Eylül askeri taşisı darbesi. devri
me ve devrimci hareketlere saldırı ok
larını yönelttiğinde. devrimi savunan 
güçler. bu saldırılar karşısında kayda 
d.eğer bir direniş sergileyemediler. 
Ozellikle · kırsal alan ve Kürdistan'da 
çok kısa bir sürede ağ ır bir yenilgi aldı
lar. Bazı örgütler hariç. önemli bir ke
simi. düşmana kaptırmadıkları güçle
rini sanayii şehirlerine çektiler. Güçle
rini çektikleri alanda Ö!lenıli bir boşluk 
doğdu . Diğertarafdan Iran-Irak savaş ı 

nın sonucu bu devletlerin işgal altında 
tuttukları Kürdistan parçalarında dev
letin merkezi otoritesinde önemli za
yıtlıklar oldu . Ye bu zay ıtlık hala ge
nişleyerek devanı ediyor. Bunun sonu
cu olarak Kürdistan'ın parçalarında 

-özellikle Irak Kürdistan'ında- Kürt 
ulusal hareketi geli~ti . güçlendi. Kür-

distan bu parçalarındaki ulusal hare
ketlerin seslerini ve varlıklarını bulun
dukları bölge halklarına kabul ettir
mekle kalmadı. yürüttükleri mücade
leyle dünya halklarının ve kamuoyu
nun önemli bir kesiminin de dikkatle
rini üzerine çekmeyi başardı. Orta
Doğu'da kendini kabul ettirir bir güç 
haline geldi . 

Bu durum haliyle Kuzey Kürdistan·a 
yansıdı. Kürdistan'ın diğer parçaların

da gelişen ulusal hareket. duygusal ve 
milliyetçiliğe kayabilecek zayıflıklar 
taşıyan Kürt genci ve emekçisini et
kiledi. 

Bu etkilenmeden en çok nasibini 
alanlar. gerek siyasi . gerekse de eko
nomik nedenlerle Avrupa ülkelerine 
gelenler oldu. Bu etkilennıede Avru
pa'nın ve Avrupa ülkelerinden bazıla
rının Kürdistan'a olan yumuşak ilgileri 
sonucu Kürtlerin iltica vb. gibi sorun
larına daha yumuşak ve esnek davran
malarının da önemli etkisi oldu. Avru
pa ülkelerine ekonomik vb. nedenlerle 
gelen yoksul Kürt genci ve emekçisi. 
ilticalarının kabul edilebilmesi için. 
Avrupa emperyalistlerinden bazıları

nın bu yumuşak tutumlarından yarar
lanabilmek için milliyetçi Kürt örgüt
lerinden birine mensup olduğunu söy
leyip milliyetçi örgütlerin rahat el atıp 
çekebileceği bir konuma geldi . Bu ko
şullara Kürt örgütlerinin milliyetçi ve 
duygularahitap eden propagandalarını 
eklemek gerekir. Avrupa'da güçlü 
millliyeıçi rüzgarlar estirildi . Ortak 
örgütlenmeyi savunan Komünist ve 
devrimci örgütlerin içinde bulunduk
lai-ı ideolojik ve örgütsel sarsıntılar ne
deniyle bu güçlü milliyetçi rüzgara 
karş ı mücadelede zayıfkalmalanda bir 
anlamda Avrupa'da milliyetçiliğin ge
lişmesine olanak tanıdı. 
Işte gazelenizde "Kürt Sol Sosyetesi" 

üzerine yazı yazan yazarlar. bu döne
min ürünlerindendir. 

(Devam edecek . .) 

E. PINARLI 

AÇIKLAMA 
O Gazetemizde yayınlanan 
imzalı yazıların ideolojik
politik sorumluluğu yazarına 
aittir. Bunu şu ya da bu biçim
de bir kaç defa açıkladık. Yaz
dık. Ancak, görünen odur ki. 
SERBEST KÜRSÜ de bile 
yayınlanan yazılardan ötürü 
gazete muhatap alınmaktadır. 
Bu mantığı eleştirmiyoruz . A
yıplıyoruz. 

Kimi zaman, bu tür yazıların 
niçin gazetede yayınlandığını 
soran mektuplar alıyoruz. Bi
zim için merak konusu olan 
şu: yazıları kim yargılayacak? 
Insanlar düşüncelerini mi 
açıklayacaklar, yoksa birileri
ni memnun etme yarışına mı 
girecekler. Kaldı ki. yazarla
rın ya da okuyucuların düşün
celerini sansür etme hakkını 
kendimizde görmüyoruz. Ga
zetede yer alan her yazıyı. ga
zetenin politik eğilimi olarak 
algılamak da doğru bir tavır 
değildir. Bol bol demokrasi
den söz etmek yetmiyor. Ger
çekten demokrat olmak 
gerek. 

Gazete. demokratik bir plat
fonn olarak görevini yerine 
getirmeye devam edecek. 
Platformun dejenere edilme
sine de izin verilmeyecek 
elbette 

Kürdistan Press 
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e debiyat huner Cı çand------____:____-----A• 

BOTANI .HOZANVANEKE HEJAYE 

D Gel o hozan ango helbest ji bo çi di hete ni ve
sin, j i k e ra di hete gotin, pes na çi biket ya xweşe, 
peyven we di çawa bin yan giran, ya kUrt bit yan 
direj?. 

Gelek bersiv ji bo van pirsan hene. Her kes bi 
çave xwe dinerl'te hozane, her yekji me bi renge
ki hazane tam diket, kes ji me neşet bejit divet 
yan petviye hozan bi vi rengi bit yan pesna vi t işti 
bi ket, hozanvan xwediye ve gotine ye ı1 ew haza
ne bi bir ı1 baweriya xwe dianit. 

Her hozanvaneki şeweyeke hozan danane hey, 
de werin em binerin ka hozanvane heja Sebri Bo
tani bi çi şewe ı1 reng hozana xwe dinivesit. 

Hozanen Batani peyven wan pir sitkin ı1 dixwe
şin, behna gola ı1 denge kew ı1 bilbilaje dibarit. .. 
Li ser pesna welati fı jiyana kurdewariye, karen 
gunda, eviniye, ji bo azadiye hatine nivesin, pir 
ji hozanen Batani berze buyne ı1 hirdekji heta vi 
demi ne hatine belafkirin, di ve re de me nev e em 
li ser jiyana Batani bi peyvin, le me di ve hindek 
ji hozanen wi bi kurtili peş çaven we danin, em 
bi hev re li ve parçe hozana xware binerin ka bi 
çi reng Batani evine xoya diket ı1 bere xwe 
didete ... 

Şepale wel< gola geş 
Ez xolame çaven reş 
M dest havet deste we 
Xo havete bexte we 
Ez deme çOme desta 
Ava hTzil rawesta 
Min ji golan ew gole 
KaRile sebra dile 
Evlna me livlivT 
Bihara dilan bişl<ivl 
Gul ji gole dibarin 
Paxil sev O hinarin 
Baxe hinar o seva 
Evin nOsaye peva 
Awazan mil dane hev 
Bilez me dil dane hev. 

Serbesti, welatparezi ı1 pesna welati gel ek rind 
ı1 ciwan di hozanen Batani da aşkere dibit, welat 
xwedika hozanen wi ye, hozanen wi bey welat 
nikarin ji kavlanke xwe derkevin ı1 bene meyda
ne, her hozaneka wi geryaneke li qolaçek welati. 

Tem o diçim deşt o şax 
Derbaz diRem dem O çax 
Ber beber O hetava 
Ser nefel O berava 
Car nizar O car pesar 
Mers;;ı O çimen aven sar. 

Batani dibejit mozik çek ı1 çepere. Xebata mo
zike pir mezin di bi nit ı1 ji me ra xoya diket ko bi
haye mozike geleke, huner ji layeke fere ji 
xebate .. . 

MozTI< çel< O çepere 
Şev O roj here were 
Kare me Kurda eve 
Xebat o l<eyf o şere 

Hiner peyman O soze 
Çel< O çiz O bahoze 
Nevlçirl<a CTgerxwTn 
BOI<a çiyaye pTroze 

Peyv O deng O awazin 
Ceng O leyz O tinazin 
Behna işqe ji çiya te 
Azadiye di xwazin. 

Batani bizimanekepir xweş ı1 sivik riya xebate 
ı1 azadiye ji me ra ron ı1 aşkera di ket, di bej it aza-
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di ı1 serbilindi bey xwe gori kirin ı1 kuştin na etin .. . 

Min gote wan xogira 
Ey heval O hogira 
AQire şere geş bil<in 
Roye dijmin reş bil<en 
Kilila aştı şere 
Bisojin hişl< O tere 
Weran nebit mala we 
Bilind nabit ala we 
Bi gurzen van egidan 
Bi xwTna wan şehidan 
Bistlnin bajar O gund 
Jer ala şorişa tund. 

Em binerin ka bi çi reng Batani soz ı1 peymane didet 
welati . 

Soz bit soze naşl<enim 
Her birninim rast perwer 
Ger laşe min seranser 
Pirt pirt bil<in bi xencer 
Evindare gole me 
Bi can O bTr O bawer 
Jana evlna gole 
Girtlye can O ceger 
Şox O şepale dilber 
Deste çepe! maye 1 ser 
Pir fihete ji bo min 
Ger nastlnim gola zer. 

Newroz xebat ı1 nişana serkevtina gele Kurde. Rojek nu
ye di diroka Kurdistane da. Em binerin Batani bi çi reng 
cejna Newroze li me piroz diket. . . 

Berhevl<irina: Salime Casim 

Me noroze lbin dara 
Cejna me dost O yara 
Noroz cejna l<urdaye 
Noroze cejna jine 
Meme giyaye Zfne 
Noroz cejna l<urdaye 
Cangir digel Eyşeye 
Siml<o digel Xifşeye 
Noroz cejna l<urdaye 
Kese!< li mal namine 
Rabe gole da biçine 
Noroz cejna l<urdaye 

Yan deme Batani dive parça xware de Newroze piroz 
diket. . . 

Peyman O soza merane 
Geş dil<in bihara me 
Xebata qiz O lawane 
Noroz O sersala me 

Sund bi we reça evindar 
Tim O tim tera diçin 
Sund bi we hizra pirozdar 
l<o noroze jera dil<in 

Tal<o mabin be azadi 
Tev çiya O deşt O dol 
Cejn o sersal de birninin 
Her l<Tz O nizm O melol. 

Jeder: 
1-Diwana (Şfı ü Şacfı) sala 1979 çapa Bexdaye. 
2-Hindek parçe hozanen ko nehq_tin belafkirin ü bi dest min ketin. 
3-Diwana (Dilistan), Sebr'i BOTANI sala 1984. çapa Bexda. 
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Koma bajare Mafız Tisiyone a ji bo folklora Kurdi 7 xuşk fı 7 bi ra; ji piyesa Ez Kurd im 

Amed. tu bu Amed Q bajar vir da 
Tu demel<e heya deme!< din ~av da. 
Tu bü Diyarbel<ir. te pir nav da. 
Mirinel< hana. 
zordariyel< han - -Te nedit. tücaran! ... 
33 can. 
33 miroven be tirs 
Wel<ü şer Q pilin~an 
Çawa hatin l<uştin? 

ŞESTUŞEŞ GULLE 
Pir ne dür e. roj ye ben 
Xwestel<e dile wan 
Ye bi cih be. be ~uman. 
Ye den~ !<evin. hin rojan 
Girti~ehen l<err u la!. be ziman! ... 
Hin birneRir par. 
Çiyaye Men~ene. hedL hedT 
Ew 33 çitilen ~irtin hebün 
Hin siüse ~ulen din 
TewT wan bün. 
Den~e siüse azadixwazan 
Bün ~urmina siüse topan. 
Hewra büne 66 den~an. 
Bilav bün li çar aliyan. 
Bün hevT ji zindanan ra. 
li welatT dil şewat ra. 

Em carel<e ~uh bidin wezire deme 
Ew çawa dibeje j bo we l<uştine. 
Ew smse miroven hatin şehitl<irine . 

"Duwazdeh xwe bi nexweşiye 
Heft jl bi çıreva 
Xwebirç!Ririne 

Hatin mirin 
Pencan xwe bi darxistin! 
Çar di buyera bombarman 
BOne xwelT mirin ... 

A.Bali 

Dudu bi cenderman va 
Ketibün hev' 

Yel< bi elel<tTn'Re ra mijülT 
Lel<T din şuna hebe. yane 
ciye dermen jihar venexwerya 
nahatin l<uştin ya mirin! 
Ewna ji we re bün 

Hesabe 
Siüduduya. 

Çawa bübüya ye din jl 
Ye bimirya! .. 

Yane mirove siüsisyan 

li we hesab bu siüsisyan. 
Di ~irtigeha 

li tirsan! .. 

Diyarberl<e de 
Yen hatin l<uştin 

Pardon! Yane yen bi xwe hati mirin. 
Ew siüse miroven parvel<ar Q çe
pin." 

Paşe wezTr ji l<ursı dal<eı jer. 
Hesabe şivane virel< ani der. 
Şivane bolevir jl hilçıirti bü 
sesed pez. bi hevra !<eriR bu. 
li axaye xwe teslim çıirti bü. 

l KIJR.I2ISTANP..RESS! ..2SALMR i MA1ff_ 1~87 _____ _ _ 

Roj. 
Meh. 
Derbaz bün. 

O çün. 
Care!< meyzl<irin 
li dürva teye xas 
Ye dest bi mesas. 
WezTte şivan! 

Hat neziR axaye xwe bu. 
Axe pirsT: "Kane Pez?" 
Şivan çıo: "Bre axaye wezTr 
Pez hedi nema bi hawTr." 
Dest pel<ir şiven bi wezTr re 
Bi yel< Q rexist peş çavan. 
"Min sed bi sedi ra rehistin. 

Berhevkirin O wene: Siyabend 
Urşelim • ısrail 

Şanogeriya (Piyes) Ez Kurd im ji berhevkirina deran
vane heja Nafi Salih! fı endamen Koma Şanoye ye, ba
jare ~afız Ts iyon. 30 ekter u semaven tooe pişkdar di
bin. En ku ve şanogeriye ji çirok u gotinen mezinan 
berhev kirine, li gel awazen Kurdi en resen ı1 goven
den coş u fentazi ... 

Bo nimune stirana ''Xezal'' a ku li ser jina jina Kurd 
a heja u del<!_l, a ku ciheki baş li ci vaka Kurdi girtiye ... 
Wele DIVET mirov piştgiriya we bike. Stirana 
''Ebdal '' li ser mere Kurd e jir, çalak, rezdar, hezdar 
u kardilsoj. 
Ez Kurd im şanogeriyeke derbarajina milete Kurd e 

u babeten we li ser nijada Kurdi, cudayi n~vbera nif
şen ''efi'' kevn u nu u pirsgireken ci vaka Israili ye. 
Pişkek ji ve şanogeriye bapir ji nevye xwe re çela 

hizren (fikir) jine dike ı1 wi hizren Kurdistani fer dike. 
Pevendiya wan ji xurt dibe u kare heja u giring ew e 
ku nevi pişikdari çanda mili dibe, li ser reka bapire 
xwe d içe u rewişt u kevneşopen milete xwe dipareze. 
Milete ku her giz na mi re, maye ıl de her birnine u ji 
mirine bi heztir e. 
Ez Kurd im li ser şanowa melbenda (merkez) lawan 

li bajare Mafız Tsiyone u li destpeka ve bihare tete 
peşkeşkirin. · 

Li gel bena nergize u awaza kewi 

Deranin : Nafi Salih, Dikordanin : Itsik Yemin, Be
rpirsiyare ronahin : Üri Roben, Mikyac: Emanoel 
Mesika, Berpirsiyare şanoye: Arya Muelim 
Zirnevan: Tsadok Zekeriya, Deholkut: Tsvi Yehuda 

Yanzdeh ji du wan va biheseb. 
Gur jl havil yeRI !<iri bu. 
Yel< jl va poste li ber te bu:· 
Go wezlr. pardon! 
Şivane derewih. 
Bel e. 
Me çıuh da wezlre şivan. 
Le ne rasti. hemu qasti bun! 
Li tev u hev u li hev spartibun. 

Hey wezlr. ne dur e. 
Pir neziRtir e. 
'le hesab bide. 
Gere!< din bifil<ire! 
Ew hesabe te !<iri ne ye miyanin. 
Ew hejmartina te siuse canin. 
Yen l<u ji bo azadi diqiriyan 
O xen jT denge wana nehat biriyan 
Hin li hev te. denge wan. 
Li çıirtiçıehan Q zindanan. 

Ew dençıinan. 
O hin ye li du wan 
Roj ye be. diraRe ronahinin.· · 
Kevir. l<uçiken zindanan biqeyişlnin. 
Wel<O l<uli!Ren azadi di nav da bejn 
bidin ... 

Sed jl hawe re darxistinMa li paş 
man dlsa sed? 

BrusRe leXist. azınan tev teqi! 
li tirsan şstüheftan dil peqi! 
Ma yen li Raş man siusise? 
Wana jl em yel< bi yel< bihejmerin: 
Ye li peş diçu berane peş bu. 
Li du wT va jl duwazdeh çQn. 
Min heft dane qeseb. 

Paşqotin: Ew helbesta mebuseki Tirk ji bo 
kuştine 33 kesen li hepse Diyarbekre ji we
zire dadayi hatiye pirsin ü di meha qulane 
sala ı 986' an de wezir bersiva wl mebusi wı1o 
dayeye! 
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W&:•l..~fO! 

- - .: 

REVI ŞERÜD ZENCI BEÇAR, 
FIL GUHDA DIGIRE YEKCAR. 

• Vergerandin: R .T. Hulmani 
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Bl AX _0 EŞ EW, FTL KEŞAND 
BO BARUSARE Ü HEJAND. 
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KASETEK NU DERKET 
ÇYrol<en Zarakan 

• LiRAZ 1 8 sali-lsrail • 

• ZEYNEP 1 6 salt • 
Wüpertaii-Aimanya 

• ŞOREŞ 1 6 sali - Norveç • 
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Halkımızın bağrında yetişmiş değerli 

insanların, yurt hasreti içinde surgünde 
yaşama olayı , ulusal tarihimizin acı bir 
gcrçeğidir. Sömürgeciliğe karşı yükse
len muhalefet , günümüze kadar sağlıklı 
bir organizasyondan yoksun olduğu 

için ; ulusal muhalefetin tüm kesimleri
ni sağlıklı bir biçimde kucaklayamadığı 
için , bu gerçek varlığını hala sürdüre
biliyor. 

Buna rağmen sesinizi uzaktan da olsa 
duymak, bizlere güç veriyor. Umutlan
dırıyor. Yarına kendimizi hazırlamayı 
ve bu insanlık dış ı şartlarda onurlu ya
şamay ı öğretiyo r. 
Yaşadığımız çevre, bulunduğumuz 

yaş seviyesi, devraldığımız miras gere
ğ i belki bizlere düşen görevi yerine ge
tircmedik . Ama yaşadığımız süreçte 
çok şey öğ rendiğimiz de bir gerçek. 

Dar imkanlar içinde edindiğimiz bil
gilere göre yurt dışında oluşturulmak 

istenen birlik çalışmalarında ideolojik 
kargaşa devam ediyormuş. Oluşturul

duğu bildirilen birliktelikler bir yerde 
umut verici olmasına rağmen , öncelik
le geçmi şte birlikte olunan arkadaş lar

dan deği şik sesler gelmesi nedeni ile 
bizleri ikna etmemektedir. Ülkemizde 
sürdürülen ideolojik-politik kargaşa 

henüz geçmi şten . ders almamış tır. Dar 
grupçuluk ve ki ş i se l s ürtüşmelerden 

kaynaklanan gerginlikler terk edilmeli
dir diyoruz. Geçm i şte oluşturulan de
ğerlere inatla sahip çıkılmalıdır. Kür
distan'da varolan durum her zamankin
den çok daha faz la buna ihtiyaç 
duyurmaktad ır. Bir yandan sömürgeci 
baskı ve d iğer uygulamalar, halkta dev
rimci talepleri yükseltirken , diğer yan
dan maceracı yap ıl arın bıraktı k la rı 

olumsuz etki ler alan boşluğu ya rat
m ıştı r. 

Sorunlara bu aç ıdan bakılclığ ı zaman, 
art ık oyalanacak zaman yoktur. Kendi
si ni dayatan hayati sorunlardan kaçma_ 
fı rsa tı da yoktu r. Kavram feti ş i zm i ya
rat ı p. " ideolojik birlik sağlananuyor~ 

'saptırmas ı kimseye bir yarar sağ l amı

yar kanı s ınday ız . Herkes şapkasını 

önüne koy up namuslu bir biçimde dü
şünmek zorundadı r. 

B~ anlamda halkımızın el) geni ş mu
halefetini kucaklayabilecek, fedekarlık 
ve feragat temelinde kı sa vadeli tav izler 
ve rilmesi bahasına sağlıklı bir biçimde 
~.nti -sömürgec i birlik sağlanmalıdır. 

üzeilikle geçmi ş mücadele sürecinde 
yer alan insanların (hizipçilik ve gurup
çuluk anla.wşı kemikleşmiş olanların 

dışında) bu birlikte yer almalarına çalı

ş ılmalıdır. Bu talepleri sağlıklı düşün

düğüne inandığımız bir grup arkadaş la 

beraber saptadık . Taleplerimizi ciddi 
bir biçimde değerl endireceğinizi ve ge
rekli yerlere il eteceğini z i düşünerek si
ze iletiyoruz . 
Sizlere saygı ve hayranlıklarımızı ile

tiyor. çalı şmalannızda başarılar di-
liyoruz. · 

16 Şubat 1987 
Gunde Reş 

(Navnişana xwe nikarim binivisim) 

BARAN 

DERKET 
Navnlşana xwestine: 
H. Baran/ P. f 404 1. 
75 Karlsruhe-BRD 

.. .. Çerçekten 
BOLUCU kimdir? 

Hakkari-Uludere, Taşdelen köyünde 
yapılan olayları bahane eden Türk dev
leti, ordusu ve polisi ile yeniden Kür
distan'a saldırdı. Burjuva Türk devleti
nin başı olan Kenan Evren , köy koru
yucularının sayılarını arttırmak 

gerektiğini söylüyor. Acaba, Türk bur
juva devlet başkanı ve bu istemde olan 
bu devletin diğer yetkilileri köy koru
yucuları dedikleri kurumla ne amaçlı
yorlar? Amacın , kürtleri birbirine vur
durmak ve böylece bölüp yönetmek ol
duğu açık değil mi? Bundan kuşku 

duyan var mı? Eğer varsa, Türk devleti 
kurulduğundan bu yana Türkiye'deki 
azınlıkları ve inanaç farklılıklarını bir
birlerine karşı naşıl kullandığı ve bu 
yöntemle bölüp, bölüp yönetmekle elde 
ettiği kazanı~lara bir göz atmal arını 

salık veririz . Orneğin Kürt Koçgiri ha
rekatına karş ı , Lazları ; Lazların hare
katına karş ı , Çerkezleri ; Şeyh Said ha
rekatına · karş ı alevi kürtleri ; Dersim 
harekatına karş ı sunni ve şafı kürtleri 
kışkırtan M. Kemal ve hükümetlerinin 
mirası olan bu politikayı çok rahat gö
rebilirler. Bütün bunları meslek edin
miş ola~ burjuva Türk devleti , parçala
yarak i şgal ettiği Kürdi stan ' ı bu parça
lanma ve i şgalden kurtarmak isteyen 
kiş i ve kuruluşlara da bölücü diyor. 
Gerçekten bölücü kimdir? 

Bu soruyu sorduktan sonra, Taşdelen 
köyünde veya başka yerlerde, nerede 
olursa olsun , bu gibi , yani suçlu
suçsuz , kad ın-çocuk ayrım ı yapmadan , 
yapıl an o l ay ları yapanların gerekçeleri 
ne olursa olsun insanlığın bunu kabul 
etmeyeceğini belirtelim. Hele hele 
bunlar bir de kendilerine devrimciyim 
diyorlarsa , suçlu-suçsuz ayrımı yap
madan insan öldürmeleri hiç mi hiç af
fedilir bir hata değildi r. Kaldı ki bizim 
anladığımız anlamdaki devrimci kuru
l u ş ve kiş il er, atacakları her adımın kar
ş ı tarafa değ il , devrime ve kurtuluşa ya
ramasının hesabını defalarca yapmala rı 

gerekir. Devrimcilikten anladığımız bu 
ise, ki budur, o zaman Taşdelen köyün
deki olaylar, Kürdistan'daki işgal ve sö
mürülerinin ömrünü uzatmak için ve 
Kürt halkının nefretini , onları bu i şgal 

ve sömürüden kurtarmak isteyenlerin 
üzerine çekmek gayesiyle Türk devleti
nin bir provakasyonu ve oyunu mudur? 

Batı Almagya 
KARKER 

Değerli 

Kürdista~ Press'liler; 

D Bir yayını zor ve azimli bir uğraşla 
yayın yaşamına kavuşturabilmek , hiç 
kuşkusuz saygın bir i ştir. Hele. hele bu 
i ş . Kürt denilen insanın işiyse ... 
Fakat o, saygınlık kendisini yayına 

denk düşen bir dağıtımı da başarabil
mekte anlam bulur. 

6. sayıdan itibaren çıkmış olan ve çı
kacak olan Kürdistan Press sayılarını 

okumak istiyoruz. Bizlere yardımcı 

olacağınğz inancındayız . 

Selamlarla 
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''Kürt Sorununu 
Askeri harekatla 

çözemeyiz'' 
D Bay Birand 4 Mart tarihli Milliyet gazete
sindeki "köşe"sinde "akıllı " Türk burju
vazisinin görüşlerini dile getiren makalesini 
yukarıdaki başlık altında yazmış. 

Ne diyelim, malesef öyle. Bay Birand 
'Kürt sorununu askeri harekatla çözemeye
cek'siniz. Sadece askeri harekatla değil , 

burjuva reformisı formüller ile de çözeme
yeceksiniz . 
Türk burjuvazisinin "akıl/anan " kanadı 

çok geç düşünmeye başlamış . Bu yazı 

1920'lerde yazılmış olsaydı.. Ve o dönem 
Türk burjuvazisinin ' 'akıllı' ' kanadı Kürt 
sorununa bu yazınız çerçevesinde yaklaş
saydı o zaman belki bir değeri olabilirdi . 
60-70 yıl sonra yazdığınız yazı Kürtler açı
sından miyadını doldurmuş sayılır. Belki bu 
yazınız işbirlikçi ~ürt burjuvazisinin tem
silcileri Kamuran Inan' ları, Kinyas Kartaı: 
ları ve benzerlerini biraz sevindirebilir. 
Ama yurtsever Kürt halkını ve onun devrim
ci , sosyalist siyasal ögelerini asla sevin
diremez. 
Yıllardır Türkiye, İran , Irak ve Suriye'yi, 

yani Ortadoğu'yu sarsan Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesine karşı sizin makale
nizdeki çerçevede de yaklaşılarak , politika~ · 
lar oluşturulup tuzaklar kuruldu . Sizin yak
laşımınızın daha da ilerisinde sayılabilecek 
anlay ışiara iyi bir örnek teş il etmesi bakı
mından Güney Kürdistan örneği,ni hatırla

makta yarar var .. Güney Kürdistan'da 1961 
Eylül'ünde başlayan Kürt halk hareketi sö
mürgeci BAAS diktatörlüğünü dize getirdi · 
ve BAAS'çılar Kürdistan'a otonomi vermek 
koşulu ile ateşkes önerdiler. ll Mart 1970'de 
zorunlu olarak KOP ile masaya oturan Irak 
devleti otonomi antiaşmasında öngörülen 
koşulları yerine getirmediği gibi , bu dönem 
içinde askeri ve diplomatik hazırlıklar ya
pıp, 74'de tekrar Kürdistan'a saldırdı. Son 
askeri saldırıdan da sonuç al~ayınca bu kez 
Kürt hareketini boğmak için Iran'a, Güney 
Irak'tan toprak verdi. Ve 1975'de Kürt hare
ketine karş ı yapılan Cezayir antlaşmasına 
sömürgeci devletlerin yanında bütün dünya 
devletleri seyirci kaldı. 

Bugün bile Güney Kürdistan'da yetersiz de . 
olsa Kürtçe eğitim yapılıyor. Kukla Kürtler
d~~ oluşan ''otonomi ' ' yönetim organları 
bıçımsel de olsa çalışıyor, televizyon prog
ramlarının yanında Kürtçe yayın yapan rad
yo da var. Iran'da ise devlet , Kürdistan'ı , 

Kürdistan olarak adlandırmakta ve Kürtçe 
radyo programlarının dışında kürtçe yayın
lar da yapmaktadır. Suriye ise, artık Kürtleri 
kürtçe konuştuları için Kürt müziğini dinle
dikleri için tutuklayamıyor. Türkiye'de ise. 
durum malumu aliniz. Beyni yalanla muz
darip devletiniz, basınınız. üniversiteleri
niz, ''bilim adamlarımz '' Kürt kelimesin
den öcü gibi korkuyorlar. Kürt kelimesini 
duyunca cin çarpmışa dönüyorlar. Meşhur 
''sosyal demokrat ' ' lideriniz Ecevit. Kurda
ra Azadi (Kürtlere Özgürlük) sloganı atan
lar üzerine polis ve işgalci ordu birliklerine 
taş çıkamcasına bizzat kendisi ağzından 
salyalar akarak ve kendisinden geçerek sal-

dırmıştı. Bugün de, tek parti, tek şef dikta
törlüğünün mimarlarından asılsız İnönü~ 
nün oğlu babasına taş çıkamcasına Güney 
Kürdistan'ın kurtanimış bölgelerinden ya
şayan halk üzerine bomba yağdıran Türk 
uçaklarının seferlerini alkışlamaktadır. 
Diğer sömürgeci devletlerin uyguladığı ve 

sizin temelleri yoksul Kürt halkının kanı 
üzerine kurulan TC devletine önerdiğiniz 
bu taktikler Kürdistan ulusal kurtuluş müca
delesini durdurup, hedefinden saptıramaya
caktır. 
Irak ve İran'ın onlarca yıl önce uyguladığı 

bu politika, yani; "kardeşim Kürtler var, 
artık inkar etmekle olmuyor, kürtçe konuş
mak serbest olsun. Radyo ve JV'de yayın da 
yapsınlar ama bizim devletimizin içinde ya
şasınlar. Gerekirse biçimsel bir özerklikte 
verelim.'' politikası Kürdistan ulusal kurtu
luş hareketini gerçek hedeflerinden uzak
laştırmaya kadir değildir. Öyle olsaydı bu
gün Güney ve Doğu Kürdistan'da halk canı
nı esirgemeden, onbinlerce peşmerge ile 
birlikte Kürdistan için savaşmazdı. Ama sa
vaşıyorlar. Hem de eş it olmayan koşullarda 
savaşıyorlar. Bu insanlar niçin savaşıyorlar? 
Şırf savaşmak için mi savaşıyorlar? Yoksa 
Iran ve Irak' ın verdiği tavizlerin , kurduğu 
tuzakların gerçek kurtuluş olmadığına inan
dıkları için mi? 
Yukarıda verdiğimiz örnekler hakkında 

kuşkusuz Bay Birand ' ın da bilgisi vardır. 
Bay Birand, geçen yıl da bu çerçevede bir 
yazı yazmıştı. Yazılanlar Avrupalıtaşmaya 

çalışan "akıllı " Türk burjuvazisinin tartış
dığı bir konu. Ama oldukça geç kalmış tar
tışmalar. Artık Kürt insanı bugün Kürdis
tan' ın bağımsızlığı ve ulusun özgürlüğü için 
savaşıyor. Bay Birand önerdiği çözümlere 
yatacak ' 'Kürtçü/eri '' pek bulamayacak, 

· galiba bulsada pek fazlada bir anlamı olma
yacaktır. 

Bay Birand'a birşey sormak gerekiyor. Ta
bii bu soruyu sadece Birand'a değil , Aziz 
Nesin'den , Yaşar Kemal'e, Doğu Perinçek~ 
ten, Yalçın Küçük'e kadar Türk 
"aydınlarının" tümüne so~ak gerekiyor: 

Bütün ulusların özgürlüğü ve bağımsız
lığından yana mısınız? 

Eğer bütün ulusların özgür ve bağımsız 
yaşamasından yanaysanız bu hakkı Kürt 
ulusu için neden savun muyorsunuz? 

Bir ulusun özgürlüğünü savunmayan 
aydın gerçek aydın olabilir mi? 

Eğer Türk devletinden korkmuyorsanız 
neden Kürtlerin özgürlüğünü savunmu
yor sunuz? 

Madem Türk devletinden korkuyorsu
nuz, o halde neden aydın, demokrat, sos
yalist havalar atıyorsunuz? 

4/03-1987 
A.Fevzi-B.Almanya 
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KARKOV: "ABD samimi değil" W. Brandt: 
''Sovyet önerileri 
büyük bir şans'' ANK • Dinleme servisi 

D Sovyet Dışişleri Bakanlığına bağlı Silansızlanma 
dairesi şefi Victor Karkov, Moskava'da çıkan bir ga
zeteye verdiği demeçte "ABD 'nin orta menzilli si
lahlarm Avrupa 'dan sökülüp atılmasını gerçekten is
temediğine dair verilerin giderek arttığını, sıfır vari
yanrının daha baştan beri bir blok olduğunu, ve 
Vaşington 'un ne Pershing-2 '!erin ve ne de Kanatlıfo
zelerin kaldırılması yönünde hiç bir çaba sarf 
etmediğini" belirtti. Karkov demecinde ayrıca; " 
Sovyetler Birliği olarak, Avrupa 'daki orta menzilli 
füze/eri sökmeye, SS-20 'leri tümüyle kaldırmaya ha
zırız " dedi . 

ABD'nin de aynı şekilde davranması gerektiğini, 
bundan dolayı füzelerin yok edilmesi ve sökülmesi
nin büyük bir dikkatle ve kontrol altında yapılması
nın zorunlu olduğunu belirten Karkov, açıklamasına 
şöyle devam etti: 

''Dünya 'da çıkabilecek bir Nükleer savaşda zafer 
kazanmak için hazırlanan bu savaş doktrinlerinin 
uluslararası kuralları , insan sağduyu ve moralinin 
en vahşi bir biçimde çiğnehmesi anlamına geldiğini 
belirtiyoruz. Genel kapsamlı Güvenlik Sistemi oluş
tururken tüm halklar arasında barış ve işbirliği kur
mak, yaşamın korun.ması için tek şanstır.'' 

Dortmund • ANK 

ABD başkanı Ronald Reagan tarafından açıklanmasından bu yana 4 yıl geçmiş bulunan stratejik savunma girişimine değinen, 
Karkov, Yıldızlar savaşı programının uluslararası güvenliği ciddi bir şekilde istikrarsızlığa ulaştırdığını, silahlar üzerinde kont
rol sağlamada bir dizi tehlikeleri yarattığını ve Nükleer silahsız bir dünya kurma yolunda bir engel olduğunu belirtti. Stratejik 
Savunma girişiminin ana amacının ortada olduğunu söyleyen Karkov; ': .. bu, askeri sanayii kongresi için dayatılmış olan silah 
kontrol sımrının kaldırılması ve Amerikan silahlarının yıldızlar savaşına uygun üretilmesini ve doğrudan bu savaşa yön/endiril
tnesini sağlamaktan başka bir şey değildir' ' dedi. 

D Alman Sosyal Demokrat lideri, Willy Brandt, Mi
hail Gorbaçov'un ileri sürdüğü silahsızlanma öneri
lerinin kabul edilmesinin öncelikle Federal Alman 
Cumhuriyeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti: 
nin çıkarlarına olduğunu, bunun ayrıca Avurupa'nın 
da çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Almanya'da 
bir toplantıda konuşan Willy Brandt; Silahsızlanma 
politikasında ikinci aşamanın başlatılması için Sov
yet önerilerini büyük bir şans olarak niteledi. Silah
sızlanmaya varmak için bu tarihsel adımdan yarar
lanmanın bir zorunluluk olduğunu, yararlanmayan 
politikacıların gelecek kuşaklar tarafından affedil
meyeceğini de belirtti. 

ULUSLARARASI 
• • • 

GENÇLIK SEMINERI 
Berlin'de toplandı 

Berlin • ANK 

D Özgür Alman Gençlik Birliği'nin girişimi üzerine 
örgütlenen "Barış için uluslararsı gençlik semineri" 
23 Mart 1987 tarihinde Berlin'de başladi. 200'ün 
üzerinde, Komünist, Sosyalist ve Sosyal-Demokrat 
örgütlerden temsilicilerin katıldığı seminerde gün
demin ana konusu gençlerin Avrupa'da ve Dünyada 
barışın korunmasına katılmaları, ulusal ve ekono
mik bağımsızlık için savaşan halklar arasında daya
nışmanın sağlanmasıydı. 

• • 
. ILI 

PİSKOPOSLAR 
Pinoche'yi kızdırdı 

Stockholm • ANK 
Şili'li diktatör Pinoche, Şili Kilisesinin son tavrı 
nedeniyle öfkelendi. Papa Jean Paul'un yapacağı 
ziyarete 2 hafta kala, Piskoposların yaptıkları 
açıklamalar, Pinochet'i -oldukça rahatsız. etmiş_e 
benziyor. 

Piskoposlar yaptıkları açıklamada; Pinoche reji
minin, ancak Hitler ve ona benzer zorba rejimler
le karşılaştırılabileceğini vurguladılar. Rejim 
yanlısa, "El Mercurio" gazetesiyle yaptığı ropor
tajda, piskopos Carlos Camus, gerillaların, başa
rısız suikast girişiminin, Pinochet'in 5 koruyucu
sunun hayatına mal oldu, buna rağmen eylemci
ler, gelecekte kahramanlar olarak hatırlanacak
lardır, dedi . Diğer papazlarda, piskopos'un belir
lemelerine katıldıklarını belirttiler. 

PEKİN'de Silansızlannıa Konferansı 
UiYs Pressbyra • Stockholm 

D İsveç Elçisi Maj Britt Theorin 
FN tarafından, Pekin'da düzen
lenen silahsızlanma konulu bir 
konferansa katıldı. 

Maj Britt, 23 Mart günkü 
FN'nin Pekin'deki konferansın
da bir konuşma yaptı. İsveç elçi
si, Çin Dışişleri bakanı Qian, 
Sovyet Dişilerinden Petrovskji 
ve Amerikean elçilerinin de ka
tıldığı, bir açık oturumda da ha
zır bulundu . 
Tartışmalarda , Theorin , özel

likle, Kimyasal silahların gelişti-

• 

rilmesini engellemek için, yapılacak durdur
ma anlaşamasının en önemli şey olduğunu 

· vurguladı. Konuşmasında ayrıca M . Br i tt 
şunları söyledi; 
"Görünen odur ki, hem Sovyetler ve hemde 
Amerika bu sorunun çözümü için Rejkjavik: 
de adım atmaya hazırlar. Fakat bu ciddi sorun 
hiç bir şekilde ihmal edilemez , ileriki tarihle
re atılamaz" 

Amerika ve Sovyetlerin , kimyasal silahların 
denenınesi için yaptıkları deneylerden üzüntü 
duyduğunu belirten Theorin , Çin'in iki yıldan 
beri bu tür denemeler yapmadığını da vur
guladı. 

Kimyasal silahların sınıriandırıl
ması için yapılacak bir anlaşmanın, 
giderek kimyasal silahların durdu
rulması için iyi bir ön adım olacağı
nı vurgulayan İsveç Elçisi , sözlerini 
şöyle tamamladı; 

"Asya, Avrupa ve Bütün dünyada 
barış ve dengenin sağlanması için, 
hak ve kurallara saygı duyulmalıdır. 
Bütün dünyada , insanlar, kimyasal 
silahiaradan ve savaştan gelen tehdi
de karşı durmaktadırlar. Bütün im
kanlar barışsal hedefler için kulla
nılmalıdır. 

uv·,pi~Ys~Sm Güney Afrika F~,~~~~"'b;rgün-
d t \J • • t d dür. 1960'da bugün , insanlar, 

D 15 milyon kron 1987 yılı 
içinde, BM (Birleşmiş Mil
letler) fonu aracılığıyla, Apar
teid rejimine karşı muhalefet 
eden güçlere ödenecek . TBV 
tarafından 21 Mart'ta düzenle
nen Uluslararası konferansa 
İsveç çalışma bakanı Lena 

• Hjelm Wallen '-ele'· katıldı . .İs
veç'in desteklediği bu fonlar, 
BM eğitim programı Çerçeve
sinde, Güney Afrika , Namibia 
fonu, Namibia enstitiüsü şek
linde Aparteit'in kurbanları 

için hazırlanmış bir fon . 
Uluslararası konferansta ko

nuşan İsveç Yardım Bakanı 
Wallen konuşmasında şöyle 

dedi ; 
''21 Mart , Aparteide muhl<le-

es egını ar ır ı ay.~rım politikasına karş.ı yurü-
muşlerdı. J..e ozaman po/ıs karşı 
atağa geçmiş ve 69 insanı katlet
mişti. Bu olayı bir katliam ola
rak bugünde hatırlıyoruz. 

·: . . 27 yıl sonra yine eşitsizlik 
ve Aparteid rejimi duruyor. Fa
kat Güney Afrika 'daki barış mü
cadelesi devam ediyor, Aparte
id'in yıkılacağı günler yakındır. 
Bunu Beyaz rejimde gayet iyi bi
liyor ... '' 
Wallen , Konuşmasını şöyle so

nuçlandırdı; 

''Bugün en önemli şey, tüm 
dünyanın bu rejimi protesto et
mesidir. İs veç, ekonomik alzşve
riş boykotuyla bunu yapıyor ve 
ekonomik destek sağlıyor muha
lifete. ''dedi 
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