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SURYANILER 
D "Kürtler, iki bakımdan baskı altında bulunuyor; milli ve 
ekonomik. Oysa Süryaniler üç tür baskı altında: milli, eko
nomik ve dini" 
D "Süryanilerin esas göçü, üç nedene bağlıdır: herşeyden 
önce Süryaniler ekonomik ve milli baskı altında yaşadıkla
rından göçe zorlandılar. Esas göç, Türkiye'den Avrupa'ya işçi 
transferlerinin yapıldığı döneme raslar. 
D ''Açık olan şu ki, Süryaniler siyasi olarak örgütlenmedik
leri müddetçe, hem kendilerini ve hem de ulusal haklarını 
kaybedeceklerdir. 

Röportaj, sayfa 6 ve 7'de 

Dr. Beşikç· 
Nobel'e ada 

D İsmail Beşikçi ve Re
cep Maraşlı'ya özgürlük 
kampanyasının bir. bölü
mü sonuçlandı. Içinde 
300 bilim adamının im
zası bulunan 3300 imza
lı mekt~p. Kenan Evren, 
Turgut Ozal ve M. Ol tan 
Sungurlu'ya gönderildi. 
O Avusturyalı iki parle
menter 1987 NOBEL 
Barış Ödülünün İsmail 
Beşikçi'ye .. verilmesini 
önerdiler. Oneri mektu
bu N o bel . komitesine 
gönderildi. 

yaz1s1 sayfa 3 'de 

Rehberiere 
Kemalist taktikler 

DTurist rehberleri için düzenlenen se
minerde tartışılan üç ana konu: "Ülke
mize yönelik bölücü faaliyetler, Türki- · 
ye'nin jeopolitik durumu ve Bulgaristan 
Türklerinin vahim durumu" 
D Serninere katılan Genel Kurmay uz
manı şöyle dedi; "Kürtlerin varlığını biz 
bilelim efendim, ama bunu başkalarına 
söylemeye/im. 

Haberi sayfa 2 'de 

Kürdistan'da 
• 
ınsan avı 

D 15 günde 24 yurtsever kat
IedildL Haberi sayfaS'de 

Zındandan 

D ~~!!,!! ~L~!1 12 
Mart 1987'de Hannover'de ve
fat etti. Haberi sayfa 5 'de 

1-KDP, PKK ile arasındaki 
protokolü lağvettiğini açıkladı 

D Yapılan açıklamada, PKK'nin "Gerek ülkede ve gerekse yurtdışında yaptı
ğı terörist çalışmalar, insanları tasviye ederek ortadan kaldırma ey !emleri ve 
bu eylemiere neden olan anlayışlar, insanlığa ve demokrasiye karşıdır; bunlar 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine denk düşmemektedir" denildi. 

Haberi sayfa 3 'de 

·~ · 

Mahmôt Bilgili 
hat qetil kirin! 

D Berveder (Avukat) Mahmut Bilgili, ku di roj en zor u çetin de li 
hember hemu tade u zorkeriyan, doza şoreşgeren zindanen Diyar
bekri meşand u hezjekirin u rezdariya şoreşgeren ji hemu gruban 
qezenc kir; bajare Deventere hat ditin. 
D Polise Deventere diyar kir ku, şopa M. Bilgiliji S' e Sibate wun
dabuye. Cendeke M. Bilgili di qanala av e de hat ditin. 

Mahmut Bilgili, ku di İlona 1979'an de dest bi bervederiye kir, di eyne deme de ji 
ber idara orfi ku ji bo qetliama Maraşe hatibı1 li darxistin, li Diyarbekre dest bi me
şandina dozen siyasi kir. 
Bilgili, ku bi pirani diket doza PKK, gelek c aran ji ali polis de ket bin çav, hat tehdit 

kirin. Le, dev ji meşandina dozan nekir. 
Ji gel ek sedeman, li seri Diyarbekir, dozenli Kurdistane ji parastina dadimende be

par in. Gele k berveder, ji ber lihevketina grı1ben cı1r be cı1r, bi tene hin doz dimeşan
din. Di ve deme de bi hatina berveder Şerafettin Kaya, li Diyarbekri meşandina do
zan hin jindari ı1 dinamizm bi dest xist. Berveder Kaya, nivisxana Bilgili kir büroya 
dadimendi. U be ku ferqe texe navbera van, dest bi meşandina hemı1 dozan kir. Bi 
nezikayi doza 2000 kes hat meşandin. 

Dumah/k di rupefa 4'an de 

Avukat M.BHgHi katledildi! sayfa 4'de 
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Rehberiere Kemalist 
Taklikler 

Albay Yaşar Keleş: "Kürtlerin varl1ğm1 
bizbilelim efendim, ama bunu başkala
nna söylemeye/im!!" 

D Yeni Günd~m dergisinde yer alan 
bir yazıda, Izmir Atatürk Kültiir 
Merkezi'nde Turist Rehberleri için 
düzenlenen bir seminerde, Türkiye~ 
nin en hassas iç ve dış sorunları tartı
şılmış. 300 rehberin katıldığı bu se
minerde, bir genel Kurmay yetkilisi 
de bulunmuş ve, Türkiye'ninjedpoli
tik ve stratejim durumu hakkında tu-

• 

rizm rehberlerini aydınlatmış. 
Seminerde tartışılan be konudan 

üçü şunlar: Ülkemize yönelik bölücü 
faaliyetler - Türkiye 'nin jeopolitik ve 
stratejik durumu ve Bugaristan Türk
lerinin "vahim" durumu. 

Seminerde, Başbakanlık uzmanı 

Abdulkadir Dülger, "Türkiye'de ya
şayan herkes Türktür, Kürt diye bir 
olgu yoktur' ' deyince, bazı rehberler 
bu uzmanın konuşmasına karşı çık
mışlar. Böylece tartışma Kürt mese
lesi üzerinde yoğunlaşmış. Genel 
Kurmay adına serninere katılan Al
bay Yaşar keleş ise "Güneydoğuda 
türkçe konuşan insanlara, 'hayır siz 
kürtçe konuşuyorsunuz 'derseniz on
lara ihanet etmiş olursunuz ' ' diye 
nutuk atmaya başlayınca, tartışma 

HAKKARI'DEN-EGE'YE 
Türk ordusunun ''sınır operasyonları ' ', bir günde unutuldu, gitti. 

Sismik 1, Ege'ye açıldı. Ordu, Batı'da teyakuz'a geçti. Jetler, Ege 
üzerinde fiyaka attılar. Aniden biryerlerine basılan Türk burjuva 
basını kıyameti ~opardı. 

Peki ~e oldu? Ulke elden gidiyordu! Bölünüp parçalanmak üze
reydi! üzel hava alanları, sahra hastaneleri ve sınırlara yığılan yüz
binlerce asker ... Kuvvet komutanlarının biri gidiyor, biri geliyor
du. Diyarbekir'den havalananjetler, Irak sınırlarına tecavüz ederek 
kurtanimış Kürdistan topraklarına bomba yağdırıyorlardı. Evı;en, 
Çankaya'da gizli toplantılar düzenliyor, Meclis'te gizli otururnlar 
yapılıyordu. Bir gün içinde bölge "temizlendi mi?': Bunca yaygara 
bir anda nasıl oldu da, duruluverdi? 

Olayın can alıcı noktası hiç kuşku yok ki, Türkiye'yi yönetip yön
lendin!nlerin, kamuoyunu olsun, demokratik ve sosyalist güçleri 
olsun istediği anda, istediği biçimde, istediği olayların ve olguların 
boğucu kıskacı içine alabilmesidir! Bu da, demokratik ve sosyalist 
siyasal güçlerin kararlı bir biçimde kendi iktidar proğramlarını sa
vunmadıklarını ve hayata geçirmek için tutarlı bir biçimde müca
dele etmediklerini gösteriyor. 
Şüphe yok ki militarisı Türk devleti kendince boş bıraktığını san

dığı yerleri doldurarak, kısa bir süre sonra, tekrar Kürdistan'a yük
lenecektir. Hoş, zaten dikkatierin Türk-Yunan savaşına çekilmesi , 
Kürdistan'daki baskı ve zulmün azaldığını ya da ortadan kalklığını 
göstermiyor. Yalnızca, Kürt sorununun dikkat merkezinden çıktı
ğını, çıkarıldığını gösteriyor! Bu da, Türkiye'de nihayet "Büyük
baş '1arın Kürt sorununu, kendi gerçekliği içinde tartışmaya başla
dıkları bir evrenin bilinçli ve ustaca ortadan kaldırılması anlamına 
geliyor. 

Çünkü, Türkiye'yi yöneten ve yönlendirenlerin, Kürt sorununu 
kapalı kapılar arkasından, gün ışığına çıkararak tartışmaları de
mek: kirli çamaşırların, katil düşüncelerin ve bilim dışı , insanlık 

dışı uygulamaların da tartışılması; kamu oyu önünde tartışılması 
demekti .. Kapı biraz araland ı! Ve hemen, büyük bir telaş la kapatıl
maya çalışıldı. .Biraz geç kalındı. .. Çünkü, konuşması gerekenie
rin bir bölümü konuştu. Sorunun, dış dinamiği ise, kolay kolay par
çalanamayacak. Çünkü, Batı'nın gündemine Kürt sorunu, sökülüp 
atılamayacak bir biçimde girmiş bulunuyor. Generallerin , Türki
ye'yi· susturmaları, Batı 'nın gündeminden Kürt sorununun düşme
sine pek katkıda bulunamayacak. 

Türk Ordusu, belli bir süre için, kurtanimış Kürdistan toprakla
rındaki mevzileri imha işini, Irak'a devretti. Irak'ın herhangibir 
fonksiyonunun olmayacağı biline biline bu yapıldı. Gözlerin , Türk
Yunan savaşına çevrildiği günlerde, Saddam'ın jetleri de, Kürdis
tan'a bomba yağdırma operasyonlarına başladılar. Halen, Irak sı
nırları içindeki kurtanimış Kürdistan toprakları , toplarla ve bom
balarla dövülmektedir. Türk devleti ise, içerde insan avına başladı. 

Dikkatierin Ege'ye çevrildiği günlerde "Karaböcek" diye adlan
dırılan özel cinayet timleri Kürdistan'da 16 insanı boğazladılar. 

12 Mart döneminde Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan'ın peşine dü
şüldüğü zaman, üniversiteden hukukçular, yetkilileri uyarmışlardı : 

" Öldürmeyi amaçlamayın!': Bu gün kimseden ses çıkmıyor. Kat
ledilen insanların cesetleri tanınmayacak bir durumqa. Parampar
ça ... Amaç, ele geçirmek, yakalamak değil çünkü . .Imha etmek!! 
Gelişmeler neresinden bakılırsa bakılsın , bölge düzeyinde olsun, 

Türkiye düzeyinde olsun; demokratik ve sosyalist siyasal güçlere 
önemli sorumluluklar yüklemiş durumda. 

Bu sorumlulukları üstlenmek yetmiyor. Sorumlulukların gerek
tirdiği canlılığa ve dinamizme de ulaşmak gerekli .. . 

ı RUPEL • SAYFA 2 

daha da alevlenmiş ve bazı rahber
ler, Türkiyede Kürtler var. Bu Türki
ye 'nin bir gerçekliğidir diye cavep 
vermişler. Bunun üzerine sayın yar
bay: ''Bunu biz bilelim efendim, ama 
başkalarına söylerneyelim'' diyerek 
Türkiye'de resmi ideolojinin yıllar
dır sürdüregeldİğİ politikayı bir kez 
daha açıklamış ... 
İrtica konusunun, kendi ilgilendiği 

konular içinde olmadiğını, belirten 
Keleş, kendisinin Kürtler ve dışar
dan gelen ajanlar hakkında rehberle
ri aydınlatmak üzere seminerde bu
lunduğunu belermiş . 
Keleş'e göre, Turist/er, Hristiyanlı

ğı yayamak, propaganda yapmak 
için için geliyorlarmış .. Bunların ha
reket ve davranışiarına bakarak, 

Turist rehberlerine göre, Kürtler Türkiye'nin bir gerçekliğidir. . 

kendilerini teşhis etmek müm
künmüş .. Mesela, bulunduğu 

ortam içinde bilmesi gereken 
şeyler dışında şeylerle ilgile
nen/er, yanındaki kişi dışında 
kişilerle ilişki kuranlar ajan 
olabilirmiş. Ayrıca, siyasi hırs 
ve mevki sahibi olmak isteyen
ler, seks ve al/wl düşkün/eri, 
milli ve manevi değerleri ol
mayanlar, aşın yabancı eğitim 

görmüş olıınlıır da sayın Genel 
Kurmay yetkilisine göre ajan 
olabilirmiş. Tabi , bir turistin, 
Türkiye'de niye siyasi hırsı ola
biliceği ya da hangi mevkiye 
göz koyacağı bay yarbay ı pek il
gilendirmiyor. Turistin milli ve 
manevi değerlerinin de neler 
olabiliceği konusunda bay yar
bay'ın konuşmalarında fazla bir 
açıklık yok . 

Jl ÇOLEMERGE HETA EGE'YE 
' 'Operasyonen Hidude ''yen OrdiyaTirk di roj ki de hatin ji birki

rin, çiln. Sismik 1, ji Ege'ye re vebil. Ordili rojavaye ketin alarme. 
Balafiran li ser Ege'ye forsa avetin . Weşanen burjilwa yen Tirki, 
wek ji nişka ve li hin cihen wan hatibil kirin, giyarnete rakirin . 
Başe çi bu? Welat ji dest diçu! Ber perçebiln il şeqbilne bil! Bala

firgehen taybeti, nexweşxaneyen sehraye, bi sed hezaran leşker di 
ber hidudan de biln! Ji komitanen qiwete yek di hat, yek diçil. Bala
firen ku ji Diyarbekire radibiln , tecawize hiduden Iraqe dikirin il 
xaka rizgarkiri ya Kurdistane bombebaran dikirin. Evren, li Çan
kayaye civinen dizi pekdani il di Meclise de runiştandinen veşarti 
çedibun. Di nav rojeki de mintiqe hate ''paqij ' ' ki ri n? Hewqasi qe
repere çawa bil, ku ji nişka ve rawestiya? 

Tişte giring di vir de ev e; yen ku Tirkiye il nizama we dimeşinin , 

dikarin li gor xwastina xwe, him kesen qamuye il himji hezen siyasi 
yen demoqrat u sosyalist bixin nav qewimandinan ku meriv te de 
difetise! Ev ji nişan dide, ku hezen demoqrat il sosyalist bi şikleki 
xwedi qerar ji bo miritiya Tirkiye tu program peşkeş nakin il ji bo 
xistina we jiyane tenakoşin. 

Be şi k e, ku dewleta Tirk ya militarist , pişti demeki kin , cihen vala 
we li gor xwe dagre car din we bere xwe bide Kurdistane. Ji xwe, 
balkişandin li ser herbil Tirk-Yewnan naye ve mane, ku tade il zilm 
li Kurdistane kem bilne yanjiji hole rabilne. Tene, pirsa Kurdji na
venda bal il ramanan derdikeve, il tene derxistin . Ev tişt ji te ve ma
na, ku pirsa Kurd di wexteki wisa de bi zanebiln il zireki ji ho le te 
rakiri n, ku hi n kesen ''ser mezin '' hi ma dest bi lekolina ve mabete 
kiribiln . 

Ji ber ku, lekolin il mineqeşekirina pirsa Kurd , ku tim li paş deri
yan bil, derketina we ronahiya rojedihat ve mana ku; derketina ci
len qirej , ramanen li diji ilm u mirovati il kiryarenli diji insaneti we 
li ber kesen qamuye bihata mineqeşekirin . Dari hinek hate vekirin! 
U bi lez , bi keftelfte car din hate girtin . . . Le hinek dereng ketin . . . 
Ji ber ku , kesen we di vi ya bipeyiviyana peyivin . Dinamiga derveya 
ve babetijibi hesani we neye perçiqandin. Ji ber ku , pirsa Kurd wi
sa ketiye rojeva rojaveye, ku jederxistina we gel ek zehmet e. Tevi
zandin il bedengkirina Tirkiye ji ali generalan, ni karibe til fede de 
bine ji bo ketina pirsa Kurd ji rojeva rojavaye. 

Ordiya Tirk, ji bo demeki kin imhakirina xaka rizgarkiri ya Kur
distane ji Iraqere berda. Bi ser ku dihat zanin, ku fonksiyona Iraqe 
de di vi wari de tune ye. Rojen, ku bala xelke li ser herba Tirk
Yewnan bil, balafiren Saddam li ser Kurdistane bombe barandin . 
He ji, xaka rizgarkiri ya Kurdistaneli hindur Iraqe te bombebaran 
kirin il bi topan te lexistin . 

Dewleta Tirkan li h und ir ji dest bi neçira i nsanan kir. Roj en kuba
la xelke li ser Ege'ye bil , tima cinayete ya bi nave "Karaböcek" li 
Kurdistane 16 insan kuştin . 

Di wexta 12'e Adare de pe Deniz Gezmiş il Yusuf Aslan ketibiln, 
kesen hiquqi di zaningehan de b~rpirsiyaran şiyar kiribiln: 

' 'Armanca we nekuştin be! .. . '' I ro ji kesi deng dernakeve. Cese
den kesen qetlkiri nayen naskirjn. Parçe perçe . . . Ji ber ku, arınane 
ne girtİn il ne bi dest xistin e. Imha ki ri n!. 

Li qewimandinan ji kijan ali be nehirtin bi la be, ger li mintiqe il 
ger ji li Tirkiye hezen siyasi ya demoqratik il sosyalist berpirsiyaren 
giran girtine li ser milen xwe. 

Girtina van berpirsiyariyan bi tene ter nake. Dive meriv bigihe 
----.·indari il dinamizma berpirsiyariye ... 
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iSMAiL BEŞiKÇi VE RECEP MARAŞLI'YA ÖZGURLUK KAMPANYASI iÇiN 300 BiLiM ADAMI iMZA VERDi 

• 
Isınail Beşikçi 

• 
D Sosyolog İsmail Beşikçi ve KO MAL ya

yınevi sorumlusu Recep Maraşlı ile ilgili 

Dünya düzeyinde sürdürülen özgürlük ka

mpanyaları devam ederken, Batı Almanyac 

da, "Freiheit für İsmail Beşikçi und Recep 
Maraştı -İsmail Beşikçi ve Recep Maraş/ı~ 
ya özgürlük'' kampanyasını yürüten komi

te, TC Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Baş

bakan Turgut Özal ve Adalet Bakanı M .Ol

tan Sungurlu'ya bir ':4çık Mektup" 
gönderdiler. 

NOBEL Için Aday 

da bulundular. Başvuru mektubunda Dr. 

A.Theophanon, İ.Beşikçi'yi Nobel ödülü

ne aday göstermelerinin nedenini şöyle aç

kıladı: 
"Dr.İsmail Beşikçi, bilimsel bir yolla Ke

malizm/e demokrasinin bir arada yürüme
yeceğini ispat/adı. Kemalizmin ana pren
siplerine işaret ederek, bunlann özünde de
mokrasiyi reddettiği ve Kürt halkının inkar 
edilmesi temelinde inşa edildiğini ortaya 
koydu'' Gösterildi. Dr. A. Theophanon, İ.Beşikçi 'nin adi bir 
suçlu olmadığını, insanlık ve Kürt halkının 
mücadelesinden dolayı kovuşturmalara ug
radığını da vurguladı. 

Çeşitli ülkelerden içinde 300 bilim adamı

nın bulunduğu 3300 imzalı mektupta, Sos
yolog İsmail Beşikçi ile KOMAL yayınevi 
sorumlusu Recep Maraş lı 'nın bir an önce 
serbest bırakılması istenmektedir. Mektup

ta, İ. Beşikçi 'nin Uluslararası Af Örgütü 
(Amnesty International) tarafindan sonun
cusu Nisan 1985 'de olmak üzere üç kez 
'~yın Mahkumu" seçildiği, aynı şekilde 
KOMAL yayınevi sorumlusu Recep Ma

raşlı'nın da, birçok kez '~yın Mahkumu" 
seçildiği belirtilmektedir. 

D İsmail Beşikçi ve Re~ep Maraşlı'ya Özgürlük Kampanyasımn 
bir bölümü sonuçlandı. Içinde 300 bilim adamının imzası bulunan 
3300 imzalı mektup, Kenan Evren, Turgut Özal ve M.Oltan Sun
gurlu'ya gönderildi. 
D Avusturalyalı iki parlamenter, 1987 NOBEL Barış Ödülü'nün 
İsmail Beşikçi'ye verilmesini önerdiler. 

Halen Dünya'nın çeşitli ülkelerinde sosyo

log İsmailBeşikçi ve KOMAL yayınevi so

rumlusu Recep Maraşlı ile ilgili özgürlük 

kampanyaları devam etmektedir. 

Prof . Ra ı ncr
Pr- o+ . Nor-oer 
P r of. Oirk ı 

Or. t'-l.c>us G 
Prof. ı- 1 '\u~ 

1 
Prot . H~re 

Prof . H~r-1:. ,.. 
Dr. G•-•n .,~r r 

Or-. P. 'l..:...t 
Dr-. Jaros 
Dr. ·~e>l tı:: 

Açık Mektup'da, "Silahlı şiddet h are
ketlerine katılmayan, sadece Kürtlerin 

kendi başına bir ulusal grup olarak var

lıklarının kabulü için, silahsız bir biçim

de çaba sarfeden insanları tutuklamak, -

bir mektuba 10 yıl ceza!!- ve işkence yap

mak sizin hükümetinizin, demokrasi dö
nemini başlattığı iddasıyla çelişmektedir. 

demokratik ülkelerin kamuoyu önünd e 

tama men güvenilmez hale getir

mektedir. 

D Öte yandan, Avusturalyalı iki parlamenter 

tarafından İsmail Beşikçi'nin 1987 NOBEL 

Barış Ödülü için aday gösterilmesi önerildi. 

Dr-. '.o>•:>rh 
1--'rOT , , .. , 

Pr-ot. '='" 
P r of . El 1 

V.l <.>U5 V 

Ayrıca, böyle bir davranış, aynı zaman

da ülkenizde sık sık yapılan Genel Af tar

tışmasına ters düşmekte ve Türkiye'yi 

Bu vesile ile, sizden hem Sayın Beşikçi 

ve Sayın Maraşlı'yı serbest bırakmanızı, 

ve ardından, Sayın Maraşlı'nın tıbbi te
davı altına alınmasım talep ediyoruz.'' 

denmektedir. 

Avusturalyalı milletvekillerinden Michael 

MAHER ve Dr. A.THEOPHANON, Sosyo

log İsmail Beşikçi'yi 1987 Nobel ödülüne 
aday gösterilmesi için Norveç'in başkenti 

Oslo'da bulunan Nobel Komitesi'ne başvuru-

Pr-of . ~ 

P,.-ot . t 
Prof. 
Pr-ot. ~ 

Dr . C 
Gordı ;.. 
JuraE 
Pr·of 

1-KDP, PKK ile arasındaki 
Protokolü Lağvettiğini açıkladı! 

.,-;.,~ı.., .Jo.--J .._ı ~w_,ı...... ..,ı_,s.,.-_,_,... ..s•..ıL,...ıw ~'

( cl • .,ı • .,- ) vL:.--->..ı.,S .,_;.l..ı~..ıl.S 

,, ' - u\.::-..)~ u-: '..ıS -~ ı.rJ ~ u- Lı.- lrr'-..;5 ... •..J•J ,..,... ü•:. ı....,. r c. Ja.... &J 

("' • ,ıJ • ':' ) v \::-)..1_,5 ..,:. l..ı.S..ı ıs ..r-..ı ı. .) v '--"..ı t.,. v 1_,....:. a.l .1 1__.5 t_;,...,.L ..S..ı ıs_, ı. u-f.,S.>"-J.x 
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D 11.02.1987 tarihinde oybirliği ile alınan Polit Büro kararı sonucu PKK ile 1983'de im

zalanan protokol 1-KDP tarafından lağv edildi. 
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D Yapılan açıklamada, PKK'nın ''Gerek ülkede ve gerekse yurtdışında yaptığı terörist 

çalışmalar, insanları tasviye ederek ortadan kaldırma eylemleri ve bu eylemiere neden 

olan anlayışlar, insanlığa ve demokrasiye karşıdır; bunlar Küridstan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine denk düşmemektedir'' denildi. 

• ~~-J.r''~-'vLS..._..._ 

.., __ . ıs..:.:,....ı .J,.! a.l ~ 1.,...1 "'-"•..ı .U .1 ı..;. 1,-0.:.Ij_,..ı..;. IS.,.=.S \:. a.l ._,_,.....:. v~&:. -T 

• v '-'>..ı ı.,. 

t..-=- l!. &J V W&$ ._.ı •.,.~..:. U ~J IS_,u. .1•..J..J~~~ V t...:. t.....ıw..; ~u-\,.-~- ~ı_,....;...:... -t 

O Geçtiğimiz hafta ANK merkezine ulaşan I-KDP 
Polit Bürosu'nun açıklamasına göre, PKK ile 1-KDP 
arasında 1983 tarihinde imzalanan dayanışma proto
kolü lağv edilmiştir. Aşağıda açıklamanın soranca~ 
dan yapılan çevirisin yayınlıyoruz. 

Polit Büromuzun 11 .. 02.1987 tarihinde almış olduğu 
karar sonucu , PKK ile partimizin imzaladığı yardım
laşma protokolü aşağıdaki nedenlerden dolayı lağv 
edilmiştir. 

1- Protokolde belirtilen prensipiere göre, bölgedeki 
gelişmelerle ve stratejik, politik ve diger meselelerle 
ilgili olarak partimiz bilgilendirilmemiştir. 

2- Pratiğe ilişkin taktikler ve ortak çalışmalarla ilgili 
partimizin komiteleri bilgilendirilmemiştir. 

3-Partimizin politik çizgisine destek olunmamış, ül
ke dışında çalışmalarda yardım edilmemiştir. 

4-Bir dizi sorun ortaya çıkarılmış , kurtanimış bölge
lerde yaratılan hadiselerle, özellikle sınır boylarında
ki güçlere, onların sempatizanlarına, silahlı birlikle
re, özel olarak CUD güçlerine ve Iraklı güçlere karşı 
sürekli problem yaratılmıştır. 

5- CUD'un en üst organı n aldığı kararlara kulak asıl
mamış ve bu kararlar yerine getirilmemiştir. 

6- Geçmişten, şimdiye kadar, partimizin önderliği
ne, partimizin siyasetine ve partimizin dostları na kar
şı saldırgan bir tutum izledikleri açıktır. 

7-Gerek ülkede ve gerekse yurtdışında yapılan terö
rist çalışmalar ve insanları tasviye ederek ortadan kal
dınna eylemleri ve bu eylemiere neden olan anlayışla
rı , insanlığa ve demokrasiye karşıdır ve Kürdistan 
Ulus! Kurtuluş Mücadelesine denk düşmemektedir. 

Bütün alanlarda ve bütün seviyelerde, tüm parti ör
gütlerini ve devrimin kurumlarını alınan kararları tat
bik etmeye çağırıyoruz . 

POLİTBÜRO 

I-KDP ile PKK arasındaki Protokol Serxwebfın dergi-
. sinin 19. sayısında da yayınlanmıştı. ll Maddeden.)ba

ret olan ve altında Mesut Barzani ile Abdullah Oca
lan'ın imzaları bulunuyordu. Protokolün, 9. madde-
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sinde şu ifadelere yer verilmişti: "Kürdistan 'da var u- ı.,..... lrf' .;.S .. -
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manm işine yarayacak ideolojik sürtüşmeler yerine L...-------------------------------....1 
mücadele ve ulusal kurtuluşta birlik olma anlayışına 
bağlı ktılmak, çeşitli örgütler arasında var olan ya da 
çıktıcak olan sorunlan silahlı mücadele ile değil, gö
rüşmeler/e ve halkımızın çıktırlan doğrultusunda çö
zümlemeden yana olmak ... '' 

SerxwebCm /8. sayısında da '' 30 yılı aşkın süreden 
beri belli aralıklarla da olsa,sürekli silahlı mücadele 
yürüten, bu gün de Baas faşist diktatörlüğüne ktırşı 

'CUD 'un önemli bir gücü olarak silahlı mü
cadeleyi sürdüren 1-KDP Genel Başlaını ''sı
fatı ile Mesut Barzani ile yapılan bir söyleşiyi 
yayınlamıştı. 

, Bu sıcak ilişkiler ve protokol düzeyinde va-

rılan dayanışma ve direniş anlaşmasının izle
diği çizgi hakkında her iki taraftan da Kamu 
oyuna herhangibir açıklama yapılmarnakla 
birlikte, ilişkilerin çok daha önce koptuğu 
bilinmekteydi. 
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NEWROZ Baskım Lanetlendi! Bu saldırı, halkımızın yüzyıllardır sürdünnekte olduğu özgürlük 
ve bağımsızlık mücadelesinin tahribe uğratılmasına, ulusal kurtu
luş güçlerinin düşmana karşı ortak mücadelesine vurulmuş bir dar
be ve ulusal kurtuluş mücadelemizin gerçek hedeflerden saptırılıp, 
uluslararası dost ve destek güçlerden tecrit edilmesine hizmet et
mektedir. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin uluslararası dü
zeyde somı.ıt bir olgu olarak kendisini dayattığı bir dönemde, Güney 
ve Doğu (Iran-Irak) Kürdistan'da ulusal kurtuluş güçlerinin özgür 
Kürdistan'ı inşa etme çabası içinde olduğu bir anda sömürgeci güç
lerin de boş dunnayacakları bilinmektedir. 

olarak değerlendiriyoruz. Newroz kutlamasına yönelik bu saldırıyı 
yapanların siyasal kimlikleri ne olursa olsun sadece Sömürgeci 
Türk devletine hizmet edebilir. 

O Deventer'de 1981'den bu yana geleneksel olarak 
kudanan Newroz'un bu yıl kutlanması sırasında çı
kan olaylarla ilgili olarak geceyi düzenleyen Kür
distan Kültür Merkezi basma bir açıklama yaptı. 
Açıklamamn tam metni şöyle: 
BASINA 
İLERİCİ KAMUOYUNA 
YURTSEVER KÜRDiSTANLlLARA 

Deventer Kürdistan Kültür Merkezi'nin 15 Mart 1987 tarihinde 
kutladığı Newroz gecesi bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Gece
nin başlayacağı saatte salona giren 6 kişilik bir grubun, silah çeke
rek salonda bulunanlara rastgele ateş açması sonucu 6 kişi çeşitli 
yerlerinden yard!andı. Newroz kutlama proğramının henüz başla
madığı bir anda meydana gelen saldırıdan yaralananlar çeşitli has
tanelere kaldırıldıktan sonra Newroz proğramı başladı. Yapılan kı

sa bir proğramdan sonra geceye gelen misafirler saldırıy ı lanetleye
rek dağıldılar. 
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Daha geçen aylarda Türk devletinin Güney Kürdistan'a saldırısıy
la akıtılan halkımızın kanı kurumadan Avrupa'da maruz kaldığımız 
saldırılar düşündürücüdür. Uluslararası alanda Türk devletinin 
anti-Kürt gayretlerini boşa çıkannak, halkımızın meşru ve haklı 
mücadelesini Dünya'ya tanıtma çabasına silahlı saldırılar düzenle
yerek sindirilmesini hedeflernek acaba kimin işine yarıyor? Kürt 
yurtseverinin bu soruyu sonnası gerekmez mi? 
Yüzyıllardır katliamlarla, mecburi iskanlarla, sürgünlerle ve top

lu imhalarla yokedilmek istenilen halkımızın kültürünü ve mücade
lesini yaşatıp geliştirrnek ve bu alanda Kürt toplumunun bilinçlen
mesini sağlamak acaba hangi güçleri rahatsız etmektedir? Gecemi
ze yapılan saldırıyı, halkımıza ve onun kültürüne yapılan saldırı 

.. ... ~ ........ . 

Bu gün Dünya'da Newroz kutlamasının yasak olduğu tek ülke 
Türkiye'dir. TC 1978'lerden sonra özel kararlar çıkararak Newroz 
kutlamasını silah gücüyle yasaklamak istemiştir. Ancak bunu başa
ramamıştır. Bu anlamda Deventer'deki Newroz geceınize yapılan 
silahlı salıdırıyı başka türlü anlamak mümkün değildir. Bu saldırıyı 
gerekçeler ileri sürerek siyasal bir yapının şu vaya bu şekilde üstlen
mesi de saldırının Sömürgeci TC'ye hizmet ettiği gerçeğini ortadan 
kaldınnaz. 

HİÇ BİR PROVAKASYON HALKIMIZIN ULUSAL VE 10P
LUMSAL KUIITULUŞ MÜCADELESİNİ ENGELEMEYE
CEKTİR. 

YAŞASIN HALKIMIZIN BİRLİK-BAÖIMSIZLIK VE ÖZGÜR
LÜK SEMBOLÜ NEWROZ 

YAŞASIN HALKIMIZIN KUIITULUŞU VE BİRLİÖİ. 

15.3.1987 KÜRDiSTAN KÜLTÜR MERKEZi DEVENTER 
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KATLEDILDI! 
D En çetin günlerde, bütün baskı ve zorba
lıklara rağmen, Diyarbekir Sıkıyönetim 
zındanlarındaki devrimcilerin davalarını 
sürdüren ve her gruptan devrimcilerin sevgi 
ve saygısını kazanan Avukat Mahmut Bilgı
li, mülteci olarak bulunduğu Hollanda'nın 
Deventer kentinde katledildi! 

D Deventer polisi, 5 Şubat'tan beri izine 
rastlanmadığını belirttiği Mahmut Bilgili: 
nin cesedi su kanalında bulundu! 

D Eylül 1979'da avukatlığa 
başlayan Mahmut Bilgili , aynı 
dönemde Maraş Katlİarnı do
layısıyla ilan edilen Sıkıyöne
tim nedeni ile, Diyarbekir'de 
siyasi davaları takip etmeye 
başladı. 

bini üstlendi. Yaklaşık, 
2000 tutuklunun davasına 
bakılınaya başlandı. 

başlamıştı. Hücre cezası boyunca 
yapılan tüm baskı ve işkencelere 
rağmen, Bilgili itirafa gitmedi . 
Tersine, bütün direnişiere aktif 
olarak katıldı. 

Hukuk Bürosu, siyasi 
polisi ve Sıkıyönetim 
Savcıla-

Ağırlıklı olarak PKK davala
rına giren Bilgili, defalarca si
yasi polis tarafından gözaltına 
alındı , tehdit edildi . Ancak, 
davaları sürdürmekten geri 
adım atmadı. 

rını rahatsız eden bir kurum 
haline gelmişti. Bu arada, Bil
gili göaltına alındı. Bir hafta 
işkencede kaldı. Fakat kendi
sinden istenilenleri yerine ge
tirmedi ve 20 gün gözaltında 
kaldıktan sonra serbest bıra
kıldı. Hemen arkasından as
kere alındı. Ardından Ş . Kaya 
ve büro çalışanlarından H.Yıl
dırım' ın da tutuklanması ile 
büro fiilen işlemez hale geldi . 

Deventer Dagblad gazetesinin 21 
Mart tarihli nüshasında bir açıklama 
yapan Deventer Başkoruseri R.W 
Van Soest , Bilgili 'nin en son 5 Şubat 
günü görüldügünü , evinde yapılan 
aramada kişisel bütün eşyalarının ye
rinde olduğunu, kayboluş nedeninin 
geçmişi ile ilgili olabileceğini açıkla
dı. Kısa bir süre sonra da su kanalın
da Bilgili 'nin cesedi bulundu. Yapı
lan açıklamaya göre, boğularak katle
dilen Bilgili'nin kanalda bulunduğu 
~ünden 20 gün önce öldürülmüş ol
duğu sanılıyor. 

Çeşitli nedenlerle Diyarbe
kir başta olmak üzere Kürdis
tan'daki davalar hukuki sa
vunmadan yoksundu . Bir çok 
avukat , grup çatışmaları ne
deniyle yaratılan gergin or
tamda belli davaları takip edi
yorlardı. Bu dönemde Avukat 
Şerafettİn Kaya'nın Diyarbe
kir'e gelmesi ile dava takipleri 
de bir canlılık ve dinamizm 
kazandı. Av. Kaya, Bilgili'nin 
yazıhanesini bir hukuk bürosu 
haline getirdi . Ve ayrım gözet
meksizin bütün davaların taki-

Mahmut Bilgili, gıyabında, 
PKK'ya yardımcı olma iddia
sıyla yargılanmış ve 5 yıl ağır 
cezaya çarptırılmıştı. Askerli
ği biter bitmez, tutuklanıp, 
Diyarbekir Askeri Ceza ve 
Tutukevi'ne kapatıldı. 6 ay 
hücerede kaldı. Baskı ve iş
kence ile bu dönemde Diyar
bekir Cezaevinde itiraflar 

Mahmut Bilgili , pratigi ile kim
liğini ortaya koyan değerli bir 
devrimciydi. Siyasi polisin, aske
ri savcıların , cezaevi eelatlarının 
boyun eğdirip teslim alamadıkla
rı bu yiğit insan, ülke dışında ha
ince katledildi. 

GELE KURD KUREKi XWE 
YE GIRANBIHA WINDA KIR 

Buroya dadimende, 
ji polise siyasi u dad
ger re bubu wek sa
zumana aciziye. Di 
ve navbere de, Bilglll 
ket bin çav. Heftake 
di bin Işkence de ma. 
u, tişten ku je diha
tin xwestin ne anin 
clh u piştl ku 20 ro jan 
di bin çav de ma, hat 
berdan u bi du re ew 
birin leşkeriye. Piştl 
we Kaya u ji xebatka
ren buroye H. Yıldı
rım jl hatin girtin u 
buro ket rewşa bi kar 
nehatine. 

M. Bllglll, di xiya
ba xwe de ji ber all
kariya PKK hatibu 
girtin u 5 sal ceze je 
re hatibu dan. Piştl 
ku leşkeriya wl tewa 
bu, hat girtin u ew xi
sitn girtixana leşkerl 
ya Diyarbekir. 6 me
han di hucre de man. 
Di ve deme da ji ber 
ledan u işkencan di 
girtlxana Diyarbekrl 
de poşmanl u lixwe 
eşkerekirin destpeki
ribu. Le, Bilgili li 
hember hemu lşken-

ı RUPEL • SAYFA 4 

ce u ledanan tiştek li 
xwe eşkerenekir, li 
bervajiye ve, bi aktlfi 
di hemu berxweda
nan de beşdar bu. 

Di rojnama Dagb
lad a Deventer a 2l'e 
Adare de serokpolise 
Deventere R. W. Van 
Soest, di daxuyaniya 
xwe de digot; "Bilgi
ll cara paşi di 5'e Si
bate de hat dltin. Di 
legarlna mala wl de, 
hemu tişten wl di ci
yen xwe de bi tekuzi 
hatin ditin. Wunda
buna wl bi derhasbu
na wi ve giredayi ye." 
Pişti demeki kurt ji, 

cendeke Bilgili di qa
nala ave de hat ditin. 
Li gor daxuyaniya k.u 
hat kirin, Bilgili hati
ye xeniqandin u beri 
ku cenedeke wi be 
ditin bi 20 rojan hati
ye kuştin. 

M. Bilglll bi pratika 
xwe hebuna xwe ya 
şoreşgeri eşkere kiri
bu u şoreşgereki heja 
bU. 

YEKiTiYA MAMOSTEYEN KURD 
BALA DE - BAVAN KIŞAND 

O Di 4 e Nisana 1987-an de li bajare Stockholme, bi 
nave YEKİTIYA MAMOSTEYEN KURD LI SWE
DE komela mamosteyen Kurd hat sazkirin. Di kongre 
de 30 mamoste beşdar bun. Komita amadekar rojeva 
kongre peşkeşkir u di derbareye karfibar de agahdari 
da mamosteyen beşdar. Komita amadekar di agahd~ri
ya xwe de da diyar kirin, ku karfibaren damezrandına 
yekitiya mamostan ji salek betir e, ku dom dike. 

Di komcivina mamostan de gotubeja (munaqeşa) he
ri direj li ser destura YEKİTIYE bu. Destura ku ji ali
ye komita amadekar ve hatibun peşkeşkirin, bi hinek 
guhartinan hat pejrandin. Di beşa desture ya 
"Naveroke" de weha dinivise: 

" ... Yekitiya Mamosteyen Kurd , rexistineke peşeyi, 
çandi (mesleki u kulturi) u demokratik e. Nuneriya 
mamosteyen Kurd dike. Bi hiç parti u hezeke siyasi ve 
ne giredayi ye." Ü di beşa "Armance" de ji weha di
nivise: 

"A-Bi awaki zanisti perwerde u hinkirina (eğitim öğ
retima) zarok u xwendekaren Kurd li hember asimilas
yone bi awaki wilo ben tegihandin da ku hest (his) u 
çanda wan ya netewi ben parastin." 

"B- Piştgiri u alikariya endamen xwe dike da ku ew 
di karfibaren xwe yen perwerdeyi u zanisti de peşbike
vin." 

Li gor destura Yekitiya Mamostan, ji bo komita bire
vebir (karger) hilbijartin çebu. 5 Endam u2 cigir hatin 
hilbijartin. Mamostan di xala (mada) daxwaza u peşni
yariyan de li ser asimilasyona li Swede rawestan. Dan 
diyarkirin, ku li Swede ji hinek de u baven Kurd, di şu
na zimane zikmaki de zaroken xwe dişeynin zimane 
tirki, erebi u farisi. . . Naşeynin ye Kurdil Kongra ma
mostan biryar girt, ku bala wan de u bavan bikşine. Pe
wist e, ku her de u bave Kurd e niştimanperwer, de
mokrat u peşverfili dij asimilasyone raweste. Li Swede 
mare xwe ye netewi u demokratik bi kar bine. Li Swe
de ji, zaroken xwe, bi deste xwe teslime asimilasyona 
koloniyalistan neke! 

Kongra mamosten Kurd bi serfirazi bi serket . 
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Şe rafettin KA VA 

Bugün Lübnan'da kan gövdeyi götürüyor. Her kasaba, köy, mahalle; Filistin karar
gahiarı ve kampları ateş içinde ... Filistin ve Lübnan örgütleri, çeşitli kuruluşl~rın, 
devletlerin himayesinde birbirleriyle çalışıyorlar. Çatışma düşmanca ve en ağır sılah
larla sürdürülüyor. Ve her çatışma, yüzlerce militanın ölün:ü,. bir o kadarının da yara~ 
lanarak kavgada safdışı lçalmasıyla noktalan~yor. Her g.ün sıvı! halkı da hedef alan ~enı 
bir saldırı, yüzlerce insanın öldürülmesi, ınsanları, ınsan etı yemeye kadar getıren 
vahşet. .. . . 

Filistin halkının, ülkesinin işgaline, ulusal ve dernokTatık haklarının gaspına , kendı
sine zorla kabullettirilmek istenen siyasi statüye karşı başlattığı kavga yıllardır süregel
mekte. işgale, sömürüye karşı, çıkışı itibarıyla anti-emperyalist karektere sahip. olan 
bu kavga, denilebilir ki , ulu~lararası düzeyde, hiç bir ulusal kurtuluş ve demokras~ mu
cadelesine nasip olmayan tartışmaya ve dünya demokrat kamuoyunda desteğe sahıp ol
muştur. 

Ama Filistin kurtuluş mücadelesinin şimdiki durumu ne? .. Fi~istin halkının. haklı 
olarak başlattığı bu .kavga şimdi hangi safhadadır, başarı derecesı ve şa~sı nedır? ~e 
kadar yol almıştır? Istenilen sonuca varılmamışsa, neden? Bu kavga eskınden oldugu 
gibi uluslararası düzeyde, demokratik kamuoyunda eski önem ve cazibesini aynen ko-
ruyor mu?.. . . .. . . 

Bu sorulara, hem Filistin halkının , göçmenlerin , geleceğı ve hem de bölgedekı dığer 
ezilen hakların ve sınıfların mücadelelerine ışık tutuması açısından cevap aranm~sı v.e 
durumun değerlendirilmesi gerekir. Temennimiz, bu.konu~a duyarlı olan devrımcı
demokrat güçler'in gereken araştırınayı ve değerlendırmeyı yapmalarıdır: 

Benim görüşüm,-ama inanıyorumki genel kanı öyledir- Filistin hareketi kangren ol
du. Bu kavga eski cazibesini -uluslararası düzeyde- ~mamen olmasa da,_kısmen yıtır
miştir. Dünya kamuoyunda, haklılığını , ulusal özellığını yıtırme tehlıkesı ıle karşı kar-
şıyadır ve giderek bölgedeki önemini yitiriyor. . . 

Filistin mücadelesinin kangrenleşmesinin , çözümsüz hale gelmesinın ve diınya ka
muoyunda desteğini yitirme tehlikesine maruz kalışının bir çok nedeni va~. ~~nlarda_n 
en önemlisi, Filistin örgütlerinin kendi aralarında ve ayrıca bölgedekı dıger antı
siyonİst güçlerle olan çatışmalardır denebilir. 

Bir gerçektir ki , Filistin kurtuluş m~cadelesinin maddi ~emel de (kadro ve_ araç k~ybı 
olarak) ve siyasi düzeyde tahribatını , !srail ordusu ve Israıl devletının des~egındekı ye
rel gerici güçlerle olan savaşımından ziyade, Filisitin kurtuluş örgütlerının kendı ara
larındaki çatışmalar, bölgedeki diğer örgütler ve devletlerle çatışmaya gebe salt prag
matik bir anlayışla sürdürülen. sağ~ıksız . ilişkiler yaratmış~ır .. V~. altını çizerek söyleye
bilirim: Bu gelişim emperyalıst sıstemın arzusuydu. Fılı stın orgutlerı arasındakı bu 
çatışmalar, bölgedeki diğer örgütler! e olan çekişmeler de CIA'nın bes lediği bölgedeki 
gerici güç ve örgütlerin , oyunları. ile hayatiy~t kaza~'!lıştı :.:. . . .... 

Bugün Ortadoğu'da dikkatler Fılıstın üzerınde degıl. Fılı stın hareketınde gorulen 
olumsuzluk yanında , Kürdistan'daki oluşum , Güney Kürdistan'da bu son günlerde gö
rülen Kürt örgütleri açısından olumlu ve önemli gelişmeler, Irak devietme karş ı verı
len kavgada kaydedilen ilerleme, başarı ve bunun Ira~-Irak savaşının gıdışatı ve soı_ıu
cu üzerinde etkisi itibarıyla Kürt sorunu öne geçmıştır ve uluslararası duzeyde cazıbe 
kazanmıştır. 

Bu gelişimden , yanlız Türk devleti , Kürdistan ' ın diğer parçalarına hakim diğer sö
mürgeci devletler değil , bu gelişmelere bağlı olarak ilerde doğacak yapı.lanmalard_an 
-varolan statükonun bozulmasından- siyasal veya ekonomık temelde etkılerrecek tum 
devletler rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle, geçmiş dönemlerde Filistin üzerine ya
pılan hesapların bundan böyle Kürdistan üzerine yapılacağı ve buna göre aynı düzeyde 
oyunların düzenleneceği unutulmamaladır. .. . 

Kürt sorunu üzerinde iki hesap yapılıyor. Birincisi , Türk devl.eti açısından bolgedekı 
konumu itibarıyla , sadece Kürdistan üzerine yapılan hesaptır. Ikincisi de Kürdistan' ın 
geneli üzerine, bölgedeki statükoyu korumak, bölgenin sisteme bağımlılığını ve bu bı
çimi ile sömürüyü devamlı kılmak için uluslararası düzeyde yapılan hesaptır. 

Her iki hesaptada amaçlanan; Kürt sorunu, Filistin sorunu gibi kendi yar.ılanması 
ve gelişimi içinde çözümsüz kılmak (kangrenleştırmek) , bu konumu ıle bölgede ve 
uluslararası konjüktürde baskı unsuru ve pazarlık aracı olarak kulla~maktadır. Bunun 
için diyebiliriz ki, CIA, İngil~z ve Alman gizli ?~gütleri, Tü_rk Milli. Is.tihbarat ı:eşkila
tı, Irak, Suriye Muhaberatı , Islami akımlar, kılıseler, holdıngler bırlıkte çaba ıçınde
dirler. 

Bu amaca varmak için düşünülen yöntem, sömürgeci devletlerin , eğemen güçlerin 
yıllardan beri kullanageldiği Filistin'de, Lübnan'da hayata geçirdiği yönt~mdir. .Ki bu 
yöntem Kürt halkının yabancı olmadığı bir yöntemdir. Osmanlılar dönemındeki ısya~
larda, Cumhuriyet sonrası ulusal ayaklanmalarda, tanık ol~uğu ve ızdırabı.nı yaşa~ıgı 
yöntemdir. Din ve mezhep ayrılıklarından yararlanarak, aş.ıretler arası çekışmelerı ve 
aile kavgalarını körükleyerek halkı bölmek, ulusal ekonomık ve demokrat ık. hak .talep
leri konumunda birlikteliklerini engellemek ve bu konuda mücadele eden guçlerı karşı 
karşıya getirip çatışma içinde tutmak ... İşte bugün Kürdistan için hayata geçirilmek is
tenen yöntem, bu yıllardır bilinen yöntemdir. 

Sömürgeci devletler, eğemen güçler sorunun bilinc_i.ndedirl~r .. Diğer ulusal mücade
lelerde olduğu gibi Kürdistan'daki ulusal kurtuluş mucadelesını, hakların dayanışma
sını, halkın mücadele eden güçlere desteğini, mücadele eden gü~le.ri~ birlikte ~areket
lerini kırmadan , engelemeden .• çözümsüz kı lmayacaklarını çok ıyı bılmektedı.rler. Bu 
nedenle sömürgeci devletler, Istihbarat teşkilatı, ordusu, ı:ıarlemento~u, emnıyet teş
kilatı, güvenlik güçleri, yargıçları, üniversitesi ve basını ıle tetıktedırve ?u konuda 
programlıdır. Bu amaç için Kürdistanda v.arolan toplumsal yap_ıct.an.ve bıleşımden kay
naklanan çelişki ve çelişmeleri değerlendırecek.lerı, muhalefetı orgutleyen ve mucade
le eden siyasal güçleri, ilişkilerde görülen en küçük olumsuzlukları dahı kullanarak 
karşı karşıya getirmeye çalışacakları açıktır. 

Münih'de bir kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanması ile düğümlerren baskın 
olayı , Deventer'de iki kişinin ağır olmak üzere altı kişinin yaralanması ile noktalanan 
NEWROZ gecesine saldırıyı, Bleifeld'e düzenlenen Newroz geeesme katılımı e~gel
lemek için sokaklarda oynanan köşe kapmaca oyununu ve sataşmaları, Frankfurt ta ve 
Hamburg'da iki demek '?inasının kunda~.anmasını v~ Bleife~d'e iki kişiniı_ı kaçırılarak 
siyasi çalışmalardan gen adım atmaları ıçın tehdıd edılmelerı, bu açıdan dıkkat çekıcı
dir ve önemlidir. 

Bu saldırılara, ve çatışmalara, Türk devletinin ve Kürdistan üzerinde hesabı olan ve 
devletlerin ve güçlerin bigane kalmayacakları ve yukarda belirlediğimiz amaç doğrul
tusunda bu fırsatları değerlendirecekleri açıktır. 

Bu çatışmalar, bu kısır çekişmeler, bu temelde siyasi örgüt~er arasındaki kaynaşmayı 
ve ilişkilerde dostluğu etkilemenin dışında, eğemen gü~lerın provakasyonu.na açıktır 
ve kullanımına müsaittir. Onun oyunlarına malezernedır ve onun çıkarına ışler .. . 

Oyuna gelinmemeli ve bu nevi kısır çekişmelere, hoş olmayan bu çatışmalara, düş
manca tavırlara dur denmelidir. Bilinmelidir, ve bir yurtsever olarak hatırlatıyorum, 
ulusal muhalefeti örgütleyen Kürdistanlı örgütler arasında düşmanlıkları körükleye
cek, çatışmaları doğuracak, bu temelde eğemen güçlere provakasyon olan~!<Jarı sağ.la
yacak, her davranış, her saldırı, Kürt halkına karşı ve ulusal kurtuluş mucadelesıne 
saldırıdır ve sömürgeci devletlerin hesabına uğraşı sayılır. . . . .. 
Unutulmasın Kürdistan'da başarı, ulusal kurtuluş mücadelesınde başarı, bırlıkte mu

cadeleden omuz omuza ve birlikte düşmana karşı çıkıştan geçer. Ki bu amaç çerçeve
sindeki mÜcadele çok yönlüdür ve geniş bir cephe çalışmasını gerektirir. Buda siyasi 
dostluk temelinde kurulan ilişkilerle sağlanır .... 
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KÜRDiSTAN'DA iNSAN AVI SÜRÜYOR! 

15 GÜNDE 24 YURTSEVER KATLEDiLDi! 

D Son Irak operasyonundan sonra dikkat
ler Ege krizine çekilince, "Karaböcek"le
rin Kürdistan'da sürdürdükleri insan avı da 
bir vahşet biçimine dönüştü. Katiedilenle
rin bir bölümünün cesetleri tanınmayacak 
biçimde paramparça .. Bu arada, Türk ha
ber ajanslarının geçtiği bir teleks metninde, 
Şırnak çevresinde bir "bölücüler"in çem
bere alındığı ve bütün gün çatışmanın sür
düğü bildiriliyordu. Ertesi gün, çembere 
alınanın YusufBayram olduğu ve ikigün sü
ren çatışmadan sonra ölü olarak ele geçiril
diği bildirildi . 
D YusufBayram 1950 Siirt (Bervari kazası) 
doğuıriluydu. Küçük yaşlardan beri yurtse
ver görüşleri benimseyen Sofi, ömrünün 
son günlerine kadar de düşüncelerinden ta
viz vermemişti. 

1fJ77 yılında Güney Kürdistan'da (Irak) bir 
kaç peşmerge ile yakalanmış ve Ankara'da 
8 ay tutuklu kalmıştı . Mücadelesine sadece 
Kuzey Kürdistan'da (TC) değil , aynı za
manda Güney Kürdistan'daki mücadeleye 
destek olarak sürdürüyordu. Çoğu kez Gü
ney Kürdistan'da peşmergelerle birlikte ey
lem içindeydi . 

Yusuf Bayram (SOFİ) 

Sofi'nin hayatı hep kahramanlıklada do
luydu ve mücadelesi boyunca silahını elin
den bırakmamıştı. 

D Sofı'nin katledilmesi ile ilgili olarak 
KUK-SE taratarları , Kürdistan Press'e aşa
ğıdaki açıklamayı yaptılar ; 

"Tercüman gazetesinin 24 Mart tarihli 
nüshasında 'Şırnak 'ta çatışma devam 
ediyor '' başlığı altında verdiği haberde iki 
askerin öldürüldüğü ve Yusuf Bayram adlı 
bir "PKK"lının ölü geçtiği bildiriliyordu. 

Sözkonusıt çatışma doğruydu. Çatışmada iki asker öldü
rülmüştür. Olü olarak ele geçen ise yoldaşımız Yusuf Bay
ram' dır. Ancak, Yusuf Bayram, bir PKK'lı değildir. Hareke
timiz saflarında mücadelesini sürdüren Sofi yoldaş, düşman 
tarafından da KUK-SE.üyesi olarak aranıyordu. 

Durum biliniyordu elbette. Ama, Türk basını özellikle ya
lan haber vermektedir. Türk basını özellikle son dönemler
de, Kürdistan'da herşeyi PKK'ya mal etme gayreti içine gir
miştir. Türk basınını tekzip etmeye gerek görmüyoruz. 

•• •• 

ZINDANDAN GELEN OLUM! 
12 Eylül i bir 

D Muammer Özdemir, U Mart 1987 günü Hannaver'de hayata gözlerini yumdu. 
D M.Özdemir, Kasım 80'de tutuklanmış ve idam cezas.~na çarptırılmıştı. 
D 84 'de yakalandığı sarılık hastalığı siroza dönüşen M. O zdemir, doktorların tüm çabalarına rağ
men kurtarılamadı. 

Muammer Özdemir, 1957 Denizli 
doğumlu. 75'lerden beri devrimci 
mücadele içinde görev almış, müca
delisini DEV-YOL saflarında sürdür
müştü. Özdemir, bir çok kez tutuk
lanmış ve cezaevi cezaevi dolaştırıl
mıştı. En son 1980 yılında Denizli~ 

nin Kutlubey kasabasında bir çatış
ma şonucu yakalanmış ve tutuklana
rak Izmir Şirinyer Cezaevine gönde
rilmişti. 
Yargılama sonucu Muammer, idam 

cezasına çarptırılmış ve ceza mübbe
te çevrilmişti . 
Ağır işkencelere, insanlık dışı uy

gulamalar ve ard arda girdiği açlık 
grevleri sonucu bünyesi iyiden iyiye 
zayılayan Muamer, 84 yılında sarılık 
hastalığına yakalanmıştı. Ciddi bir 
tedavi yerine, kendisine sadece aspi
rin, gripin gibi ilaçlar verilmişti . Bu 
berbat şartlarda sarılık siroza dönüş
m üştü . Muamer bu amansız hasta
lıkla 2 yıldır mücadele ediyordu. 

Hapishanede ölmesini engellemek 
için Muammer'i cezaevi yönetimi 
" tedavi olma" gerekçesiyle 6 aylığı
na serbet bıraktı. 

Şer ü tik"ina netewi 
berlireh ü pir al ye 

A. TiGRiS 
D Di hemdema me de, şer ı1 rekoşina risgari ya netewi, berfireh ı1 pir 
ali ye. Ev yek taybeti ı1 qerektere şere netewi ye nujen (modem) e. Di 
vi wari de, bikaranina metoden tekoşine yen nujen ı1 curbe cur di ve ı1 
pewist e. 

Li welate koloru ı1 dagirkiri, şere rizgari ya netewi, li ser bingehe ide
olojik ı1 politik, bi çekdan re domandin. Ev skelet ı1 arınanca şere riz
gari ya netewi ye. U bele, ji vi skeleta hesti re, goşt ı1 ra ji di ve. Ev ji 
bi aweki hunermendi, bi hunandina rexİstina li ser hime ideolojik
politikekerealist ı1 berçav ve xurtkirin ı1 geşkirina tekiliyen diplomasi, 
navnetewi, şere psikolojik, imha ı1 belavkirina heremen dijmin yen 
leşkeri, industri, turistik, abloqe ı1 ambargoyen politik ı1 abori uhw. in. 

Iro, şere rizgari ya netewi ya Kurd ji, di ve pevajoye (merheleye) de 
ye. Pewist e, ku rexİstinen Kurdistaniyen politik li gor hoy ı1 di vay i yen 
(şert a fmkanen) xwe van hemu efiren ı1 metoden nujen yen tekoşine bi
kar binin. Her metod ı1 awayen şer ı1 tekoşine li gor xwe giring ı1 heja 
ye. Ji hev cudakirin ı1 hilbijartina wan, şe! ı1 ditineke ne di ci de ye. Rast 
nin e. Ez dixwazirn di ve ni visara xwe de ji wan re ı1 metodan yeke big
rim, ku ev ji, ji bo Kurden ku li Ewrupaye dijin derhas dibe ı1 Arojane ye. 

Ez de pirse ji aliye abori ve bigrirn dest ı1 le bifıkirim. U pirsa ha 
raste-rast bi Kurden Kurdistana Bakılr (Tırkiye) ve giredayi ye. Ji me 
Kurden Kurdistana Bakılr beşeke mezin, bi zanati an ji bi nezani ji ali
ye abori ve alikariya dewleta tirk a koloniyalist dike. Her roj , bi heze
ran Kurd ji Ewrupaye, ji Tirkiye re duwiz (pereye ewrupayi) dişinin . 

Derdesere derdan ew hinek Kurden ku li Ewrupaye ne, dema eskeriya 
wan te, 40.000 kron (10.000 DM) dinin Dewleta Tirkiye ı1 bi ser re ji 3 
mehdiçin Tirkiye eskeri dikin. Nexwe piraniya van kesanji hemwela
tiyen (wetendaşen) welaten Ewrupaye ne!.. Ji aliye din Kurden me, li 
Ewrupaye, ji dukan qehwexane, loqente, banqa ı1 ji şirketen Tirkan 
demakevin. Tim di reze de ne. Ji kinc heta zeyrun, helav, goşt ı1 savare 
ji Tirken paşveru dikirin. Hinekji me dest bi propaganda turizma Tir
kiye ı1 hinek ji me ji karubare exporti dimeşinin. Ji me re halbu ku li 
aboriya Tirkeye, pejg, pinlexistin, sabote ı1 hilweşandin dikeve. Ne ku 
peşvebirin ı1 xurt kirina we. Em her roj dibinin ı1 dixvinin ku Latin 
Emeriki, Filistini, Baski ı1 Afrikayi di ve wari de li dij dijmine xwe çi 
dikin ı1 çi nakin! Qet nebe, em her roj bi desten xwe bi hezaran mark, 
dolar, sterlin, frank ı1 kronan neşinini Tirkiye. Butça we rast ı1 tije 
nekin. 
Ji ber ku, em pir mezin dipeyvin ı1 li pey tişten mezin digerin, hinek 

kesen me de disa bibejin: ' 'Ev meselen weha biçılk çi ne, ku mirov sere 
xwe pe ve beşfne. Qala we b ike. '' Bi ditina min, ev karake ne biçılk e. 
Ji tekoşina gelemperi perçeyeke pasiv ı1 biçılk e. Disa di vi wari de ji, 
bar ı1 vatiniyen giran dikeve ser stı1 ı1 mile rexistinen Kurrustane yen 
politik ı1 demokratik. Dikeve ser sazgeh, weşan u rewşenbiren Kurd. 
Di ve bi aweki rexistini ı1 kolektiv xebat be kirin. Li welaten Ewrupaye, 
di nav karker ı1 xebatkaren Kurdistane de propaganda ı1 ajitosyon baş 
bet domandin. Dive her Kurd tebigihi, ku her mark, dolar ı1 kronen ku 
ten şandin jiyana dewleta Tirk a kolonyalist direj dike. Dibe gule ı1 li 
tekoşina neteweye Kurd dibare. 

Muammer Özdemir~ 
in ölümünden sonra, 
Devrimci İşçi bir ba
ğış kampanyası açtı 

Kampanyaya çağrı 
metni şöyle: 
"Muammer Öltiemir 'in 
cenaze giderleri için bir 
bağış kampanyası açıl
mıştır. Toplanan bağış
tan artan, eşi ile annesi 
ve babasına gönderile
cektir. 

Herkesi bağışa kııtıl
maya çağınyoruz. 
&ğışlan elden verebi
/eceğiniz gibi, aşağukıki 
hesap numarasına da 
yatırabilirsiniz. 

Bank für Gemeinwirt
schaft/Hannover 
Kımto nr:J52H40400 
BLZ: 250 101 H 
Stichwort: " Hilfefordie 

Opfer der Folter " 

Bu süre zarfında Avl}lpa'ya çıkmayı 
başaran Muammer Ozdemir, Han
nover'de Medizinische Hochhule 
hastanesinde yoğun bakıma alındı. 
Ne yazık ki tüm çabalara rağmen 
kurtarılamadı. 

Muammer Siroz 'la bagaziaştığı Hannaver 'deki hastanede ... 

Muammer, Cezaevinde iken 

Muammer, Avrupa'ya geldiğinden , 

vefat edene kadar, ürekli ve ısrarla 
Avrupa kamuoyunun dikkatlerinin, 
cezaevlerine çevrilmesini istemişti . 
Sürekli cezaevlerindeki insanlarımı
zın ölümle karşıkarşıya olduğunu 
dikkat çeken Muammer'in son dile
ğini o'nun vasiyetnamesi olarak ka
bul etmek gerekli . .. Bu gün binlerce 
devrimci , hapishanelerde aynı baskı 
ve zulmun, aynı insanlık dışı şartla
rın içinde bulunuyor .. . 

Muammer Özdemir'in cenazesi 
binlerce devrimcinin katıldığı bir tö
renle Türkiye'ye gönderildi .. . 

ı KURDISTAN PRESS • 8 COTAN 1 NiSAN/987 

Alpaslan Türkeş'e 11 y1l 1 ay 10 gün 
ceza verildi! 

D Ankara 4. Kolordu ı Nolu Askeri Mah
keme'sinde 7 Nisan ı987 tarihinde sonuçla
nan MHP davası ile ilgili olarak yapılan res
mi açıklamaya göre, Alpaslan Türkeş ll yıl 
ı ay 10 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. 
Cinayet işlernek amacıyla siyasi örgüt kur

ma nedeniyle verilen bu cezaya göre, aynı 
süre kadar genel gözetim altında tutulması
na da karar verildi. MHP davasında 5 idam, 

9 müebbet cezası, ı82 kişiye ı yıl ile 2 yıl arasın
da değişen ceza, ll kişiye ı yıl ile 10 yıl arasında 
ceza verilirken, 115 kişi beraat etti. 

Beraat edenler arasında A. Oktay Güner, Neca
ti Gültekin, Taha Akyol, Cengiz Gökçe gibi 
isimler yer alıyor. Alpaslan Türkeş, Adana Em
niyet Müdürü Cevat Yurdakul ve DİSK Genel 
Başkanı, Kemal Türkler'in katledilmesi ile ilgili 
suçlardan beraat etti. 
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VATANSIZ HALKLAR .. -
t SURYANILER t 

D Osmanlı döneminde başlayıp, Cumhuriyet'ten sonra da sürege
len baskılar sonucu, binlerce yıldan bu yana üzerinde yaşadıkları 
toprakları terkederek dünyaya yayılan Süryaniler, geçen ay gerie 
Türkiye'de basma konu oldular. Okullarda zorunlu olarak okutulan 
Din Dersi Suryani öğrencilerin oğrenimlerini yarıda bırakmalarına 
neden oluyordu. Konuyu, okul idaresinden başlayarak Danıştay'a 
kadar götüren bir öğrenci babası -Aziz Dilmeç- bu başvurularından 
henüz bir sonuç almamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla, Suryani öğrenci
ler, okullarda zorla din eğitimine tabi tutularak müslümanlaştınlı
yorlardı. Hristiyan inanışına göre, kelime-i şehadet getiren bir hris
tiyan çocuğu müslümaniaşmış sayılıyordu . Süryanilerin toplu ola
rak yaşadıkları Midyat lisesinde, Süryani öğrenciler derslere 
girmeyi reddediyor, öğretmenler ise, bu öğrencileri ikmale bırakı
yorlardı. Sorun Süryani Cemaatını doğrudan ilgilendirdiği için, 
Aziz Dilmeç'in başvurularına Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı da 
katılmıştı. 
D Etnik ve ekonomik baskı ve sömürü yanında, ağırlıkla dinsel 
baskılarla yüzyüze ohin S~ryani Cemaatının genel sorunları ile ilgi
li olarak Kürdistan Press Isveç'te ilerici Demo.krat Süryaniler Birli
ği yöneticileri ile konuştu. Süryanileringerek Isveç'te ve gerekse di
ğer Avrupa ülkelerindeki örgütleri ile de ilişki kurmayı planladığı
mız için, bir süreden beri yayın sırasını bekleyen bu metni hasıma 
almamıştık. Yeni Gündem dergisinde "Süryanilere zorla din ders i'' 
başlıklı yazı, konuyu aktüelleştirdiği için bu sayımızda, İDSUB yö
neticileri ile yapılan söyleşiyi okuyucuya sunuyoruz. Diğer örgüt
lerle yapıılınası planlanan söyleşiler de süreç içine yayma girecek. 

O iLERiCi DEMOKRAT SÜRYANiLER BİRLİGİIHUYODA DE
MOKRATAYO TŞUŞOWYİ SÜRYANİ; IDSUB nedir? Ne zaman 
ku_ruldu, amacı nedir, faaliyet gösterdiği alanlar nelerdir? 

Ilerici demokrat Süryaniler birliği 

DDIDSUB'un en önemli hedefi , Süryanilerin yaşadıkları her ülke
de demokratik haklarına kavuşması için mücadele etmektir. 6 
Ağustos 1983'te kuruldu. Çalışmaların ağırlık noktası siyasaldır. 
Bununla beraber kültürel çalışmalar da yapmaktadır. Süryanilerin 
bulunduğu tüm Avrupa ülkeleri.nde faaliyet gösteriyor. Almanya, 
Fransa, Avusturalya, Hollanda, lsveç ve diğer bir çok ülkelerde ar
kadaşlarımız, sempati~nlarımız var. 

D SüryanilerinAvrupa 'ya göçü nasıl başladı ? Niye geldiler, daha 
çok hangi ülkelerden geldiler ve şimdiki durumlan nedir? 

DO Süryanilerin esas göçü üç nedene bağlıdır. Herşeyden önce 
Süryaniler ekonomik ve milli baskı altında yaşadıklarından, göçe 
zorlandılar. Tabi bu baskılar yüzyıllarca devam etti . Bu yüzden im
kanları olduğu anda göçe da başladılar. Esas göç Türkiye'den Avru
pa'ya işçi transferlerinin başladığı döneme rastlar. Türk işçileriyle 
beraber, Süryaniler de Avrupa'ya geldiler, ki bu d;:t 60'lı yılların 
başların.a rastlıyor. Fakat esas göç 75-76 y~llarında lsveç'e yapılan 
göçtür. Isveç'e 1967'lerden beri göç vardı. Bunlar; Lübnan'da bulu
nan ve nüfus cüzdaniarı olmayan, ecnebi statüsündeki Süryaniler
di. O zaman, Dünya Kiliseler Birliği ve Birleşmiş Milletler aracılı
ğıyla buraya 200 kadar Süryani aile getirildi. 75'in başlarından bu 
güne kadar da göç devam etmektedir. 

Genellikle göç edenlerin çoğunluğu Türkiye'deki Süryanilerden 
oluşuyor. Bunların da çoğu Tur-Abdin bölgesinden yani Midyat, 
Mardin ve çevresinden gelmektedirler. Son dönemde Suriye, Lüb
nan ve Irak'tan da göç olmaktadır. 

Tabi bu .Yukarıda saydığımız sebeplerin dışında Lübnan'daki İç 
Savaş ve Iran-Irak savaşı da göç için yeterli nedenler yarattı. 
Şu noktayı belirtmekte yarar var. Siz Kürtler iki bakımdan baskı 

altında bulunuyorsunuz. Milli ve Ekonomik. Oysa bizler üç tür 
baskı altındayız. Dini, Ekonomik ve Milli. 

O Avrupa 'nın hangi ülkesinde ne kadar Süryani bulunuyor, bu ko
nuda yaklaşık bir sayı verilebilir mi? 

DO Sayılar, kesin değil. Ayrıca belirteceğimiz sayılar sadece Sür
yanileri değil, Asurileri, Ketdanileri de kapsıyor. Buna göre, İs
veç'te 17 bin civarında , Almanya 'da 25 bin , Hollanda 'da 5 bin 5 
yüz , Belçika 'da 3-4 bin, Fransa 'da 2 bin, İsviçre'de binbeşyüz, İn
giltere 'de 6 yüz, ABD 'de 600-700 bin arası , Avusturalya 'da 40 bin , 
Brezilya ve Arjantin 'de 20 bin ve Sovyetler Birliği 'nde 25 bin. 

O Bu Süryanilerin bulunduğu ülkeler içerisinde Süryanilere resmi 
bir hak tanıyan, Süryanilere hukuki bir statüsü tanıyan devletler 
hangi/eridir, ne zamandan beri bu hakları tanıdılar? 

D O Avrupa'nın hiçbir ülkesi Süryanilere resmi olarak kapılarını 
açmadı. Sadece her şahsın verdiği ifadeye göre bağlı kalarak otur
ma ve çalışma müsadeleri veriliyor. 

O Süryaniler Amerika ve Latin Amerika ülkelerine nasıl gidebildi
ler, ne zaman gittiler? 

DO Latin Amerika'ya gidenler 1895'te Osmanlı sınırları içerisinde 
Süryanilere yapılan bir kat.liam sonucu göçetmek zorunda kalmış
lar. Bu katharnda Osmanlı Imparatorluğu Kürt ağalarının bir kısmı
nı kışkırtıp yanına alarak, Süryanilere saldırıyor. O dönemde göç 
edenlerin çoğu Diyarbakır, Harput, Siirt, Adıyaman , Adana çevre
lerinde oturan Süryanilerdir. Bu gün ABD ve Latin Amerika'da bu
lunan Süryanilerin çoğu o tarihte göçetmek zorunda kamışlar. Son-
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Devlet baskiSI nt n eğitimlerine engel olduğu iki Süryani genci dinsel giysileri ile .. 

radan Irak'ta da ABD'ye çok sayıda Süryani göçetmiş. 

O ABD 'deki Süryanilerin nüfusu oldukça fazla. Orada Süryanile
rin ne tür hakları var, hangi kurulları var? 

D O Amerika'da herhangi bir siyasi, resmi kuruluşları olmadığım
dan, olan kuruluşların hepsi kültürel, dini ve sosyal kuruluşlardır. 
Bunlar da Amerika'daki havaya uygun .. Fakat Irak'tan giden Asuri
ler ve Süryanilerden bir bölümünün organizasyonları vardır. Mese
la ·~surilln Universiel Alyans" diye bir kuruluş ... Yayın organları 
da vardır. 

O Avrupa 'ya olsun, diğer dünya ülkelerine olsun göç eden Süryani
lerin karşılaştığı kültürü/ sorunlar nelerdir? Ulusal kültürel kimlik
lerini koruyabiliyorlar mı? Bu konuda karşılaştıkları problemler 
nelerdir? Buna yönelik Süryanilerin ne tür çalışmaları var? 

D O Açık olan şu ki, Süryaniler siyasi olarak örgütlenmedikleri 
müddetçe hem kendilerini ve hem de ulusal haklarını kaybedecek
lerdir. Benliklerini kaybedeceklerdir. Ve tıpkı ABD'de olduğu gi

. bi . . Maalesef oradaki halk tüm benliğini hemen hemen kaybetmiş 
durumdadır. Kiliseler Birliğinin konuştuğu dil bile ingilizce oldu . 
Assimile oldular. Aynı tehdit Avrupa'da da var. Siyasi örgütlenme 
ve bilinç oluşmadığı müddetçe bu tehlikeler her zaman olacaktır. 

O Madem böyle bir tehlike var Süryanilerin siyasi ve kültürel örgüt
lerinin tehlikeye karşı nasıl bir çalışmaları var, somut bir çalışma
ları var mı? 

DO Bizce halk siyasi örgüt! ere katıldığı an ve siyasi bilince vardığı 
an ulusal ve kültürel haklarını da muhafaza edebilecektic Eğer bu 
olmadığı taktirde tehlike önünüzdedir ve olacaktır. Son senelerde 
Avrupa'da, örneğin Süryani Konfederasyonu diye bir Konfederas
yon kuruldu . Konfederasyonun amacı, yalnızca Süryanilerin gele
neklerini , kültürel değerlerini korumaktır. Tabii , bunun içinde dil , 
kıyafet vs de giriyor. Avrupa çapında derneklerde Kiliselerde kültü
rel .çalışmalar yapılmaktadır. Fakat yeterli değil. Bu ç~\ışmaların 
daha geniş olmasını istiyoruz . Ayrıca Isveç'te Yüksek Oğretmen 
Okulu Süryani'ce Bölümü açılmıştı. Fakat bazı nedenlerden do
layı o da kapandı. Halkımız , Avrupa'daki halkımızisim çatışmasın
dan büyük zararlar gördü . Çünkü halk ve örgüderim iz , dernekleri
miz , kuruluşlarımız bu lüzumlu olan kültürel çalışmalar yerine 
isim çatışmasına zaman harcad ı. Eğer isim çatışması olmasaydı 
kültürel çalışmalar kuruluş.larımızda daha fazla geniş olacaktı. Da
ha iyi .neticeler verecekti . Işittiğimize göre. bu isim çatışması yal
nızca Isveç'te yapılmıyor, bütün Avrupa ülkelerine yayılmış. Son al
dığımız haberlere göre Almanya'da bu is im çatışmasının halk ara
sında kötü sonuçları olduğudur. Tabi bu isim çatışması kültürel 

çalışmaları önleyen bir sorun oluyor. Bizce halk isim çatışmasına 
harcadığı zamanı kültürel çalışmalara harcasa o zaman daha iyi bir 
netice almış olur. 

O Buna bağlı bir soru var. İsim çatışması dediğiniz meseleyi biraz 
açıklayabi/ir misiniz? 

DO İsim çatışması geldiğimiz ülkelerde mevcut değildi. Bu çatış
ma Avrupa'da başladı. Bunun arkasında bulunan bir örgüt sırf Asu
ri ismiyle çağrılmamızı istedi. Buna tepki olarak da Kilise ve diğer 
kültürel kuruluşlar, öneriye karşı çıktılar. Dolayısıyla ortaya bir sü
rü teori atıldı. Kimine göre; Siros kralının isminden isim türedi . Ki
misine göre; Arami kelimesinden Süryani olarak çevrildi . Kimisi
ne göre; Asuryan kelimesinden türedi. Ve bu şekilde halk arasında 
bir isim çatışması doğdu . 

Fakat esas itibariyle Asuri ismini taşımak isteyen bir örgütün bu
lunması ve bunda direnmesi haliyle bu sorul)u yarattı. Bizce isi ııı 
ç.atışmasının gereği yoktu. Sorunumuz isim sorunu değildi r. 
Onemli olan halkımızın durumudur. 

O Kürdistan 'da bulunduğunuz sürede,- çünkü Asurilerin,Süryani
lerin bugünkü toprakları Kürdistan diye adlandırılan coğrafi alan 
içerisindedir- karşılaştığınız baskılar ve zulmün niteliği neydi? Tıirk 
devletinden veya bölgedeki egemen güçlerden gelen baskılar 
ne/erdi? 

DO Biz bugün Kürdistan olarak bilinen bölgenin bir parçası olan 
Beynehren bölgesinde kalıyorduk. (Beynehren; kelime anlamından 
da anlaşıldığı gibi iki nehir arasınehir bölge kastediliyor.) 

Demin de dediğimiz gibi gerek milli , gerek dini ve gerek ekono
mik baskı altındaydık. Bu baskı daha Moğolların bölgeye gelmesiy
le başladı. Moğolların zamanında baskı daha da çoğaldı. Osmanlı 
döneminde Süryaniler bazı küçük haklara sahip olduysalar da, di
ğer azınlıklar gibi yine eziliyorlardı. 1914'te yapılan Süryanı katlia
mında -ki bu katliam bazı Kürt ağalarının rejim tarafından kullanıl
masıyla gerçekleştirildi- ve katharnın içine giren açlık ve hastalık
ların doğurduğu neticeleri de hesaplayacak olursak yarım milyon 
kişi öldürülmüştü. Atatürk'ün Cumhuriyeti k.-urmasıyla beraber ba
zı bölgelerden Süryanileri çıkarma kanunu çıkarmıştı. Mecburi İ s
kan kanunu çıkarmıştı. Bunun sonucu olarak 1927'de Süryaniler 
Urfa'dan zorla çıkarılıp Suriye'ye ve diğer bölgelere dağıldılar. 

Yine Cumhuriyetin kurulmasıyla dil eğitimi ortadan kaldırıld ı. 
Soyadı kanunuyla Süryanilerin soyadları değiştirildi . Yüksek rüt
belerde devlet dairelerinde görev almasına engel olundu. Tabi bu 
baskılar Süryaniler üzerinde büyük etkiler yarattı ve Süryanileri 
topraklarını terk etı:neye zorlama biçimi aldı. Herşeye rağmen Tur 
Abdin bölgesinde (Idi! , Cizre, Mardin , Midyat, Gerweş ve Hakka
ri) halkımızın bir bölümü kalabildL Ki bu bölge her tür sosyal im-
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kandan geri bırakllmıştır. Halk cehalete terkedil
miştir. Bu bölgede ağa zulmü hakimdi . Kürt feodal
leri hakimdi . Burada da gerek maddi , gerekse ma
nevi baskl mevcuttu. Dolayısıyla gerek Kürtlerin ve 
gerek Süryanilerin ezilmiş halk oldukları dönemde 
aralarında anlaşmazlıklar rejim taraftarlarınca do
ğuruldu. Ve iki halk arasında düşmanlık körüklen
di. Bugüne kadar, Süryaniler bulundukları bütün 
ülkelerde basklya maruz kaldılar. Suriye'de, Irakc 
da, Türkiye'de, Iran'da, Lübnan' da .. .. Ve bir bütün 
halinde demokratik haklardan yoksun bıraklldılar. 
Türkiye'de cuntanın işbaşma gelmesinden sonra, 
görülmemiş bir baskl başladı. Okullarda, çoçukla
rımıza zorunlu dini eğitim yaptırılmaktadır. Islami 
eğitim zorunlu hala getirilmiştir. 

Bazen köylerde klz kaçırma olayları oluyor. Kili
seler soyuluyor. Kişisel cinayetler işleniyor. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinde, ağalar tara
fından~ basklyla Tur Abdin bölgesinde miting dü
zenlenmişti. Görünürde miting Makarios'a karşıy
dı. Ama mitingin asıl amacı Süryanilere yönelikti. 
Bütün Süryanilere ağır hakaretler yapılmış, basklla
ra maruz bırakllmışlardı. Makarios hıristiyan, Sür
yaniler de hıristiyan , o halde hedefde, Süryaniler de 
durmalıydı. Elbette o dönemde, bu olaylara demok
rat insanlar karşı çıktılar. Fakat feodallerin, ağala
rın etkinliği daha fazlaydı. 
Hatıriatmakta yarar var; Sevr aı:ıtlaşması döne

minde, Süryanilerin dini lideri IV. ILYAS'ı Atatürk 
görüşmeye çağırmış. O günün şartlarında, zor ve 
baskıyla,"Sürya-
niler de Türktür " ~ 

savını içeren bir 
belge almıştı. . 

D Kürdistan 'daki 
mücadele hakkm
da ne düşünüyor
sunuz? Biliyorsu
nuz, Kürdistan 'ın . 
TC parçasında ve 
diğer parçalarda, 
Kürtler ulusal 
kurtuluş mücade
lesi veriyor. Mü
cadele hakkında 
görüşleriniz ne
lerdir? 

DO Bizce Türki
ye'de iki önemli 
sorun vardır: 

tiyanlığı ilk kabul edenler Süryanilerdir. Bunun ne
deni, Bizans ve Fars imparatorluklarının basklsın
dan kurtulmak içindi . Bu baskl çemberini kırmak 
için, dillerini ta Moğolistan'a kadar yaydılar. Bugün 
bile, Moğolistan'da , süryanice harfler kullanıl

maktadır. 
Kilise, V. Asırda üç parçaya bölündü: Nasturi , Ya

kubi ve Maroni .. . 
Süryaniler, Fars ve Roma imparatorluklarının sı

nırları içinde yaşıyorlardı. Fars ve Bizans savaşları 
genellikle Süryanilerin yaşadıkları bölgelerde olu
yordu. Bu dönemde bir çok yurtsever örgüt, mez
hep temelinde doğdu: Nasturi ve Yakubi gibi. Bu 
mezheplerin amacı bölgeyi Romalılardan temizle
ınekti. Fakat her iki mezhep de saldırılara maruz 
kaldılar ve bu dönemde, süryaniler arap müslüman
lığına hizmet ettiler .. Arap müslümanları da buna 
karşılık, Süryanilere dini serbestlik tanıdı. Arap 
Müslümanlığına hizmet etmenin temelinde, Bizans 
ve Farsların baskıları durmaktaydı. 

Bölgede ilk yüksek okulları kuranlar Süryaniler
dir. Urfa, Nusaybin, Cindisabur ve Gümüşirin'de 
bulundukları sürece, bölge halkının medenileşme
sinde önemli katkıları oldu. 

13. Asırda Bağdat'ın düşmesiyle, dini savaşlar baş
ladı ve Süryaniler bu savaşlardan oldukça etkilendi
ler. Osmanlılar döneminde, rejim taraftarı Şemdin 
ve Koro ağa gibi Kürt ağalarının zulmüne maruz 
kaldılar. Timurlenk döneminde, Süryanilerin tiim 
kiliseleri yağma ve talan edildi. Bu olağanüstü zor 

Bunlardan birisi 
sınıfsal sorun, di
ğeri ise ulusal so
rundur. Kürtler 
bir halktır ve bü
tün dünya halkları 
gibi onların da 
ulusal demokra
tik hakları olmalı
dır. Kürtler, mü
cadelelerinde, 

Öğrenci vetisi Aziz Dilmeç: "Zorla Din Ders,· , Anayasa'ya aykm!" 

kendi kaderlerini kendileri tayin etmelidirler. ister
lerse, bağımsız bir devlet , isterlerse Türk halklyla 
birlikte bir düzen kurarlar. · 

D Türkiye'deki devrimci-demokratik örgütlerin 
Süryani sorununu ele alış biçimleri nedir? 

DO Süryani sorunu siyasi alanda yeni bir sorun ol
duğu için, belki kendisini siyasal örgüdere yeterin
ce duyuraroad ı. Bizce devrimci örgütler, azıniaklar 
sorununun nasıl halledilmesi gerektiğini biliyorlar. 
Bu konuda bilimsel ölçütler vardır. Azınlıklar soru
nunu, dünya devrimcileri nasıl çözüyorlarsa, Türk
iye'deki devrimciler de ikitdara geldiklerinde öyle 
çözeri er. 

Biz Türkiye'deki devrimci örgütlerle her zaman 
~ayanışma içindeyiz. Yerimiz onların saflarıdır. 

Inanıyoruz ki, devrimci bir iktidar işbaşma gelirse, 
ülkedeki, tüıiı halkların kurtuluşu gerçekleşir. 

D Süryanilerin kısa tarihçesi, bugünkü durumları, 
dinleri, nüfusları ve yaşadıkları bölgeler konusun
da bizi bilgilendirir misiniz? 

DO Süryaniler Beyn Nehren'de (Mezepotamya) 
binlerce yıl yaşamış, Akadi-Asuri-Babil-Keldani ve 
Aramilerdir. Zamanla Süryani olarak adlandırılına
ya başlanmışlar. Dilleri süryaniceydi. Daha sonra
la rı , doğu ve batı lehçeleri olmak üzere iki lehçeye 
ayrıldı. Süryaniler, harfleri ilk bulan kavimdir. Aynı 
şeki lde, bir dizi ilmi bilgilerin gün ışığına çıkmasın
da ve devlet sistemlerinin oluşturulmasın da öncü
lük etmişlerdir. 

Süryaniler siyasi iktidarlarını , M.Ö 500 yıllarında 
kaybetti ler. Bu tarihden sonra Urfa'da küçük bir yö
netimleri ayakta kalmıştı. M.S 200 yıllarında o da 
çöktü. Süryanice, bölgede Mısır'dan , Hindistan'a 
kadar yayılmıştır. Yine aynı şekilde, bölgede Hıris-
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şartlar 1914 katliamına kadar devam etti. 19. asrın 
ortalarına doğru, Süryaniler ancak bir taklm hakla
ra sahip olabildi ler, fakat Thranların iktidara gelme
si ile verilen bütün bu haklar bir bir geri alındı. 

1895'de büyük bir katliama maruz kaldıklarından 
dolayı , çeşitli ülkelere göç etmek zomuda kaldılar. 
Bunların çoğu Batı Süryanilerdi ... 
Doğu Süryaniler ise, aşiretler halinde, Hakkari 

yöresinde dil ve kültürlerini korumayı başararak, 
bölgede kaldılar. 1848'de, misyonerierin bölgeye 
gelmesiyle, Asuri ismi ortaya çıkdı; Yapılan araştır
malar ve kazılar neticesinde, bu bölgedeki halka 
Asuri del')ildi ve hemen isim olarak yayıldı. 

Asuriler ingilizlerle işbirliği yaptılar. Bu işbirliği
nin nedeni, Ingilizierin otonomi ':erme vaatlerin
den kaynaklanmaktaydı. Ve tabiki, Ingilizler hiç bir 
şey vermediler. 

1915'de, demokratik ve insani hakl.ar için yeni bir 
ayaklanma oldu. F<!-kat Irak devleti, Ingilizierin ağır 
bir hücumuna uğradı. Böylece Irak'dan, Suriye'ye 
göç de başlamış oldu. 

Bütün zorbaca uygulamalara rağmen, Süryanile
rin büyük bir kesimi halen a!lavatanda kalıyor. Bu
gün, 100 bine yakın Süryani Iran'da, 1 milyon Irak c 
da, 200-300 bin Türkiye'de ve 30 bine yakln Sürya
ni de Lübnan'da yaşamaktadır. 

Süryanilerin mevcut okullarında arapça okutul
maktadır. Fakat dini eğitim Süryanice yapılmakta
dır. Okulların çoğu, ki 6-7 tanedir, Suriye ve Lüb
nan'da bulunmaktadır. Suriye'deki okullar, Halep
Kamışlı ve Haseki'dedir. Lübnan'dakiler ise Beyrut 
ve Zahle'dedir. Dini kiliselerimiz ise bütün ülkeler
de mevcuttur. 

Irak'da bir kaç yıl önce dil eğitim hakkl tanınmıştı. 
Fakat uygulamaya bir türlü konulmadı. Şu an Bağ
dat'ta sadece bir dil kurumu vardır. 

Türkiye'de ise bir çok kilisenin yanısıra, manastır
larımız var. Bunlar arasında bulunan Deyr-

Kord ü Suryani doslin kevnare ne 
Li herema Tore, ku dikeve rojavaye Cizira Botan, başfire çiyaye Rema u ba

ku re sinore Tirkiye u Suriye hejmarek Suryani ciwarin. Pirani ya wan li bajare 
Midyad u li gunden dora Midyad e dijin. Hinek gund seranser Suryani ne u di 
hinek gundan de Suryani u Kurd bihevre dijin. 

Diroka jiyana Kurd-Suryaniyan bihevre pirr kevne u kesek birasti nizane ji 
kengive destpekiriye. U hinekjiwan gundiyen Suryanibi temami wek gundi
yen Kurd dijin u heta bi zimane wan ji kurdi ye. Ye k tişt cevaze ew ji ola wan 
e. Ola Suryaniya wek ji nave wan ji te fehm kirin bi kurdi jere filehtf te gotin 
le ola piraniya Kurdan misilmanti ye. Hinek ji Kurdan ne bunafileh u ne ji bune 
misilman le ola Kurdan ya kevn Zerdeştfparastine. Ji wan re Ezidite gotin u ev 
ji li ve hererne dijin. 

Suryaniyen li bajare Midyad dimenin bi zaravaki bi nave Sureyto ku bi kurdi 
jere Filehf dibejin xeber bidin. Li hinek gundan bi filehi u li hinek gunden din 
jı kurdi-fiyehi tevlihev te xeberdan. Hinek bajare piçfik hezex dimenin. 

Li ser Kurd u Suryaniyen ve hererne heta iro tu lekolinen zanisti çenebune. 
Eger mirov piçeki bi fikir u objektif li ve hererne u jiyana kesen ku tooe dijin 
bi fikire we ligor bahweriya min bighije teoriyeke ku ew ji eve: Wek ku ez dibe
jim gerek ev mirov-gel, bere tev de yek bin. Ez dibejim ku tev bere Kurd bun. 
Demafilehti, yani ola Isa peydahil wek ku çu gelek welaten din hat Kurdistan 
ji. We deme Kurd Zerdeşti bun. Hinek ji wan we deme ola xwe guhartin bun 
fileh. U jiber ku fılehti ne bixurti hat nav Kurdan li ve hererne ma u pirr belav 
nebu. Zimane wan ye ku bihevre pe xeberdidin u zimane wan ye dere ne wek 
h ev e. Li hela din gel ek jiwan jixwe bi kurdi tene dizanin. Yen ku bi mih~llemi 
dizanin ji ji xwe behtir nezi erebi ne. Ev ji dide xuyakirin ku hatina ola ISA ji 
jerve ji aliye suri ve bi zarave erebi hatiye Kurdistan u nivasirnile buye. 

Çaxe ku misilmanti li Erehistane peyde bu, ew ji li dine belav bu le geleki bi 
xurti u bi zore hat nava Kurdan ji. Piraniya Kurdan jimecburi misilman bun. 
Pişti we li ve hererne ev herse ol; filehi, misilmanti pekhatin u zerdeştiji dibin 
tesira wan de hat guhertine u ezidi çebun. Hebuna wan dide xuyakirin ku ew 
tevde neteweyek bun u jiber ve yeke ji hevudu qabfil kirine u bihev re zooetir 
ji hezar sali bi aşiti jiyanek pirrkulturi domanine. 

Ev tişten min li jor gotin herweha teori ya min e. Jiber ku fileh xwe Kurd he
sabnakin emji cem xwe nikarin bejin ew Kurd in. U gelo ew ki ne? Wek ku 
ez dizanim u ew ji dibejin ku :"Em ne Kurd in, ne Asuri ne, ne Ermeni ne, ne 
Tırk in , ne Erebin u neji Faris in". U tişteki heşkere heye ku ev mirov li Kur
distane ne zooetir ji hezar sali li ve hererne jiyana xwe domanine u heji didomi
nin. Paşi ve kurtediroke em dive werin ser rewşa Kurd u Suryaniyen ve here
me. B ila bi şaşiti neye fehm kirine; ez Ermeni u Asiiriyan ji filehan cooikim. 
Her çiqas ola wan teva yekji be fileh xwe ji Ermeni u Asuriyan cooikin. Wek 
ku te zanin Ermeni u Asiiri du netewen cene u şerten netewan pek tenin. U ge
lek caran u gelek Suryani (Fileh) tene dibejin em Suryani ne u ne tişteki di ne. 
Neteweyek bi vi navi naye naskirin. U ev yeka ha ne kare min e ku ez lekoline-
ke liser bikim. Mebesta min bi ve diroke we lijer were xuyakirin. . 

Gelek caran u li gelek deran hatiye gotin u iro ji li cem hinek kesan te gotin 
ku "Kurd Suryaniyan di kujinu bereji dikuştin" U wek min lijor dirok piçeki 
zelal kir ferqa qetliamen ku Tirkan saz kirin li ser Ermeniyan naye cekirin u 
Siryani ji xwe dikinnava hesabe Ermeni yan, le li he la din xwe Ermeni ji na he
sibenin. Te jibir kirin ku biryaren van qetliamanji aliye dewleta Osman i hati
bun day in u di nava ve hengame de Kurd ji liber piyan çun. 

Birasti ez naxwazim bahwer bikim ku ev gotinen wisa bi nezaniji aliye kesen 
suryani yen zane ve hatibe gotin. Jiber ku tişten liser kurdan iro ten gotin ne ob
jektifin u hinek mebesten xerab li duv hene. 

Mesel e di ve bi rengeki siyasi bete d itin. Kurd ne xwedi dewlet u desthelat bu n 
u iro ji ne asil kurdin di axa Kurdistane de. Axayen kurdu oldaren kurd yenne
qenc her tim bi hevkariya axayen suryani u oldaren suryani yen neqenc u bihev
re li sere geleen xwe xistine u tilcari ferq nexistina navbera suryani u kurd de. 
Bere bete zanin kU ew kesen xerab ne berpirsiyaren gelekurdu surayni nin. E w 
di bine perda oldari de bi qeweta heze dewleta tirkoli sere gele xwe dane a ni
haji ewkesin yen wilo dikin. 

Mesela oldariye bixwe dinava suryaniyan de behtir biha tene u h in ge dijmina
yeti xurttir dibe. Bi sedan car kurdan xwestine ku xwe ji bin deste tirko xelas 
bikin u Kurdistan azad sikin. Bi sedhezaran kes hatin kuştin u iro ji ten kuştin . 

Tu cari kurda ne gotiye ku erne suryaniyan ji axa Kurdistanebikin der u iro ji 
siyaseten Kurd tev dibejin ku gelen Kurdistane u feqen in navbera Suryani u 
Kurdan de. U gelo kengi Suryaniyan xwestine u mile xwe dane milen gele 
Kurd ji boyi azadiya Kurdistane. Gelo çend kes Suryani heta niha hatine girtin 
u hatine kuştin bi riya siyasiji bo azadiya Kurdistane? Gelone şerme ku hinek 
Suryani, tişte ku Tirkan bi sere wan kiriye dixwazin bixin sruye gele Kurd e be
langaz de? B ila bixwe ji xwe bipirsin u deste xwe deynin ser oldane xwe, we 
iro Suryaniyek ji li Kurdistan nebane. 

Di ve mirov ferqe texe navbera Suryani u Asiiriyan de di ware sere li diji dew
leten dagirker u li gel te koşina ji bo se rx webuna Kurdistane. Su ri yan bi Kurdan 
re hercar di şer de cihe xwe girtine u ma fen wan ji axayen Suryani u gel ek kesen 
oldar cihe xwe li cem dewlete xweş kirine bi hinek axa u kesen xwe firoş ye 
Kurd re. Ji bo wan kesan çi ferqa Kurd u Suryani nine. 

Xuyaye ku ev kes bedengiya Kurdan u dilsoziya wan bi nankori bikar tinin. 
Bere ji u iroji Suryani ji Kurda behtir xwedi malumilk u xwedi senet u xwedi 
her tişt bun. Dive di dawi de bete gotin ku ev tişten ten gotin ne bi dile pirani ya 
Suryaniyan e. Iro ji Kurd u Suryani li ser axa xwe u wek hezar sali bere bihev 
re u bi aşti dijin. Li derweyi Kurdistane ji ev dostani u hevalti berdewam e. Di ve 
Kurd u Suryani li hev h ilin u li kesen xerab guhdari nekin . Em e bihev re xurttir 
u zanetir bin. Azadiya me gerek bihev re bici bibe. 

Heviya min di dawi de ji wan kesa ev e ku b ila ferqa oldari u netewe-millet baş 
bikin, şere Kurdan şere bidestxistina serxwebuna Kurtlistane ye ne şere olda
ri ye. 

26.03.1987 

Barc~ BATTE 

Zehlaran manastırı tarihi açıdan ol
dukça önemlidir. Bu manastırların 
tümünde din eğitimi yapılabil

mektedir. 

Kanımca, tarihimiz, coğrafyamız 
ve halklarımız birbirine çok kaynaş
mış durumdadır. Umarım ki , iki 
halk arasında dayanışma, kardeşlik 

ve dostluk temelinde şekillenir. Geç
mişte, ağaların bıraktığı ters ve kötü 
izleri, dayanışma bağlarımızı güç
lendirerek silebiliriz. 

8.11.1986/Södertiilje 
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O Son dönemlerde, özellikle Türk 
Ordusu'nun sınırdaki operasyonları 
Kürdistan'da girişilen zorbalık ve la-

. yımlardan sonra, Türkiye'de Kürt ve 
Kürdistan kavramları sık sık duyul
maya başladı. Resmi ideoloji gereği 
yok sayılan, varlığı inkar edilen 
Kürtlerin, Türkiye'nin bir gerçeği 
olduğu da yetkili ağızlardan ifade 
edildi. Bununla beraber, özellikle 
Saddam rejiminin yıkılması sonu
cu bölgede doğabilecek kargaşadan 
dolayı panik içine giren taraflar 
Türkiye'nin Irak'a müdahale edebi
leceğini ve özellikle Musul ve Ker
kük petrollerini ele geçirebileceğini 
kimi destekleyerek, kimi karşı çıka
rak tartışmaya getirdiler. 
O Türkiye'de Kürtler üzerine bilim
sel araştırmalar yaptığı için yıllardır 
baskı ve işkence altında tutulan ve 
onyıllarca cezaya çarptırılan İsmail 
Beşikçi için suç sayılan belirleme
ler, şimdi devletin en üst yetkilileri 
tarafından içerde ya da dışarda ya
pılmaya başlandı. 
O Tabii , sonuç olarak sorun, de
mokratik ve sosyalist siyasal güçle
rin sorunudur. Bu güçlerin doğru ve 
tutarlı değerlendirmelere ve progra
matik saptarnalara varması , bölge 
açısından olsun ülke açısından olsun 
büyük bir önem taşımaktadır. Görü
nen odur ki, bu siyasal güçler henüz 
donuk ideolojik platformları terket
me niyetinde değildirler. Oysa, so
runun kendisi son derece canlı ve 
hareketlidir. Demokratik ve sosya
list siyasal güçler, donuk ideolojik 
plotformlardan ve sloganlardan öte, 
sorunun kendisi ile beraber günübir
lik gelişmelerini de yakından izle
mek, derinliğine değerlendirmek ve 
bu değerlendirmeleri de kamu oyu
na sunmak durumundadırlar. 
O Dün İ. Beşikçi'yi CIA ajanlığı ile 
suçlamaktan geri durmayanlar, bu 
gün uluslararası toplantılarda onun 
iddialarının savunucusu pozisyo
nundadırlar. Aşağıdaki yazı, 7 yıl 
önce yazılmış. O dönemde, DE
MOKRAT'ta yayınlanmadı. Yalnız
ca bir köşe yazarı ''Bizim çapımız bu 
kadar, kusura bakma" gibisinden 
bir yazı yayınlarnıştı. Türkkaya Ata
öv, süreç içinde devletle daha içli 
dışlı oldu, Paris'lere gelip Ermeni 
sorunundan katHarnın savunuculu
ğu~~ yaptı. Beşikçi ise, zındanda .. 
O Uç ayrı belgeden oluşan bu yazı
nın bu gün yazıldığı günden çok da
ha aktüel olduğu kanısıyla, Kürdis
tan Press okuyucularına sunuyoruz. 

KOMAL Basım-Yayım-Dağıtım 
Basın Bülteni 

I6 Şubat I980 günlü DEMOKRAT 
gazetesinde Prof Dr. Türkkaya Ata
öv imzalı bir yazı yayınlandı... Bu 
yazı daha önce (Hasan Hüseyin 
KORKMAZGİL-Hasan CEMAL gi
bi) Irak R4AS Cuntası 'nın davetiisi 
olarak Irak'a gidip döndükten son
ra, sömürgeci R4AS yönetimine öv
güler düzen bir yazı idi. 
Yazı halen Toptaşı Cezaevi 'nde bu

lunan KOMAL Yayınevi yazarların
dan Sosyolog İsmail BEŞİKÇİ tara
fından eleştirildi. 

Bu eleştiri yazısına, altında T.A. 
harfleri bulunan, imzasız bir yazı ile 
cevap verildi ... Bu yazı Ankara Ha
cettepe postanesinden resmi bir 
zarfla gönderilmiştir. Üzerinde 6 

Mart I980 mühürü bulunmaktadır. 
Bu yazı da İsmail BEŞİKÇİ tarafın

dan Prof Dr. Türkkaya Atöv 'e gön
derilen ikinci bir mektupta eleş
tirildL 
İsmail BEŞİKÇİ'nin Prof Dr. 

Türkkaya ATAÖV'e gönderdiği ilk 
eleştiri mektubunu, bu eleştiriye 

tepki olarak hapishaneye gönderilen 
T.A. rumuzlu mektubu ve İsmail BE
ŞİKÇİ'nin ikinci eleştiri mektubunu 
kamuoyuna sunuyoruz. 

BELGEl 
Toptaşı, 20 Şubat I980 

Sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv 
16 Şubat 1980 tarihli Demokrat ga

zetesinde yayınlanan "Irak 'la 
Dostluk" başlıklı yazınızı okudum. 
Yazıda , Irak BAAS yönetiminin, 
Arap olmayan herkese eşit muamele 
yaptığı , onları Araplarla bir tuttuğu 
anlatılmaktadır. BAAS'ın ''anti
emperyalist " tavrı övülmektedir. 
Hemen şunun ifade edeyim ki , Irak 
ile ilgili olarak söyledikleriniz bi
limsel bir yöntem kullanarak elde 
edilmiş bilgiler değildir. Bunlar 
KÜRDiSTAN üzerinde ırkçı ve sö
mürgeci bir politika izleyen BAASc 
ın ideolojisidir. Sizde bu ırkçı ve sö
mürgeci ve Kürt düşmanı ideoloji
nin bir sözücüsüsünüz. 
Bilim olgulardan hareket eder sa

yın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv. Olgu
lar ise zaman ve mekan boyutunda 
ele alınırlar. Bu bakımdan KÜR
DiSTAN'da en azından 1915-1923 
sürecinde ele alınmak durumunda
dır. Bu süreç içinde emperyalizm en 
önemli böl-yönet politikasını Kür
distan üzerinde yürütmüştür. Birinci 
dünya savaşı sonunda en etkili böl
yöne! politikası Kürt ulusuna karşı 
yürütülmüştür. Kürdistan ve Kürt 
ulusu bölünmüş ve parçalanmıştır. 
İngiliz Emperyalizminin Kürdistan 
üzerinde sürdürdüğü bu böl-yönet 
politikasının en önemli işbirlikçileri 
Kemalistlerdir. Kemalistler, 
': . . Şarkın köle uluslarına ışık tut
tuk, önder olduk, güneşin doğduğu
nu nasıl görüyorsak, şarkın ezilen ve 
baskı altında tutulan ulusların kur
tuluşlarını da öyle görüyoruz'' der
ken bile, Kürt ulusu üzerinde en ağır 
ırkçı ve sömürgeci politikayı uygula
maktadırlar. Lozan, Kürdistan üze
rinde uygulanan emperyalist ve sö
mürgeci bölüşüm politikasının te
spitinden başka bir şey değildir. 

Irkçı ve sömürgeci Kemalist ideoloji 
Lozan'ı "zafer" olarak alkışlamak
tadır. Halbuki, bu, Kürt ulusunun is
keletini parçalayan, beynini dağıtan, 
onu zincire vurmaya, yoketerneye 
çalışan bir antlaşmadır. Bugün Kür
distan uluslararası bir sömürgedir. 
Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suri
ye'nin müşterek sömürgesi. "Türki
ye ile Irak arasında bir çelişki mi 
çıkıyor" diye hiç derde kapılmayın 
sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv. Bu 
iki devlet ve ötekiler nesnel olarak 
bir arada olmak zorundadırlar. Kür
distan üzerinde sömürge siyasetini 
uygulamanın gerekleri her türlü çe
lişkiyi bastırır. Bunu bu devletlerin 
yöneticileri de biliyor, siz de biliyor
sunuz. Kürt ulusu da biliyor. Irak, 
İngiliz emperyalizminden miras al
dığı Kürdistan'ı emperyalistlerden 
çok daha katharncı baskılarla yönet
mektedir. Kürdistan sömürge bile 
değildir. Kişiliği, maddi ve manevi 
bütün zenginlikleri gasbedilmiş, na
musuna haciz konmuş bir ülkedir. 
Türkiye'de Kürtlerin, Kürdistan ül
kesinin varlığı bile kabul edilme
mektedir. Afrika'da, başka yerlerde 

bu böyle miydi? ': .. Bölgenin en bü
yük ırkçı devleti İsrail ... " diyerek 
BAAS'ın ve Türk devletinin Kürdis
tan üzerinde ne yaman bir ırkçı ve 
sömürgeci bir politika uyguladığını 
gizlerneye çalışıyorsunuz. "İsrail 
işgali altındaki Filistin toprakları'' 
derken Türk, Arap ve Fars orduları
nın işgali altındaki Kürdistan top
rakları sorununu gizlerneye çalışı

yorsunuz. Sizler Türk devletinin 
Kürdistan'daki ırkçı ve sömürgeci 
zulumlerini elbette sorun yapmaya
caksınız. "Demokrat" olmanız bu
na bağlıdır. Çünkü sizlere, ' 'hassas 
çevrelerce", Kürt sorununa dokun
madığınız sürece, istediğiniz kadar 
"komünistlik': "demokratlık" ya
pabilirsiniz denmiştir. Ve siz bu hak
kınızı tepe tepe kullanıyorsunuz. 
Sizler, BAAS'ın MİG uçakları ile, 

napalın bombaları ile, jenositlerle, 
sürgünlerle yürüttüğü bu politikayı 
elbette sorun yapmayacaksınız. Si
zin göreviniz, bu, ırkçı ve sömürge
ci politikanın, kişilerin, kamuoyu
nun bilincine çarpamasını önlemek. 
Bu bakımdan ırkçı ve sömürgeci 
olan bu eylemleri görmezden gele
rek eli kanlı yönetimlere övgüler 
düzrnek gerek. "Devrimcidir': 
"anti-emperyalisttir': "anti
feodaldir'' diye. Irakin ırkçı ve sö-
mürgeci yöneticileri ancak, Kürt 
ulusunun ezilmesine yardımcı oldu
ğu ölçüde, ancak Kürdistan'daki ırk
çı ve sömürgeci politikasını sürdür
meye yardımcı olduğu ölçüde ''dev
rimcidir' : ''anti -empe ryalisttir. ' : 
''antijeodaldir': Kürdistan'a na
palm bombası kusan, Kürt köylerini 
yakıp-yıkan, ormanlarını, doğal 
kaynaklarını, maddi ve manevi bü
tün zenginliklerini tahrip eden uçak
ların MIG uçakları olması bu yöne
timin sömürgecilikte ve ırkçılıkta, 

ne yaman taktikleri uygulama alanı-

na geçirebildiğini gösterir. Kürt ulu
sunun ulasal haklarını baskı altında 
tutmak, Kürdistan'ı uluslararası sö
mürge statüsünde tutmak için, Kürt 
ulusunun bölünmüşlüğünü ve parça
lanmışlığını sürdürmek için bu yö
netim "komünist" bile olabilir. Her 
türlü politikayı uygulayabilir. Sov
yetler Birliği ile ilişkileri kurmak 
gerekirse kurar. Böylece dünyanın 
devrimci-demokratik kamuoyunu 
yanına alır. Kürt ulusunu gerici cep
hede gösterir. Dünyanın devrimci
demokretik kamuoyunu yanına al
dıkça Kürt ulusunu daha çok ezer. 
Kürt ulusun daha çok ezdikçe, bu 
ırkçı ve sömürgeci eylemlerini giz
lemek için, bu kamuoyu ile daha çok 
bütünleşmeye çalışır. Kürt sorunu 
halettikten veya halettiğini sandıktan 
sonra ise, gerçek kimliğini hemen 
ortaya koyar. Komünist partilerini 
kapatır. Komünistleri asmaya baş
lar. Çünkü artık ~omünistlere ihtiya
cı kalmamıştır. Işte BAAS ırkçıları
nın ve sömürgecilerinin, ':4sya ve 
Afrika 'daki ulusal kurtuluş hareket
lerine yardım etmesi", Kürt ulusu 
üzerinde uyguladığı ırkçı ve sömür
geci politikayı gizleme çabalarından 
başka bir şey değildir. 

"Siyonizme karşı mücadele" şiarı
nı, Kürdistan üzerinde, ırkçı ve sö
mürgeci düşünce ve eylemlerini sür
dürmeye çalışan her yönetim kul an
maktadır. ''Siyonizme karşı 

mücadele" şiarını hiç ağzından dü
şürmeyen Homeyni , Kürdistan üze
rinde jenosid eylemlerini hiç eksik 
etmemektedir. Kurban bayramının 
1. günü Kürtlere karşı cihad ilan et
miştir. ''Kürdistan yerle bir 
edilecektir'' diye emirler vermiştir. 
Jenosit emirleri vermiştir. Bunları 

herhalde bilmiyor olamazsınız sayın 
Prof. Dr. Türkaya Ataöv. Bazı fotog
raflar Türk gazetelerinde bile yayın-

!andı. Türk ırçılığının ve sömürgecilğinin en 
önemli kurumlarından olan Türk gazetelerinde. 
Fakat bu yobaz ve Kürt düşmanı kişi Amerikan dip
lomatlarını esir almayı ''anti-emperyalist'' bir ey
lem olarak sunmaktadır. Kürdistan'a napalın bom
baları yağdırırken, Kürt çocuklarını kitleler halin
de öldürürken, Arnerikay la hertürlü ilişkiye giren 
bu yobaz, Kürt ulusal hareketi karşısında darbeler 
yiyip burnu yere yapışınca, ırkçı ve sömürgeci ey
lemleri deşifre olunca, anti-Amerikancı olmuştur. 
"Siyonizme karşı mücadele" diyerek, dünyada 
devrimci-demokratik kamu oyunun sempatisini 
kazanmaya gayret etmektedir. Temel amaç ise, 
Kürt ulusuna karşı sürdürülen ırkçı ve sömürgeci 
eylemi gizlemektir. Dünyada bütün ezilen ulusla
rın , ulusal kurtuluş hareketlerini desteklediğini 

söyleyen bu yobaz, Kürt ulusunu ezmeye çalış

maktadır. 
Filistin Kurtuluş Örgütü ve O'nun lideri Yaser 

Arafat da hemen hemen aynı çizgide durmaktadır. 
Baas ile içli-dışlı olan, Baas'tan maddi ve manevi 
yardım alan FKÖ'nün Kürt düşmanı bir politika iz
lememesi mümkün müdür? FKÖ, Türk devletinin, 
Kürdistan'da sürdürdüğü ırkçı ve sömürgeci politi
kayı neden görmezden gelmektedir? Bu, onun an
cak, Kürt düşmanı olan tavırları ile ilgilidir. FKÖc 
nün Ankara temsilciliği açılırken yapılan gizli an
laşmayı, devlet görevlilerine yakın bir kişi olarak 
bilmiyor olamazsınız sayın Prof. Dr. Türkkaya 
Ataöv. FKÖ, Türk devletinin, çok hassas olduğu 
Kürt sorununu hiç karışmayacaktır. Türk devleti
nin Kürdistan üzerinde uyguladığı ırkçı ve sömür
geci plotikayı görmezden gelerek ' 'ulusal kurtuluş
çu ve ulusal kurtuluş savaşiarına yardım eden bir 
devlet" olarak niteleyecektir. Yani kendisi, ezilen 
bir halkın örgütü olan FKÖ, ancak, Kürt ulusunu 
ezen, onu uluslararası sömürge düzeyinde tutan 
devletlerle işbirliği yaparak ayakta kalabileceğini 
ummaktadır. Kuşkusuz , ezilenlere karşı ezenlerin 
yanında yer alan bu politika onu çürütecektir. Bu 
bakımdan FKÖ'nün gerçek dostları , ona, ezilen 
halkların, ancak kendileri gibi ezilen halklarla, 
ezenlere karşı dayanışmaya girdikleri sürece başa
nya ulaşabileceklerini söyleyenlerdir. Irkçı ve sö
mürgeci devletleri gücendirmemek pahasına , Kürt 
düşmanlığını temel bir şiar haline getiren FKÖ, çü
rümeye mahkumdur. 
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'Demokratik' 1rk ·· 1l1k! 
Baas yönetiminin Petrolü milli

leşti rmesi de hiçbir zaman anti
emperyalist bir eylem olarak de
ğerlendirilemez, sayın Prof. Dr. 
Türkkaya Ataöv! Bir kere Baas 
yönetimi, Kürdistan topraklarını 
i şgal altında tutmaktadır. Kür
distan'ın doğal kaynaklarını, bu 
arada Kürt petrolünü de gasp et
miştir. Kür~etrolünün Arapla.r
ca millileştirilmesi demek, Kür
distan'ın doğal kaynakları üze
rinde, sömürgeci politikaların, 
gasp eylemlerinin daha sıkı bir 
şekilde sürdürülmesi demektir. 
Baas, Kürdistan üzerinde ve 
Kürt ulusu üzerinde böl-yönet 
politikasını sürdürmek için her 
fırsatı kullanmaktadır. Kürt ulu
sal hareketine karşı, ırkçı ve sö
mürgeci Baas yönetimi ile hare
ket eden Kürtlere her türlü ola
nağı tanımaktadır. Onların, 
şeyhliğini, toprak ağalığını, aşi
ret reisliğini teşvik etmektedir. 
Kürt ulusal hareketini yönetenle
re karşı , bunları, yani ulusal ha
inleri her türlü maddi ve manevi 
yardımlarla desteklemektedir. 
Bu bakımdan Baas'ın ''feoda
lizm ve gericiliğe karş1 olmas1" 
günü birlik oportünist bir politi
kadır. Baas ırkçıfığının ve sö
mürgeciliğinin işbirlikçisi olan 
Kürtlerin hertürlü feodal ayrıca
lıkları tanınınakla ve teşvik edil
mektedir. Kürdistan petrolünü 
gasp eden Irak devleti, bu arada 
Baas yönetimi, bu petrolden sağ
ladığı çok büyük bir geliri, kendi 
devletinin propagandası ıçın 

kullanmaktadır. Baas yönetimini 
öven, Kürtlere düşmanlık eden ; 
Baas' ı ilerici, Kürtleri gerici 
cephede gösteren yazarlara, 
prof.'lara , politikacılara maddi 
ve inanevi yardımlar yapmakta
dır. 

Bütün bunları siz bilmiyor de
ğilsiniz, Sayın Prof. Dr. Türkka
ya Ataöv. Kürtlerin , çoluk
çocuk, kadın-erkek , genç-yaşlı 

demeden Kürdistan'dan Arap 
çöllerine sürgü ne gönderildiğini 
bilmiyor olamazsınız. Kürt top
lumunun , toplumsal yapısının 
parçalanması , en küçük birimle
rine kadar tahrip edilmeye çalı
şıldığını bilmiyor olamazsınız. 
Kürt çocuklarının kitle halinde 
katledildiğini , Kürt köylerinin 
yakılıp-yıkıldığını, ormanların, 

ekin tarlalarının yakıldığını bil
miyor olamazsınız. Bunlara rağ
men , " Baas yönetiminin Arap 
olmayanlara karşı eşit muamele 
yaptiğını " nasıl iddia edebili
yorsunuz, Sayın Profesör? Olgu
ları , olgusal süreç) eri görmez
den gelmek, bazı düşünceleri 
gerçekmiş gibi kabul etmek, 
kuşkusuz , bilimsel bir tutum de
ğildir. Bu, aynı zamanda, ahlaki 
bir tutum da değildir. Ezilen, 
baskı altında tutulan , köleleşti
rilmeye ve yok edilmeye çalışı
lan uluslara, yani sömürgeci ve 
ırkçı baskılar altında tutulan 
uluslara karşı , ezenlerin yanın
da , sömürgecilerin yanında yer 
almaktır. Buna rağmen , bu ırkçı 
ve sömürgeci eylemi devrimci
demokratik sloganlarla gizleme
ye, maskelerneye çalışmaktır. 
Fakat şu da bilinen bir gerçektir; 
bütün ırkçı ve sömürgeci yöne
timlerin prof. ünvanlı akıl hoca
ları , danışmanları vardır. Fran
co'ların, Salazar'ların yok muy-

du? Eli kanlı Saddam Hüseyin
lerin; ırkçılığı ve sömürgeciliği 
ve ne yaman bir Kürt düşmanı ol
duğu açıkca ortaya çıkmış Bülent 
Ecevit'lerin ve bunlar gibilerinin 
de elbet olacaktır. Ama, ulusla
rarası sömürge Kürdistan, bö
lünmüş ve parçalanmış Kürt ulu
su, bütün bunlara rağmen anti
sömürgeci mücadeleyi, özgür
lük ve demokrasi mücadelesini· 
sürdürecektir. 

İ. Beşikçi 
Toptaş1 Cezaevi Il. Kıs., 

Hükümlü. 
Üsküdar-İstanbul 

BELGEli 

... Her şeyi de ne güzel anlamış
sın!. Bölge ve dünya olaxtan 
tam senin söylediğin gibi! Uslu
buna diyecek yok! Vehimler 
curcunası ne kelime, her dedi
ğin bilimin ta kendisi(. Hele bu
lunduğun yerden FKO temsilci
liği, bu arada benim rolüm hak
kındaki sağlam düşüncelerin! 
Ben ne olduğumu bir süredir 
merak eder dururdum. Sen söy
leyiverdin de, şimdi anladım! 
Maşallah. 
Ama ben gene de nazik mektu

bunu kendimle ilgili görmüyo
rum. İyi bir doktor tanıdığın 
varsa ona bir görünüver. Birde 
Irak yasalanna iyice bak. 
"Azınlık" diye tanımlanan 
kimler, onu öğren. "Arap olma
yan azınlıklar" Türkler, Asuri
ler ve daha ufak etnik gruplar
dır. Sokrates gibi, önce konuyu 
tanımlama/ı. File ağaçtır der
sen, ondan sonra söylediklerin 
ancak o derece doğru olur. Ama 
sen hiç bir zaman iyi bir okuyu
cu olamadın. Daha önce de üç 
yazılık bir serinin ilk yazısında
ki bir cümleye kafanı takmış, 
konuya asıl değinen uzun ve 
olumlu ikinci yazımı görmezlik
ten gelmişsin. Oysa savcı o ikin
ci yazıdan dava açmıştı. 

Sözü uzatmaya gerek yok. Di
yeceklerini Irak 'ta örneğin Aziz 
Akravi gibi kimselere söyle, ce
vabını al. Onlar Irak'ı Israil'e, 
İran Şahına, Arnerikaya tercih 
ettiler, bildiğim kadanyla. Ayn
lıklannı onlarla gider, giderebi
lirsen. 

Vehimli yaklaşımlardan kim
seye zarar gelmez. Yazıklar ol
sun. Bu derece peşin hükümlü, 
saçma sapan şeyler söyleyebile
cek biri olduğunu bilmiyor
dum. Allah kolaylık versin ... 
Ciddiye alınacak biri değilmiş
sin, ona üzüldüm sadece." 

T.A. 

BELGE III. 
Toptaşı 17 Mart 1980 

Sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv 
Tarihsiz , imzasız, 6 Mart 

1980'de Hacettepe postanesin
den verildiği anlaşılan fakat size 
ait olduğu besbelli olan mektubu 
aldım. Bu mektup yazdıklarımın 
cevabı değil. 

1. Ben Kürdistan'ın sosyo
ekonomik ve politik yapısı ile il
gili önemli bir saptama üzerinde 
duruyorum. Kürdistan'ın ulusla
rarası bir sömürge olduğu Kür-

distan'a ırkçı ve sömürgeci baskı 
uygulayan devletlerden birisi de 
Irak. Siz ise, Irakf ''devrimci -
demokratik':' 'anti-emperyalist: 
''anti-feodal'' bir ülke olarak 
değerlendiriyorsunuz. Burada 
elbette uzlaşmaz bir çelişki var. 
İşte eleştirdiğim konu bu. 
Eleştiri karşısında tavrınız, kü

çümseyici, horlayıcı , olmama
lıydı, Sayın Prof. Dr. Türkkaya 
Ataöv. ''İyi bir doktora görü
nün': ''ciddiye alınacak bir kişi 
değilmişsin, sadece ona acıdım' 
biçiminde, subjektif bir temel 
üzerinde kalmamalıydı. İleri sü
rülen önermeler bilimseldir. 
Bunların bilimsel bir terminoloji 
ile bilimsel kavramlarla karşı
lanması gerekir. Örneğin, ''Kür
distan uluslararası bir sömürge 
değildir': ' 'Irak, Kürtlere ırkçı 
ve sömürgeci bir baskı uygula
mamaktadır'' diyebilmeliydi
niz. Bunları kanıtları ile ortaya 
koyabilmeliydiniz. Bu önerme
lerin bilimsel olmadığını göste
rebilmeliydiniz . 
Belirli bir toplumdaki siyasal 

düşünceler o düşüncelerin ürü
nü olan Anyasalar elbette önem
lidir. Fakat onların uygulanışı 

yani eylemin muhtevasının araş
tırılması çok daha önemlidir. 
1970 Irak-Kürt antiaşması da 
önemli bir anlaşma idi. Kürtlere, 
Kürdistan'a pek çok haklar geti
riyordu. Anlaşmanın bütün hü
kümleri ile 4 yıl içersinde hayata 
geçirimesi de yine anlaşmanın 
amir hükümlerinden biriydi. Fa
kat bu anlaşmanın hiç bir hükmü 
hayata geçmedi. Baas partisi an
laşmayı bile bile uygulamadı. 
Amir hükmü olmasına rağmen 
Kerkük'te nüfus sayımı yapılma
dı . Fakat Arapları çoğunluk gös
termek amacı ile oraya yerleştir
meye başladı. Bu anlaşmaya , 
Anayasaya bakarak, Kürtlerin 
önemli hakları aldığını söyle
mekle yetinmek doğru bir davra
nış değildir. Bu anlaşmanın Baas 
partisi tarafından neden uygu
lanmadığının araştırılması da 
önemli. Bu süreçteki ekonomik, 
toplumsal, politik ve askeri güç 
dengeleri de incelenmeli. Bunla
rı , "ve himdir" diye nitelernek 
''saçma-sapan'' şeyler olarak 
nitelemek, sadece bunları söyle
yenin acizliğini bilimsel düşün
ce yönteminden ne kadar uzak 
olduğunu , bu konuda ileri süre
beleceği bilimsel önermeleri ol
madığını gösterir. Fakat vurgu
lamaya çalıştığını konulardan bi
risi de : sizin bu tartışmaya hiç 
bir zaman giremeyeceğiniz. Irk
çı ve sömürgeci Baas sizin öz
gürlüğünüzü elinizden almış. 
Siz ve sizin gibiler, ancak ona 
"övgüler düzmek" hakkına sa
hipsizin . Bu bakımdan Kürt ço
cukları, MİG uçakları ile, na
palm bombaları ile, zehirli gaz
larla kitleler halinde katiedilir
ken susuyorsunuz. Bu jenosidi 
görmezden, duymazdan geliyor
sunuz. Kürtler, kitleler halinde 
Kürdistan dağlarından Arap çöl
lerine sürgüne gönderilirken, 
Kürt köyleri yakılıp-yıkılırken, 
sürgün mekanizmaları ile aileler 
parçalanırken, elbette duymaya
caksınız, görmezden geleceksi
niz . Çünkü, size ''Baas ilerici
dir, devrimcidir, anti-emperya
listtir, anti-sömürgecidir, anti-

feodaldir" demek görevi veril
miştir. 

1975 Mart aylarını hatırlayınız 
sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv. 
Kürtler havadan MİG uçakları 
ile bomba1anıyordu. Napalın 
bombaları , zehirli gazlar yağ
mur gibi akıtılıyordu. Ağır top
lar, tanklar, karadan Kürtleri ko
valıyordu. Kürtler, çoluk-çocuk, 
aç-susuz, kız-kızan, kadın-er
kek, genç-yaşlı sınırlara kadar 
gelip, Türk hükümetinden iltica 
hakkı istedi. Kürdistan üzerinde 
ırkçı ve sömürgeci bir politika 
izleyen hükümet, bu hakkı ver
medi. Sınırı geçmek zorunda 
olanları yakaladı. Baasçı! ara tes-

· lim etti. Ve Kürdistan yurtsever
leri iki ırkçı ve sömürgeci hükü
metin müşterek eylemleri ile sı
nırda teslim edildikleri yerde 
kurşuna dizildi. 

Bütün bunları sen ve senin gibi
ler, elbette görmüyeceksiniz . 
Bunları seyrederken yüzün üz kı
zarmayacak. Çünkü, göreviniz, 
ırkçı ve sömürgeci hükümetlerin 
bu politakalarını övmektir. 
''devrimcidir': ''demokrattır'' 
demektir. Buna rağmen Kürdis
tan'da anti-sömürgeci, devrimci, 
demokratik bir ulusal hareket fi
lizlense azgınca saldıracaksınız . 
''Devrimci': ''Demokrat':' 'En
ternasyonalist'' masketerinizi 
takınarak "böl-yönet politikası 
emperyalizmin politikasıdır'' 
diye dövüneceksiniz. Çünkü, 
lrkçı ve sömürgeci hükümetin 
amacı Kürdistan üzerindeki 
emperyalist bölüşüm mücadele
sini (1915-1923) meşru göster
mektir. Kürdistan'ı bölünmüşlük 
ve parçalanmışlık statüsünde 
tutmaktır. Kürt ulusu üzerindeki 
böl-yönet politikasının sürmesi
ni , sürdürülmesini sağlamaktır. 
Bunlar sandığınz gibi ''ve him' ' 
değildir Sayın Prof. Dr. Türkka
ya Ataöv. Olguların olgusal iliş
keterin zaman ve mekan boyu
tunda iziemi ve gözleınİ sonucu 
elde edilmiş bilgilerdir. Vehim 
kişinin , psikolojik yapısı ile sub
jektif yapısı ile ilgilidir. Halbuki 
ben, siyasal kavramlarla, bili
min kavramları ile, uluslararası 
sömürge: Kürdistan gibi nesnel 
bir konuyu tartışıyorum. 

2.Sizi hiç ilgilendirmez ama, 
sağlığını çok iyi Sayın Prof. Dr. 
Türkkaya Ataöv. Kafam aydın
lık. Düşüncelerim berrak. Aksi 
halde, bunca ırkçı ve sömürgeci 
politikayı nasıl deşifre edebilir
dik? Senin gibi ''devrimcilik,de
mokratlık': ''enternasyonalizm ' 
maskeleri altında, ırkçılığın ve 
sömürgeciliğin propagandasını, 
sözcülüğünü yapan Prof'ların 
maskelerini nasıl düşürebilir
dik? Irkçı ve sömürgeci devlet, 
bütün ideolojik ve zorlayıcı bas
kı araçlarını bize karşı kullanı
yor. Sindirmek, susturmak 
için . . Aynı ırkçı-sömürgeci dev
let, Kürt düşmanlığını daha et
kin hale getirmek için, bütün 
olanaklarını sizin lehinize sefer
ber ediyor. Bunlara rağmen, biz, 
sizleri deşifre ediyoruz. Maske
lerinizi yırtabiliyoruz. Bunlar, 
ancak özgür bir kafanın faaliyet-
leridir. ' 

Öte yandan, Toptaşı 'nda yatan
ların istedikleri zaman doktora 
görünmek gibi bir olanakları 
yoktur. Benim, dışardayken de 

yoktu .. Bunlar egemen çevre! ere, ırkçı ve sö
mürgeci burjuvaziye, devletin gizli güçlerine 
yakın olan senin ve senin gibilerin imtiyazı ol
sa gerekir. 

3- Korkakça davranmayınız! Biraz dürüst 
olunuz Sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv! Yaz
dığınız mektuplara tarih ve imza atacak kadar, 
kime yazdığınızı belirtecek kadar dürüst ve 
cesur olunuz! 

4- Subjektif kanılarınızla değil. Bilimin kav
ramları ile konuşunuz. Daha önce gönderdi
ğim mektubu, mektuba verdiğiniz cevabı ve 
bu üçüncü mektJ.!bu, yani üçünü birden kısa 
bir not ile birlikte DEMOKRAT gazetesine 
gönderiyorum. 

Biz, ileri sürülen önermelerin bilimsel ol
duğunu iddia ediyoruz. Her yerde, her za
man savunabiliriz. Konuşabiliriz. Yazabi
liriz ••• Türk ırkçıhğının ve sömürgeciliği
nin en önemli kurumlarından biri olan 
mahkemelerinizde savunuyoruz. Başımız 
dik, alnımız açık, kendimizden emin, bilgi
mizden emin, gururla .•. Eğer bir parça bi
limsel dürüstlüğünüz kaldıysa Sayın Prof. Dr. 
Türkkaya Ataöv, düşüncenizin ırkçı ve sömür
geci Baas ideolojisi tarafından çürütülmeyen 
bir tarafı kaldıysa, eleştirinin DEMOKRAT 
gazetesinde yayınianmasını sağlamaya çalı
şırsınız. Düşüncelerinizi mertçe, dürüstçe 
orada açıklarsınız. Kimin bilimsel çizgilerde 
olduğu, kimin ırkçılığın ve sömürgeciliğin 
sözcülüğünü yaptığı daha iyi anlaşılır. Dev
rimci demokrat kamu oyu önündeki bu tartış
mayı ise, ancak kendinden emin olanlar, bilgi
sinden emin olanlar yapar. .. 

Korkakça davranmayınız. Dürüst olunuz! 
Subjektif kavramları kendinize saklayınız. 
Bilimin nesnel kavramları ile konuşunuz Sa
yın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv .. DEMOKRAT 
gazetesine de gönderdiğim tarihsiz ve imzasız 
ve de kime yazıldığı belli olmayan mektubu
nuz için "Benim değil, böyle bir mektup yaz
mamışım, imzam yok'· diyerek daha da küçül-
meyiniz. 

17 Mart 1980 
İ. Beşikçi 

Toptaşı Cezaevi 

KOMAL Yayınevinin notu: 
Bu belgeler, bir açıklama ya

zısı ile beraber, ismail Beşikçic 
nin avukatları tarafından DE
MOKRAT gazetesi istanbul 
bürosuna da verilmiştir. i. Be
şikçi, Prof. Dr. Türkkaya Ataövc 
le kamu oyu önünde tartışmak 
istemektedir. Prof. Dr. bu tartış
maya katılma cesaretine sahip 
midir? Ve de ilerici-devrimci 
denen basın, Prof. Dr. Türkka
ya Ataöv'e sağladığı yazı yaz
ma olanağını, Istanbul Toptaşı 
Cezaevi'nde yatan bir bilim 
adamınada tanıyacak mıdır? 

Prof. Dr. imzasız ve tarihsiz 
mektubunda " .. fil'e, a{Jaçtır 
dersen, ondan sonra söyle
diklerin de ancak o kadar 
doğru olur" demektedir. Yuka
rıdaki belgelerden ve Türkiy& 
nin sosyo-politik ve ekonomik 
durumu, dünyanın nesnel ger
çeklerinden kimin fil'e, ağaç 
dediği belli olmaktadır. 

ismail Beşikçi'nin yalnız başı
na, hapisane köşelerinde çü
rüyüp yok olacağına kendini 
inandıranların yanılacakları ise 
kesindir. 

30 Mart 1980 

KO MAL 
Basım-Yayım-Dağıtım 

istanbul 
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- Biranina Hesen Hişyar 

Pişti 63 sal berxwedana 

Şex Seid 
Despek di hejmara 14'an de 

OŞex Seid bi vi ya geleki aciz bu, he gera w i mabu Er
xeni t1 Egle t1 Pal u . .Gokdere t1 he ji we vegeriya Çevli
ge ku ana kirine wilayet he ji wir de ji here Çi:çane 
cem hevalan. Disa we ji nu ve qerar bidana li ser çi 
biryare bidin. Li wir teqiya. Pişti teqiya, Şex vegeri
ya. Em vegeriyan hatin Hene ye. Hat Hene t1 ew der
basbu . Darahine t1 Sewre destpekir. Darahine wilayet 
e. Wilayet bere vegirtin t1 waliye xwe danin; Feqi He
sene Modan, je re diben. Mele Hesene Modandanin 
t1 karkere Tirk t1 serkere wan gişt rakirin. Le man he
sir, kes tekile wan nebu. Ji wan re gotin kes tekili we 
nabe ku dile we ji meaşen wan ji didan, xerciyan wan 
gişan hilanin. Heci Musa Beg ki ri n qeymaqame Lice. 
Ji wir ji li Hela Mehemede Ebas kirin midur. Li gor 
agayiya mine vi zemane ku em gihaştin esra bisti, xelk 
deren ezmana dipelin e, bi min ew herekete me xelet 
xuyabu, çima? Me he Kurdistan negirtiye em dikevin 
bajaran t1 teşkila hikumate datinin, wiya ne lazim bu, 
we çaxe ji me re. Ketina bajaran bixwe ji xelet bu. Ya 
diduyan me li hember hikumete ceng kir, hikumet 
hat, Qolordiya Diyarbekir hat, me li ber wan cephe 
digirt t1 di erde rast de ev ji xelet bun. Divyabu em bi 
herbeki qomandoti şevgeri. Yani, di çi yayan de d ivya 
ew ben ber tifinge me, ne em b için ser wan. Weya çe
bu , em hatin ser Diyarbekre. Li Diyarbekir ji ew çil 
roji di mihasere de man, peçandi man. Dest me de 
heft top hebun me ji abluqa wan girtibu . Li hinda gire 
Engewre rojhilata Diyarbekire de ew top me bi ci ki
rin be Şex Seid be bihsiya, ku em de wan li hundire 
Di yarbekir ci ye ewke bidin sara kewn h und i re becteng 
de ye u li sere kelaye bidin, top li wedere ne. Em de 
li wan bidin t1 wilo bajer bikeve dest. 
Şex Seid pe hesiya, nehişt, got "ma" hune ahali bi

kujin .. Paşe li Tilhawe li civina din de ji biryar dan, ku 
em de ava Hemirwate . . ji Qerecdaxe te Di yarbekir 
em de wi bibirin, ji ser bajer. Şex Seid ew ji nehişt 
got: Din ya ahli (şeni) te de ye erne feqiranji tina bim
rin?. Diyarbekir, ma peçandi hetani ku Qolordiya ne
han (9) je re digotin, General Naci Paşa, ji Anadole 
hat. E w ji giha ser Diyarbekre. Si Au şeş hezar esker 
bun. Tevi ku bi peymana sulhe de Ingiliz t1 Fransa t1 
Tirkan biryar dabfin, ku di trena Torose de esker neqil 
nabe. Le Fransa re da wan, anin bine li Merdine peya
kirin t1 hatin gihaştin me. Li çeme Şfikurli ew qolordi 
kete peşiya me. Sing di sing de me li wan xist hetani 
ket hundire Diyarbekre. Me se caran qolordi qet kir 
ji, pir bun, li pişt wan hijde tope meydan! re vedikirin. 
Bi hev re, peşiya wan vedikirin t1 diçun, diketin Diyar
bekre, wanaji, di Diyarbekir de .. Ew peçandi rojhila
ta Diyarbekre de di Dijleye de derhas dibun. Li wir 
qeyik dane ber hevdu, zincir kirine li wi ali girectane 
t1 bi şev ew esker ser wan derbasdibun. Di wir de niz
maniye. Bi roj nobete me li wan dera li hemfi ciya, li 
serpiraDi yarbekir ji penci siwariye me tim li ser bun. 
Ser pire de nikarin ben, derbasbibin . Bi şev gihaştin 
Til-Elo. We çaxe em li xerbe Dijle bfin, gazi ji me re 
hat, em çfin. Em çfin eskerdi gir de istikama di kole 
hawe du, t1 te de ye. Em sekinin heta bu evar. Me, Abi 
çend qole, me nave şeva xwe dani. Nave we Şeve Eli 
bu . Xelke Hene ji aliye bi rojava de qadiya Tirkan re 
hatin. Lice ji wan re gotin rast ji vir de dakevi n. Em 
xelke dineye ku rodere me başqe bfin. Eşiren dere me 
di ben Zirki; em ji me re gotin herin ji şere werin , ji 
rojhilata de werin. Em çune Darahi ne t1 ji wir de em 
hatin. Şeveki tari, baran hfir dibari. 
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Hesen Hişyar'ın anıları 

63 y1l sonra 

Şeyh Said Direnişi 
Baştarafi say1 14'de 

Buna Şeyh Sait çok kızdı. Daha ziyaret etmek istedi
ği yerler vardı. Ergani , Eğil, Palo, Gökdere . . Daha 
sonra Çawlig'e (şimdi vilayettir) dönecek, oradan da 
Çan'a arkadaşların yanına gidecekti. Orada, yeniden 
ne yapacakları ile ilgili karar vereceklerdi. Fakat, 
olay patladı. Patladıktan sonra Şeyh döndü. Biz de 
Hani'ye geldik. Hani'den Darahini'ye geldik ve dev
rim başladı. Darahini vilayettir. Vi layeti ele geçirdiler 
ve bir vali, Modanlı Faki Hasan diyorlardı. Modanlı 
Hasan'ı atadılar ve Türklerin görevlerine son verildi. 
Fakat şehirde esir olarak tutuldular. Onlara dokunul
madı. Onlara "Sizlere kimse karışmaz, gönülünüzü 
kimse kırmaz ''dediler. Onları orada öyle demokratik 
bir usülle esir ettiler. Maaşlarını da hergün veriyor
lardı. İhtiyaçları karşılanıyordu. Oradan Lice'ye gi
dildi. Licı!de de Türklerin görevlerine son verildi. 
Hacı Musa Bey'i Lice'nin kaymakamı yaptılar. Mu
hammed Abbas'ı da mahkemenin başkanı yaptılar. 
Şu andaki düşüncelerime göre, -ki yirminci asıra 

girmiş durumdayız , millet göklere gidip ayak 
basıyor- bana o hareketimiz hatalı görülmüştü . Ni
çin? Daha Kürdistan'ı almamışız, şehirlere girip hü
kümet teşkilatı kuruyoruz .. Bu gerekli değildi 9 za
man bize. Şehirlere girmenin kendisi hatalıydı. Ikin
cisi; Hükümetin önünde savaş oldu. Hükümet geldi. 
Diyarbakır kolordusu geldi. Onların önünde cephe 
tutuyorduk. Ve açıkta .. Bunlar da yanlıştı. Oysa biz 
dağlarda komando gibi, yani partizanca savaşmalıy
dık. Onlar bizim tüfeklerin önüne gelmeliydiler, biz 
onların üzerlerine gitmemeliydik. Bu oldu .. Diyarba
kır'a geldik. Diyarbakır'da da 40 gün ablukada kal
dık, sarılmıştık. Ele geçirdiğimiz 7 top vardı. Diyar
bakır'ın doğusunda Engewer (!) tepesine yerleştirdik 
o topları. Henüz Şeyh Sait gelmemişdi. Onları, Sara 
Kevn'e -Diyarbekir'de Bedenin içindedir- ve Kalenin 
başında, topların olduğu yerlere atacaktı k. Onları vu
racağız ve şehir öylece ele geçecek. Şeyh Sait duydu 
bırakmadı: "Aha/iyi mi öldüreceksiniz" dedi. Sonra 
Tilham'da yapılan bir toplantıda da Hamavrat suyu
nun (Karacadağdan Diyarbakır'a gelir) kesilmesine 
karar verildi. Şehrin üzerinden ... Şeyh Sait onu da bı
rakmadı. "Dünya ahali içindedir" dedi. "Bizimdir
ler hepsi, susuzluktan ölsünler mi?'' Diyarbakır'dan, 
Dokuzuncu Kolordu gelinceye kadar sarılı kaldı. Ge
neral Naci Paşa dedikleri biri vardı. O da Anadoluc 
dan geldi. Diyarbakır'ın üzerine yürüdü. 36.000 as
kerdiler. Barış antiaşmasında Ingiliz-Fransız ve 
Türkler Toros hattından asker nakil olmaz kararı al
mış oldukları halde, Fransızlar, Türklere yol verdi. 
Askeri, Mardin'e indirdiler. Gelip, bize yetiştiler. Şü
kürlü çayında Kolordu ile çatıştık. Göğüs göğüse ... 
Onları, Diyarbakır'ın içine sokuncaya kadar vurduk. 
~olorduya üç saldırı yaptık. Parçaladık. Çoktular. 
ünlerinde 17 meydan topu destek veriyor, önlerini 
açıyordu . Gittiler, Diyarbakır'a girdiler. Onlar Diyar
bakır'da kuşatmada kaldılar. Diyarbakır'ın doğusun

dan Dicle'de geçer. Alçak ve kısa bir yer vardı. Orada 
kayıkları zincirleyip yan yana sıralamışlar ve gece as
kerler onların üzerinden geçmiş .. Orası engindi. 
Gündüz oralarda, her yerde nöbet tutuyorduk.Sürekli 
olarak Diyarbakır köprüsünde 50 süvarİmiz var
dı.Askkerler Köprüden gelcmiyorlardı. Sudan geç
mişler ve gece Til Ala'ya ulaşmışlardı. O zaman biz 
Dicle'nin batısındaydık. Çağrıldık ve gittik. Tepede 
pusu kurmuşlardı. Akşama kadar bekledik. 

Devam edecek 

TBMM'de iki görüş 
D Cumhuriyet döneminde, burjuva demokrasisinin kendi kurum ve değer
lerini yaratmasına karşı girişilen ilk devlet müdahalesi hiç kuşku yok ki, 
Takrir-i Sükun Kanunu ile yapılmıştır. Kanun, mecliste görüşülürken, izle
ri ve takipçileri günümüzde de görülen iki eğilim, kıyasıya bir mücadele 
içine girmişlerdir. Bunlardan, ''Müfrit sol burjuvazi '' diye sıfatlandırılan
lar, daha sonra Kemalizmin yapıcısı ve yayıcısı oldular. Diğer kanat ise, 
Türkiye'de demokratlar ve sosyalistler tarafından, emperyalivnin işbirlik
çisi, gerici burjuvazi diye sıfatlandırıldı. Sol, genel olarak bütün bir tarih 
boyunca, birinci katagoride yer alan kesimin yanında yer aldı. Giderek, 
Türkiye'de resmi ideolojinin, aynı zamanda egemen ideoloji haline gelme
sine katkıda bulundu. Kemalizmin, yalnızca sosyalist hareketi değil, fakat 
aynı zamanda burjuva demokratik hareketi de ezebilmesinin başlıca neden
lerinden biri, bu çarpık taraf tutma, egemen güçlerin hizmetine girme ey
lemidir. Aşağıda , Takrir-i Sükun Kanunu görüşmeleri sırasında, iki eğili
rnin bazı görüşlerinin yer aldığı meclis tutanaklarından bölümlere yer 
verdik. 

Muhalefet 
DDersim Mebusu Feridun Fikri Bey: Bu tasarıdaki hüküm çok tehlikelidir. 
Çünkü, Anayasa'nın 70. maddesindeki insanlığın tabii hakları doğrudan 
doğruya hükümetin takdirine, denetimine ve idaresine bırakılıyor. Böylece 
Anayasa da, hükümetin denetimi altına girebilir. Hükümet istediği nde, be
lirsiz bazı deyimlerleherhangibir kavramı İrtica kelimesinin içine sokamaz 
mı? Herhangibir kavramı da isyan kelimesinin içine alamaz mı? "Memle
ketin sosyal düzeni" kavramından daha belirsiz, sınırı çizilmemiş ne var
dır? M üstebit hükümetler, sosyal düzen prensibi arkasından, yürütme ala
nında daima kendi isteklerini ileriye sürmüşlerdir. Cumhuriyetimizde böy
le bir maddeye yer olmamalıdır. Cumhuriyet ve ulusal egemenlik 
idaresindeki amaç, bütün vatandaşların güveni ve huzurudur. Bu gibi hu
suslarda hükümetin takdir hakkını kullanması , herkesin yarınma güven
memesi demektir. Çünkü, dünyada "huzur ve sükun" deyimi kadar sınırı 
geniş bir deyim yoktur. Bu deyime neler girmez ki.. Dünyadaki keygi idare
ye dayanan bütün hükümetler, bütün yanlış işlerini bu kapıdan içeriye sok
muşlardır. Bir de "güvenlik" kelimesi var. Bu kelimeyi hükümetin eline 
verrnek insanların çabalarını, ~luş, kışkırtıcılık, bozgunculuk, yayım 
diye sınırlamak doğru değildir. Oyle bir sınır ki , insanların zihinlerinden 
geçenleri bile kapsamına koymak mümkündür. Bütün bu sebeplerle bu ka
nunu Cumhuriyetin ve Ulusal Egemenliğin ruhuna, Anayasa'ya aykırı gö
rüyorum. Bunun için komisyon raporuna muhalif olduğumu yazdım. 
Ayaklanmayı temelden , acımaksızın bastırrna konusunda hepimiz oybirliği 
içindeyiz. Nitekim, Başbakan Fethi Bey, nefret edilecek durumu anlattı
ğında, oybirliği ile güven oyu verdik. Şimdi ise, Sıkıyönetimi bile hafifbı
rakacak şekilde bir "Şüphe Kanunu" getiriliyor. Tümünün reddini teklif 
ederim. 
İktidar 
DAdalet Bakanı Mahmut Esat Boz)cun: .. Hükümetin teklif ettiği kanunla 
istediği şey, yalnız bir polis görevinin genişletilmesinden ibarettir. Memle
ketin asayişini, sosyal düzenini ve genel güvenliğini bozacak davranışları 
hükümet yasaklar, hüküm verir demiyoruz. Hükmü, kanunla belli olan 
mahkemeler verir. Niçin bu yüzden anayasa hiçe sayılıyormuş? ... Vatan ın , 
doğu bölgesi baştanbaşa gericilik ateşi içinde yanarken isyancıların karşısı
na anarşizm özgürlüğü ile mi çıkacağız? 
Muhalefet 
Rauf bey: Adalet Bakanı, Doğu'da bir ayaklanma var dediler. Ben de soru
yorum; devletin polisi, hakimi eri, jandarması, güvenlik memurları ve öte
kileri görev yapamayacak bir durumda mıdırlar ki , orada böyle olağanüstü 
tedbirler almaya ihtiyaç gördüler? Huzur ve asayişi getirecek denen bu ka
nunun huzuru bozacağından kuşkulanıyorum. Işte görüş ayrılığımız bura
qan çıkıyor. 
Iktidar 
D Başbakan İsmet İnönü : .. Güvenlik ve asayiş temelini kuvvetlendirmek
te, bütün kanunlar gibi, İstiklal Mahkemeleri de bir araçtan ibarettir. Fa
kat," ıslahat , yenilik, ilerleme ahlaksızlıktır" diye bağırılırken , bana ısla
hatı nasıl yapacaksın diyen muhalefetieri gelenleri niçin bu noktada tek ke
lime söylemediler? Sayın Rauf Bey de, "Cumhuriyeti tehlikede 
görmüyorum, onun için bu kanun gerekli değildir" dediler. Cumhuriyetin 
tehlikede olmadığı konusunda kendisi ile beraberim. Durumu gören ve du
ruma göre tedbir alan bir Cumhuriyet hiç tehlikede olur mu? Bu günkü du
rum için bu kanunu gerekli gören ve meclise sunarak kabulünü isteyen bir 
cumhuriyetin evlatları, cumhuriyeti hiç tehlikede bırakırlar mı? Yeni ted
birlere ihtiyaç olursa, cumhuriyet onları da getirecektir .. 
Muhalefet 
DKazım Karabekir: Demek oluyor ki, bu kanunu İsmet paşa'nın kuruntu
ları doğurrnuştur. Bizim kuşkumuz böyle her istenilen şekle so kulabilecek 
lcanunlarla ve kuruntularla basma ve muhalefete bir çok işler yapılmasıdır. 
Isınet Paşa'ya özellikle şunu bildiririm: yirminci yüzyılda kuşku ve kurun
t~larla millet yönetilemez. 
Iktidar 
D Recep bey: Bu memlekette, özgürlüğü en sıcak şekilde göğsünün orta
sında duyan yüksek kuruluş Halk Partisi'dir. Onunla beraber yürüyen, 
onunla beraber düşünenlerdir. Başkasını suçlamıyorum. Ama, bizi de öz
gürlük aşıkları arasında görsünler, hiç olmazsa. Nasıl en yumuşak ve en ha
fif tedbirlerle işleri yönetmek bir devletin amacı ise, temellerinin yıkılına 
ve sarsılma belirtilerinde şiddetle hareket geçmek de devletçilik ülküsünün 
en temelli özelliklerinden biridir. Gerektiğinde şiddetli da vranmayı bilme
yen bir kuruluş, devlet olma hakkına sahip olamaz. 
Şu ana kadar, Türkiye'de bütün özgürlükler en ileri derecededir. Buna 

rağmen basın, "Türkiye'de diktatörlük vardır! Türkiye'de inhisarcılar ve 
mideciler hakimdir" diyordu. Kazım karabekir paşa'nın susturulmamasını 
istediği basın bu mudur? Bu basın, çok kısa bir süre önce mensup olduğu 
Halk Partisi ve hatta şimdi mensup olduğuMeclis hakkında "Satılmışlar" 
diye bağırınarn ış mıdır? Bunlar. senin, benim ve devletin haysiyetini satıp 
para kazanıyorlar.Devlet kuruluşlarının en alt kademelerinden , Anayasa: 
sına kadar hepsi hakkında her gün en adi ve zehiri i kışkırtmalarda bulun
maktadırlar. Bu durumda, bu kuruluşlar ve memurlar artık sadık ve fede
kar iş görebilirler mi? 
D Oylama sonucu,22 red oyuna karşı 122 kabul oyııyla Takrir-i Sükun 
Kıınunu çıkan/dı. 2 yıl sonra da M. Kemal, bir tüzük değişikliği ile Halk 
Partisi 'nin daimi, değişmez genel başkanlığına getirilerek, Tek Şeflik sis
temine geçildi. 
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"Erişön li ser ciina NEWROZE" "BEDEL BEŞ BiNE iNDiRiLSiN" 
yada 

na .. Kendilerine, eylemlerinin siyasi me

sajının bu olduğunu hatırlattık. Eğer, ken

dilerine, ilerici, demokrat diyorlarsa, gö

revlerinin, o eylemi fesh edip, bizimle 

beraber, Türk Ordusu'nun Kürdistan'ı 

bombalamasını protesto etmek olduğunu 

söyledik. O zaman sıkıştılar. Bize şöyle ce

vap verdiler: "Yanlış anlamayın. Biz siya

sileşmiş insan/anz. Ama, aramızda de

mokrat arkadaşlar var. Onlar anlamazlar. 

O düzeyde değiller'' 

Di destpeka buhara 1987 an de, 
li Ewrupaye erişa çavsoran li ser 
rexistin , hez Cı welatperweren 
kurd zede bu. Bi taybeti di maha 
pirozkirina cejna netewi . ya 
NEWROZ de, çavsoran li çend 
welaten Ewrupaye eriş birin ser 
pirozbariya cejna NEWROZE. 
Wek li Elmaniye, li bajare Mu
nih, Köln Cı li Holand , li bajare 
Deve n ter. 

Cejna netewi di terefe rexistin Cı 
koroeleyen demokratik de te 
amedekirinji bo penaber (multe
ci) Cıkarkeren kurd li welaten xe
ribiye de rCıniştvanen. Pirozbari
ya cejna NEWROZ, beşeke ji ji
yana neteweye kurde. Di ve roja 
netewi de, neteweye kurd dile 
xwe bi agirek pet divejine Cı dike 
pole li diji zordestiya neyaren ge
le kurd . Tekoşina neteweye xwe 
tek uz d ike ji bo rizgar bi be ji bin
destiya neyaren hov. Di ve roja 
heja de, gele kurd bidilxweşi Cı 

dilşadi hevdu pirozdikin Cı bi ru
hek netewi li hCınermend Cı stran
bejen xwe guhdardikin. Le, çe 
mixabim' çavsoren j i red er ve şa
di Cı kewxweşiye ji gele me re pirr 
dibine. Naxwazin em şadiya xwe 
dombikin . pi pirozbariya cejna 
NEWROZE bi xCına birayen me 
xemilandin. Dilşadiya neteweye 
kurd bu gule Cı xençeren mirkCıjan 
hat vemirandin Cı tekCıştin . 

E w erişen hana ji bo meqseden 
qireş ten kirin. Bi zanisti 
''biryar" hatiye girtin ji bo plan
kirina van erişan. Nepewiste mi
rov xwedi ' 'keremet" be nıeqsed 
Cı arnıanca van erişan bizani be ... 

Li welet cavsor Cı mirkujen ve 
" tevgere" şere birakCıjiye destpe
kirin Cı xCına gelek welatperweren 
kurd Cı gelen dinan rejandin . Ye 

"tevgere" bi dare zore dixwast 
"birCıbaweriye" xwe bi rexİsti

nan Cı gel bide qebul kirin . Bi 
awaye (metod) zore, cavsori Cı te
rore xwe bidin naskirin Cı bidin 
qebCıl kirin. 

Ew se-çar salen ji, li dervaye 
welet şere birakCıjiye kirin. Bi de
hanji heval Cı hogiren xwe bi awa
ki hoviti dan kCıştin. Eri şi tevger Cı 
hezen demokrat, welatperwer Cı 

peşverCı kirin ji van hezan mirov 
kCıştin. Ne pewiste carek din tek 
bi tek li ser van bCıyeren kirine li 
ve nivise de binivisinim. BerqCı 
gel ek caran Cı li gelek cihan de ew 
tiştana hatine nivisandin. 

Di bin siya neyare gele Kurd de 
Cı bi çek-diraven (pere) neyar, riz

garbCına gele me xwena roje ye. 
Dexwaziya neyaren gele me, bi 
dek Cı dolaban me bi hevdu bide 
kuştin , Cı bi la ew ji ni re xwe bido
nıinen. i ro sorektiya ve "tevgere" 
di bin siya dewleteke de veliziye Cı 
bi planen parestina ve dewlete li 
diji gele xwe Cı hezen Kurdistane 
şer d ike. 

Ew biryara "erişa li ser cejna 
NEWROZ" ji di bin si ya neyaren 
gele Kurd de hatiye girtin. Di bi ra 
me de ye, di pirozbariya NEW

ROZE ya sala 1986 an de, li baja
re Şame hezek "ne eşkere" eriş 
bir ser gele Kurd. Di ve gulle ba
rane de xortek Kurd şehit ket. Bi 
birCıbaweriya min mirov dikare 
navbire van herdu erişan de giri
daniyeke dayin e. BerqCı di we 
erişe arnıane Cı dexwaziya hezek 
ew bu "em dikarin Newroze pi
~oz bikin , berqCı em şerdikin .... " 
Iro eyni gotin li derweyi welet de 
di aliye ve "tevgere" te gotin Cı 

eriş dibin ~er pirozbariya cejna 
NEWROZE. 

Begunıan hindik sedemen din 
hene, dive em wan sedeman ji 
bimekin. 

Li welet rewşa ve tevgera roj bi 
roj xirab dibe. Gele Kurd hooi, 
hooi dek Cı dolaben wan dibCın. Ji 
bo daxwaziyen xwe ye " ne 
eşkere" gelek ciwanen Kurd di vi 
"şere be nıane" de dan kuştin. Bi 
dek Cı dolaben bikeri neyar dihat 
keten reyek gelek ase Cı nCıha ve

gerendina wan ji ne nıumkune. 
Bi kurti ev "tevgera" dawiya ji

yana xwe diji. 1ekçı1na ve 
"tevgera" gelek nezik bı1ye. Ji bo 
ve yeke nCıha dest bi "erişa li ser 
cejna Newroze" kirine. NCıha ji 
bi van planen qitej dixwazin 
"finda" xwe ji bo demeki vexisti 
bihelinen. Bi kCıştina Kurdan dile 
neyar şa bi kin ı1 kes ı1 firset bidin 
neyar bikaribin tekoşina netewe
ye Kurd vemirinen. 

E w erişa nuhadibin ser Kurden 
dervaye welet berdawama erişa 
" Yaz taruzı1 1984-Erişa havina 
1984 an" ne. 

Ma di "erişa 1984 an" de çe ki
rin? Ma ewe di ve "erişa li ser 
cejna Newroze" de çe bikin? 
-Di "erişa havine ya 1984 an 

de" li Kurdistane bela Cı felaket 
anin sere gele Kurd . Ewe ey ni be
la Cı felakete ji bi "erişa li ser cej
na Newroze" binin sere me wela
tperwer Cı karkeren Kurd li derva
yi welet. 

HER PİROZ BE 
CEJNA NEWROZ 

Lİ NETEWEYE KURD! 

Şoreş ZiREK 
19.3.1987 

"PAŞA~ SEN iSTE YETER Ki 
AMA LUTFEN DAHA UCUZA'' 

OGeçtiğimiz haftalarda bütün Almanya!. 

da süren, burjuva basından tutun da, kitle

leri örgütlerneye çalışan bazı "solculara", 

sözde "demokratik" komitelere kadar bazı 

çevrelerin "Beş bine indirilsin", "İş gü

venliğimiz yok" gibi sloganlarla sürdür

dükleri kampanyalarını belli bir noktaya 

ulaştırdılar. 

Bazen bazı ilginç tesadüfler olur ki, bir 
takım çevrelerin siyasi çizgilerinin kime 

hizmet ettiğini hayatta da gözler önüne se

ri verir. 
İşte böyle bir tesadüf de, Münster Baş

konsolosluğu önünde vuku buldu . Türk 

Ordusunun Güney Kürdistan'ı bombala

masını protesto etmek için toplanmaya 
başlayan insanlar ilginç bir manzarayla 

karşılaştılar: "Bedel beş bine indiri/sin ': 
.' iş güvenliğimiz yok" gibi pankartlardaki 

sloganları eylemle pek bağdaştırarnadılar. 

Olay, kısa sürede aydınlandı. Zira, "bedel 

beşbine indiri/sin "ciler, Kürdistan'daki 
bombalama ·eylemini protesto için gelen

lerden rahatsız oldular. Ve utangaç bir 

utanrnazlıkla ''Biz aslında başka bir eylem 

koyuyoruz. Beraber görülmesek daha iyi 

olur. Kusura bakmayın. Siz burada 

toplanmayın'' dediler. 
Dedikleri açıktı: Biz Tıirk Ordusu 'nu 

protesto etmek istemiyoruz. Öyle bir eylem 

için gelmedik. Uzaktaşın ki, bizi, sizden 

saymasınlar. 

Eylemlerinin başka bir siyasi mesajı var

dı aslında: ''Biz vatani görevimizi yapma
ya hazınz. Ama, 15 bin çok. Lütfen daha 

ucuza! Yani, biz, bu görev çerçevesinde, 

gerekirse, Kürdistan'ı bombalamaya, ya

kıp yıkmaya hazırız, ama anlaşarnadığı

mız konu, işin fiatı!! 
Bu da tabii, demokratlık, ilericilik adı-

Bunun da anlamı şu idi, Biz siyasileşmiş 

insanlar olarak, önce, demokrat/ara, Tıirk 

Ordusu'yla ilgili düşüncelerimizi söyleme

ye/im. On/an; önce, "Bedel Beşbine İn
dirilsin ''e örgütleyelim.. Belki sonra ... 

Ne .?-livallı bir prağmatizm ve ikiyüzlü
lük .. Ustelik böylesi bir pragmatizm ile ki

min kimi örgütledİğİ de belli değil. 
Açık olan bir gerçek varsa, o da Türk 

devleti sizi örgütlüyar siyasi baylar! Sizi, 

kendi platformuna çekerek, sizin, ona, 

solculuk adına karşı çıkmarnanızı, ve kit

lelerin hoşnut olmadığı durumları siz 

''yetenekli'' insanların kendisine iletmesi-
ni sağlıyor. · 

Siz de bu hareketleriniz ve bu anlayışı

nızla, Kürdistan'da akan kanın karşısında, 

babasının ölüsünün kırkı çıkmadan düğün 

yapan delikanlıya dönrnüşsünüz. Gerçi, 

bir bakıma, orada ölenler, sizin ananız, 

babanız, bacınız çocuğunuz değil. .Ama; 

unutmayın ki , ''Tıirkiye Cumhuriyeti'' va

tandaşı olarak, onun akıttığı kana karşı 

çıkmamakla, s.\zin de elleriniz kana bulaş
mış vaziyette! üzeilikle sizin ... Çünkü, siz 

siyasiler, Türk Ordusu'nun, Türk Devle

ti'nin temel kururnlarından birisi olduğu

nu biliyorsunuz. Düzenini devarn ettirebil

mek için Kürdistan halkına yaptıklarını, 

diğer azınlık haklara da yaptığını biliyor

sunuz. Ve bu eylemlerin, halkiara kan, 
baskı , ateş ve baruttan başka bir şey getir

mediğini ve getirmeyeceğini de biJi-

yorsunuz. 
].3.1987 • Almanya 

Şipal 

KÜRT KEMALiSTLERi ÜZERiNE KÜRDiSTAN KURTUWŞUNUN BAZI SORUNLARI (2) 

Baştaraft 14. Saytda 
.. .Ye işin en tehlikeli yanıda S. Cen
giz'in çok haklı olarak dikkat çektiği 
"Kürdistan 'da hızla bir sağa ka
yış ''(*) olduğudur. Gerçekten Kür
distan'da hızla gelişen milliyetçilik; 
aynı hızla sağa kaynıakta ve giderek 
ırkçı bir görünüm almaktadır. Bu an
layı şta olanlar, bununla kalmanıakta 
sınıflar mücadelesinin varlığına da 
sünger çekmektedirler. Kendileri gi
bi düşünmeyenleri, Kemalizm kuy
rukçuluğu yapmak, Türk burjuvazi
sinin çıkarlarını savunmak ve Kürt 
ulusunun varlığını inkar etmekle suç
lanıaktadırlar. Böylesi mantık-dışı 

bir yaklaşımı ancak ve ancak gözleri 
milliyetçi perdeyle kapalı insanlar 
sergileyebilirler. 

Kemalizmi savunmak için Tıirk ol
mak gerekmez. Kemalizm politikada 
kendini , ulusal reformizmde ekono
mide kapitalizmde bulur. 1920'lerde 
Çin'de Guomindang içerisinde ke
mal iz mi savunanların hiç birinin 
Türk egemen sınıtlarıyla hiç bir ili ş
kisi yoktu . Aslında bugün Kemalizmi 
söz konusu yazı sahiplerinin kendile
ri savunnıaktadırlar. "Kürt Solu", 
"Kürt genci'~ "Kürt köylüsü", 
" Kürtler" gibi kavramlar kullanma
ları ve bunun yanında Kürdistan hal
kı. Kürdistan işçi sınıfı gibi sınıfsal 

ve toplumsal kavranılan kullanma
nıaları tesadüfi değil , tamamen milli
yetçi ve kemalist dünya görüşleriyle 
bağıntılıdır. M. Kemal'in Nutuk ve 
çeşitli mesaj ve yazıları okunduğun
da bugünkü Kürt Kemalistleri arasın
da ortak nokta -ana çizgi- görülecek
tir. Ama "yavuz hırsız ev sahibini 
bastırır" örneğinde olduğu gibi ke
malizmi Kürtleştirerek savunan Kürt 
nıilliyetçileri, köylü kurnazlığıyla -
ama tanı bir köylü kurnazlığı- Türk, 
Kürt ve diğer milli azınlıkların prole
terlerinin ortak örgütlenmesi gerekti
ğini savunan, Kürt ulusundan olan 
komünist ve devrimcileri kemalizm 
kuyrukçuluğu yapmakla suçla
maktadır. 

Söz konusu olan yazılarında politik 
değerlendirme ve tahlilden uzak iddi
aları, tek tek ele almaya gerek gör
müyorum. Çünkü, suçlamalar poli
tik olmaktan uzak, boş ve kahve tar
tışmasından ibarettir. Leniniznı 

sınıflar mücadelesini , her mücadele
nin önünde ve başka bir deyişle, di
ğer mücadele ve sorunları sınıf mü
cadelesine bağlı olarak ele aldığını 
her devrimci, her aydın rahatlıkla bi
lir. Rusya'da Çarlı'ğa karşı sınıf mü
cadelesini yürüten ve önderlik eden, 
yalnızca Rus beyaz ulusundan gelen
ler değildir. Dünya gericiliğinin mer
kezi durumunda olan Rus Çarlığı, 

Rusya'da bütün milliyetlerden işçile
rin ve emekçilerin ortak mücadelesi 
sonucu yıkılmıştır. Ve bir Gürcü olan 
Stalin, Gürcistan'da güçlü olan milli
yetçi hareketler içinde değil, tüm 
milliyetlerden işçilerin ve emekçile
rin yürüttüğü ortak mücadelede yeri
ni almıştır. Tarih Stalin'in kendi hal
kına ve ulusuna ihanet etmediğini 
göstermiştir. 

Ama sözkonusu Kemalist anlayışı 
savunan -burada bütün Kürt milliyet
çisi örgütleri aynı kefeye koymadığı
mı belirteyim- Kürt nıilliyetçisi ya
zarların sorunun sınıf mücadelesi yö
nüyle pek alakadar olmadıkları 

kendini gösteriyor. 
Bu tür anlayışların yıkılınası yuka

rıda saydığımız koşulların değişme

siyle yakından· ilişkilidir. Ama ne 
yazık ki , bu koşullar bu gün devam 
ediyor. Türkiye'deki sınıf mücadelesi 
bu durumunu koruduğu sürece de 
Kürt milliyetçi etkilenmeler devanı 
edegidecektir. Komünist ve devrimci 
örgütlerin, mücadelede gereken yer
lerini almaları, mücadelenin yükseli
şe geçmesi oranında da Kürt milliyet
çi etkilenmeler o oranda kın lacaktır. 

E. PINARLI 
F.Almanya 

(*)Kürdisıan Press, sayı 5 
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Kürt ve Türk solunda, Kendi Kade
rini Tayin Hakkı, ancak ulus olunca 

sahip olunabilecek bir şey olarak 
anlaşılmış ve Kürtlerin bağımsız 

devlet kurma hakkını savunmak 

için hep Kürtlerin bir ulus olduğunu 
kanıtlamaya çalışılmıştır. (Burada 
kasttft çarpttmalara imkan verme
mek için Kürtlerin bir ulus olduğunu 
açtkca belirtelim.) Ama sorunun bu 

şekilde koyuluşu tersinden, ulus ol
mayan, tarihsel, coğrafi, sosyolojik 

ya da psikolojik olarak kendine ulus 
olduğuna dair bir sertifika bulama
yan bir topluluğun ayrılma ve ba
ğımsız bir devlet kurma hakkından 

söz edilerneyeceği varsayımını 

içerir. 
Tartışmayı yeniden başlatmak , 

ama bir üst düzeyde başlatmak ve 
ilerde çok gerici sonuçlar doğura
cak bu varsayımın yanlışlığını gös
termek için, iddia ediyoruz ki , ayrıl

ma hakkı için ulus, milliyet v.s. ol

mak gibi bir önkoşul yoktur ve 
olmamalıdır. Bu, Marks-Engels
Lenin'in Demokratik Cumhuriyet'i 
ve Ayrılma Hakkı ' nı anlayışıdır. Ger

çek demokratik cumhuriyette, iste
yen koy, mahalle ya da bölge halkı , 

istediği takdirde derhal ayrılabilmeli 
ve bunu engelleyecek ne hukuki, 

ne idari bir mekanizma olma
malıdır. . 

Örneğin , Lenin Devlet ve ihtilal'de 
Engels'ten alıntı yapıyor: 

"O halde merkezi cumhuriyet. 
Ama, 1798'de kurulmuş, imparator
suz imparatorluktan başka bir şey 
olmayan bugünkü Franstz Cumhu
riyeti anlammda değil. 1792'den 
1798 'e kadar. her Franstz tl e, her ko
mü n (Gemeinde), Amerikan mode
line göre, tam idari özerkliğine sa
hipti; bizim de aynen sahip olma
mtz gereken şey budur. Bu 
özerkliğin nastf örgütlenebileceğini 

ve bürokrasiden nastf vazgeçilebi
leceğini, Amerika ve Birinci Franstz 
Cumhuriyeti bize göstermiş bulu
nuyor."(s.95) 

Ve Lenin'in konuya ilişkin yorumu: 
"Engels baktmmdan, merkeziyetçi
lik, 'komün' ve bölgelerin devlet bir
liğini tamamen kendi arzulanyla 
(a.b.ç.) savunmalan şarttyla, hertür
lü bürokratizm ve her türlü yukan
dan 'buyurma'yt söz götürmez bi
çimde ortadan kafdtran geniş bir 
mahalli özerkfiği asla bertaraf 
etmez" (s.95) 

Ne yazık ki, ne Kürt ve ne de Türk 
sosyalistleri, bugüne kadar, kendi 

kaderini tayin hakkının ulus olma 
koşuluna bağlanamayacağı şeklin

deki bu anlayışa hiç değinmemiş

lerdir. Türkler açısından böyle bir 
proğram, otomatikman Kürtlerin 
bağımsız devlet kurma hakkı de

mektir, Kürtler için de aynıdır. Ve 
böyle bir proğramın , bağımsız bir 
Kürt devletine karşı olması diye bir 
şey söz konusu değildir. Otomatik
man bunu da içerir. 

Böyle bir proğramı savunmakla, 

sadece Kürtlerin ayrı devlet kurma 
hakkı değil, ama aynı zamanda, 
Kürt Kurtuluş Savaşına, kendilerini 
ezen ulusların emekçilerini de kur
tarma görevini yüklemiş olur. Ama 
böyle bir proğram , bağımsız bir 
devlet kurma hedefinden farklı bir 

şeydir. Bağımsız devlet kurma 
proğramı , bu devletin alabileceği 

somut biçimleri ele almaz. Ama, sa
dece bu değil, bağımsız bir devleti 
de güçleştirir. 

Bir köyün bile isterse ayrılabileceği 

ve her türlü topluluğun kendi özgür 
iradeleriyle birleştikleri özgür bir de

mokratik cumhuriyet ne gibi dev
rimci potansiyeller taşımaktadır. 

Ezen uluslar açısından , Kürt Ulu

sal Kurtuluş Hareketi , böyle bir 

Celal AYDIN 

proğramı savunan bir öncülüğü sa
hip olduğu taktirde, ezen ulus ezi

lenleriniaktif olarak yanına kazana
bilir ve proğramı uğruna mücadele 

için örgütleyebilir. Çünkü, böyle bir 
proğram , aynı zamanda, ezen ulus
ların bürokratik, militer devlet ci haz
larınınparçalanması ile gerçekleşti

rilebilir. 
Böyle bir proğram, ezen uluslar 

tarafından , ezilen diğer ulusları da 

yanına kazanabilir. Örneğin, iran'da 
Azeriler de ezilen ulustur. Ama, ba
ğımsız bir Kürt devleti hedefi , Azeri

leri, Kürt devleti uğruna mücadele
ye sevketmez, ama demokratik 

cumhuriyet, onların mücadelesini 
de ateşleyip, ivmelendirebilir. 

Böyle bir proğram, Kürdistan'daki 

azınlıkları da aktif olarak mücadele
ye çeker. Unutmayalım , Kürdistarf 
daki Kürt olmayan azınlıklar, nüfu

sun neredeyse yarıya yakınını kap

samaktadır. Sadece bağımsız bir 
Kürt devleti proğramı, bu azınlıkla
rın mücadeleye girmesi için çekici 

değildir, çünkü ayrılmayı ulus olma
ya bağlamaktadır. Ama yukarıdaki 

gibi bir proğram , Kürdistan'daki 
azınlıklara şunudemiş olur: "Sizler. 
Süryaniler. Keldaniter. Nasturiter. Ye
ziditer. Araplar. Azeri/er. Türkler vs. 
bizim proğramtmtza göre, eğer iste
diğiniz taktirde, bir tek köy bile o/sa
mz ve aynlmayt istiyorsamz, aynlabi
lirsiniz." 

(Devam edecek) 

SERBEST KÜRSÜ'ye gön

derilecek yazıların 1,5 daktilo 
sayfasını aşmaması ve ilişki 

adresi bulunması gerekli. 
Okuyucunun buna özellikle 

dikkat etmesini iste
diğınizi bi kere daha belir

tivoruz. 
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edebiyat huner Lı çand~------:----------• 

CEGERXVVİN 
Ü NEYAREN HUNDIR 

Seydaye gorbihişt CEGERXWIN 
ji kesen peşin e ko bi eş ı1 birinen ge
le kurd hesiya ye ı1 di helbesten xwe
de di yar kiriye ii li ser naliye. Şairen 
kurd tevan ev tİ§t gotine ii kirine rist 
le CEGERXWIN ne tene weke wan 
dijminen kurda en derve naskiriye, 
ewi dijminen kurda en hundir ji nas
kiriye ı1 nişan daye. Ew ji şex u beg 
ii axayen kurda ne. Beri 50 sali, wex
te ko ramaneo sosyalist, tevgeren 
karker, pal e ii cotkaran di rojhilat de, 
nemaze di nav kurdan de belav ne bu 
bun, di wi wexti de CEGERXwiN 
ramaneo weha derdixistin ı1 erişi axa 
ı1 şexan bi merani dikir. Di helbesta 
xwede ya bi nav-nişana (Silav li sifra 
hazir e) dibeje: 

Şexeko tae ii teylesan 
Wergirtiye renge xidir 

Riiniştiye li birca belek 
Şahe ecem şah nadir e 

Ew sofiye dil ii reben 
Sergot ii xwas ii tazi ye 

Digri bi hawar ii rıxan 
Şexe me ewdilqadir e 

Carek li şex ew na neri 
Da zanibi rast ii derew 

Kince li şex sal ii qumaş 
Kince li sofi çadir e 

Seyda bi ronahiyeke xuya ı1 eşkere 
ferqa navbera şex ı1 miridan, ango 
milet diyar dike ı1 tazi dike. Vedgere 
ser axa u dibeje: 

Axa bi deh gunde xweve 
Bawer dike keyxusrev e 

Tatanker ii diz ii keleş 
Wi daye ser rfça gur e 

Di sedan cihade dinav risten xwede 
eriş kiriye ve çine ı1 ew kiriye sebeba 
eş u kul u belngaziya kurdan. Binere 
çawa dinvise: 

Şex ii axa biine mikrob ketne laşe 
te, i zere 

Rfçika ko şex ii axa dane her te, te 
m ere 

Seyda ne tene ev ramaneo peşveru 
dinivis! u rist dikirin, le di civaten 
axa de, di riwen wan de bi meran! ra
dihşte wa ı1 erişi wan dikir. Gel ek ca
ran ji peş rninve bere xwa dide gun
diyan u tiliya xwe ber bi axa ve dikir 
u di oda w! digot: ''bes li pey van 
xwinxwaran herin, bes rencberiya 
wan bi kin, evliser mi/en we dijin, we 
be xwendin kor dihelin, deste hev 
bigrin rexisıinen civaki u siyasi ava 
bikin, hingf hun deji zordariya şex u 
beg u axa xelas bin': Paşe ristek ji e 
xwe dixwend: 

Ev zevi dar ii devi ma ne ye kurde 
we ne ... ? 

Hun zade ne em feqir ii bende 
ne ... ! 

Na ne raste EM şeritin hun dize 
male me ne 

Seyda rast bi rast bere xwe dabu şere 
neyaren hundir, şu re xwe bi ser wan
de vedweşand, erişi fıkr u ramaneo 
kevnare dikir. Binere li van rezan 
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Deste şex maçi nekin ew şex ne 
qutbe razi ye 

Tae ii şewket tev xebat deste sar ii 
taziye 

Ev ne din e, din mebe, din serxwe
biina milet e 

Ser mebe ber linge şex, kengi xwe-
deje razi ye 

Rencbere şex ii mela yi, karkere 
A axa ii beg 
E binan pekarine, le e binan cam-

bazi ye 

Seyda roj bi roj ditina w i fereh dibii 
u nerina wi dirİst dibu li ser çina 
kedxwar a Kurd, u ber ·fikr ı1 rama
neo sosyalist ve diçu. 

Borcwaziyen Kurd, hemi borcwaz 
Diz in, merkuj in, tolaz ii şerxwaz 

Seyda ne tene hang dikir karker u 
cotkaren Kurd, le bang ji hemi kar
keren cihane re dikir: 

Ey karkeren cihane tev 
Sivik destan bidin hev 

Bikin şere koledar 
Heçi ko male me xwar 

Bi kurti Cegerxwin dibeje ku Kurd ji 
bo bighen mebesten xwe dive beri 
her kari xwe ji dijminen hundir (beg 
u şex a axa) xelas bike ii civata xwe 
ji wan paqij bike. 

Bave Nuri 
Swed • 25.03.1987 

XANİYE 
A 

BE 
RO N AHI 

Di nav texti k u darik u mixan de; 
di ev xaniye gemarin de ew hecti 
hectl ber bi çirmişiye teye ger ki
rine. Bina şectariye (şillye) xwe di 
nav baye xeru de hilandlye ı1 xwe 
xuşe hindire wl dike. 

Di kUrani ya hebuna wl de hezek 
gewre, ku dixwaze li şuna neşahl 
u gemare dilşadi u pakiye biç ine, 
heye, le cesede wl ye reben u sist 
nikare ew heza mezin rake ı1 bigi
hine amancen we. 

Di hindir xaniye pis u pas buyi 
de tunebüna ronahiye taribun li 
hole daye belav kirin. Hincaran 
çirfiskek bi nişkeke ve te xuya ki
rin, telek ronahiye ber bi çaven 
wl te u heviye di dil di av dide. 
Ew bi lez darik ı1 textik u kevir u 
kesekan ji peş xwe ger dike, reçi
keke peyda dike ı1 ber bi çirfiske 
dihere. Ta xwe digihine wedu-se 
caran diferqize, di enişk ı1 çongen 
xwe de birin dibe, xwun ji hi n be
şen bedena wi diniqute; le eşan
dina şunu endarnen derve pirr pi
çuk e li hember eşa şikestina dile 
wl, dema çaven wl diblnin, ku 
çaviya çirfiske piçek teneke ye, 
ku bi allkariya ronahiya Ii derva
ye teqe demek kin biriqi bu. 

Çima jiyan weqa kin e?! Direj 
buna jiyana wl tere peqij vi xani 
nake. Çi ma ev heza mezin di hi n
dir cesede wl ye ji hesti, çerm, 
xwune u tamaran de ketiye qefe
se; ew ji nedizane; ger bizani be ji 
çareyen bi sud li cem tunen. Çiqa 
ev xaniya tiji gernar u plsi bu ye jl, 
ew pirr je hez dike, ji lewra ew te 
de hatiye btrirandin, le Xwede di
zane, ku hincaran bina geni ya ku 
ji plsiya yen di vi xani de dijin di
gihe radeyeke, ku nefes Ii wl çik 
dibe u qirina wi di hindir tamaren 
wi de xwe dihiline; bene heviya 
wi qut dike u hindik dimine ew 
tekeve razana mirine. 

Dibejin ev xaniya rojeke ji ro jan 
tiji zer, ziv ı1 cewher bii ye. Çawa 
ewanaji vir derketin u di xaniyen 
din Ade wenda bun, ew ji nediza
ne! lroj xaniye ew te de tiji teneke 
u paqire zengarin bu ye, ku ji zi
rare betir tiştek din nayin hole. 

Derde vi xani yek be hempa ye, 
jlyina wl li ser wl hildiweşine. 
Pirr ca ran ji xwe dipirse, çi ma ew 
kul u gazincen xwe bi ev zirnan 
dide barandin!!! Ev zimane ku ti 
sude li teneke u peqir nake, le ew 
kefe xwe bi nifşen li peş xweş di
ke, beki rojeke ji ro jan di ev xani
ye gernar u pisiye de hinen ji yen 
i roj baş tir, jirtir u fooetir werin , 
ku bikaribin lekeyen geni ji da
w8n xwe bişon, xeni paqiş kin , 
ronahiye bigihlnine u tiştekl ji tiş
ten ku em je fehm bi kin! 

Şahine B. SOREKLi 

MIRIN -u 
NEMAN 

Babe NEWROZ 

Bo Kurdistaneya ku ez je ha time derxistin 
Bo milete Kurd ye ku ez je hatime veqatandin 
pişti 3 7 salen narın. girin. derd O xeman ... 

li binet deryan 
ta kopet çiyan 

• 

Min nave te nivisiye ey welat! 
ji bo min i xoş xelat 
ji lew ra her dem dibarit befra biyani 
a ku sere mm ji pe bOye spi 

Ji mej ve ji te dür im haware! 
li ber rnirine me daye jare 
Be te nine jiyan 
Her mirin e. paşe neman 

• 

ji lew ra her dem dibarit befra biyani 
a ku sere min pe bOye sp! 

Kop: Sere çiya 
Jar: zelf. lawaz 
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·----------------------------------
--~ debiyat huner O çand 

" .. .ü'weş. sibeye. xezala min. sibeye, sibe
ye. bila derdan sen xwe nedana sen l<ulan. 
Ayşa min. xezal min. esmera min. çelenQa 
min. ü·weş. bila derdan sen xwe nedana 
sen l<ulan. esmer. esmer. le. le. le.le .. :· 

AMED 

Sibe bu. xwe !<iri bu nav nivinan. Sere 
xwe di ber Quhdana va sırana Ayşa ibe re 
dihejand. Qeh Qumzi di cane wl re diçCın Cı 
Qeh hersa wl radibCı . Di~t u tew diRir: 
Omere Cemlo. ~rbihişte welatperwer. 
stranbeiya te ya Qiranbiha. xurtiya denQe 
te yi mina zenQil. şenniya stranen te yen 
Revn , Ayşaibe. xezalate. a tevan. qedera 
we ya reş . biyaniRirina 120 hezar Kurden 
herema Cizire. Kembera Erebi. canemerQe 
Newroza 1986 Cı yen curnil<e. derden me 
yen niha Cı yen peyda dibin. hemi xwe di
dine ser l<ulen bere. pirça sere min qij dibe. 
Re!a cane min radibe Cı danete ... 

Bi van biran. ji nav ciyen xwe derl<et u pe
sira xwe da dibistane. Li wir. serl<are elihis
tane l<axeza derl<irina wl ji hinRirine di bin 
nave ·:Bive ye ji aliye parasıina dewlete de~· 

da dest wl. Mer~. be QCıman. ji biryara zor
destan veneciniqi. Bi Rerri pişta xwe da eli
histane Cı bere xwe da mal. Bi reve yel<i ji 
paş ve bi rnile wl Qirt Cı Qote: Mer~. haya 
te bila ji te hebe. seQi li cadan diQerin. Ke
sen RU derRetini Newroze berev diRin. to
pehev diRin u dibin. Gava neziRI mal bu. 
biraziye wl, HoşenQ. berve wl beziya Cı xwe 
avete hembeze: He. apo. iro. zu hat. apo. 
ira. zCı hat... 

Biraziye xwe berhembezl<ir. hi!Qirt. deste 
xwe da ser sere wl. nenneRe Rerr Cı l<ur. di 
çave zarol<e be Quneh de. l<ir. bi Qerrni ra
musa Cı bi xwe re bire hundir: 

-HoşenQ. l<ure min. hele bibe)e ape xwe. 
tu çCıyl Newroze? 
-Apo. westa em çumi esRera l<incen min 

ji min danTn u ez tazT !<irim. 
-Tu tirsiyayı"? 
-Na. ez netirsim !eli bavo xistin Cı Qotin: Çi-

ma te l<incen l<esl< Cı sor Cı zer li zarol<en 
xwe l<irine ... 

-Eve cane min. cihan l<incan li zarol<an di
l<in l<u şa bibin Cı pe şa bibin. Mala felel<e 
neava be! Zordes te vf welate şabCıne ji rCıye 
we dirrevfnin. Delal. denQe leRetina den 
hat. Ki vir be. Ez herim binenın hele l<a 
!<Iye. 
se I<Cıçil<an bi l<ilaşinl<oven xwe ve li ber 

den bu. MerQo bi şimiRan ve xistine hand
Rovere Cı bi xwe re birin. 
-Hey I<Cıçil<bav. tu diçi Newroze. ne! Erne 

niha peşe te biRin l<a Newroz çiye?! Win
dixwazin doza KurdistaneRI li vir bil<in. za
navel<e neteweyf çe biRin?! Çine ev l<incen 
l<esl<-sor-zer l<u win li zaren diRine?! Win ba
wer diRinem li ber l<erame?! Em dizanin tu 

di Rıjan partiye de y1 u çi !<an diRTI Erne ni-

•:Ritabe:R• 
Yüzyılımızın Başlannda 

Kürt lyfilliyetçiliği ve 
Dr. Abdullah Cevdet 

,. 

-MAIMISANU-
rDi Destpe.Ra Sedsala Me De 

Nasyonalizma Kureli ü 
Dr. Abdullah Cevdet] 

O Weşanen Jina Nu, 1986 Uppsala/Swed, 
124 r. bi Tir ki. 

Ev kitab ji ali lekolinere Kurd, Malmisanij 
ve hatiye nivisin. Kitab bitevayili ser jiyana 
ronak.bireki Kurd; Dr. Abdullah Cevdet e, 
le ni viskar li derveyi jiyana Dr. A. Cevdet, 
qala rewşa siyasi ı1 civak.i ya Kurdan a we ı1 
tekiliyen Dr. A. Cevdet ı1 Kurdan ji dike. 

ha hesabe te bidinte. here oda wede. 
MerQo derl<et Cı çuye oda wede. WT nex

west ji xwe bipirse: Çima ev si tema be QU
neh li ser Kurda heye, an ne çima. Na. Tene 
des te xwe l<ire bin heniya xwe. I<Cır rama. u 
Faris. canemerQe l<u bi des te faşisten iraqe 
hatil<uştin-1985. anibira xwe dema l<u ji wl 

re di~t: M. ez ape te me. law. Em dizanin 
Qelel< Rerwanen şerndan de QelenQe Ayşa 
ibe. xezala Rohilat. bidin. ŞoreşQer hemi 
ordüye serbestiya Qelanin ... 
-Virde were. l<ure I<CıçiRan! Xwe tazi biRe. 

Nabe tiştel< li te hebe. xwe şilf-tazi biRe. 
Erne niha Newroza te u a mezine we. Ber
zani. peşe te Rin! (SeQ nizane Kurdili bi xwe 
çiye. Tene nave Berzani bihistiye). 

Newaqasi QirlnQQe l<u dijCın. işRencel<irin. 
elel<tıiR l<irin u !Idana MerQO were hewal
dan çinRı ev jiyaneRe rojane ye ji Kurdper
waren re. Her !<esi ter ditiye Cı ter xwendi
ye. Tenepirsa ba!Reş ji ailye zordesten per
çe roava de. l<u ji MerQO dihat pirsRirin ev 
bu: Tu l<rud-Erebi an Ereb-Kurdi?! 

Kitab ji 20 beşan pek hatiye. Niviskar pişti 
destpekeke kurt a li ser kitabe, di beşe ewel 
de qala rewşa Kurdan a dewra Sultan 'Eb
dulhemide 2. d ike. Di vi beşi de politika' 
Ebdulhemid ali dij Kurdan radixe ber çavan 
ı1 pişti we kurti biyografiya Dr . . A. Cevdet 
heye. 

Di beşe 2. de ji qala Kurden ku muxalifen 
Dewleta Osmani bfin dike, her weki Şex 
Nali Efendi, Seyid 'Ebdulqadir, Malhata 
Bedirxaniyan, Miqdad Midhet Bedirxan', 
Ebdurrehmen Bedirxan, Dr. A.Cevdet, İs
hak Sukı1ti ı1 rojnama Kurdistan 
(1898-1902) ı1 tekiliyen rojnama Kurdistan ı1 
A.Cevdet ı1 lshak. Sukı1ti ı1 Ittihad fi Terraqi 
Cemiyet!. 

Di beşe 3.ı14. de ji behsa lihevhatina Dr. 
A. Cevdet bi karbidesten Ebdulhernid re di
ke. Pişt re tekiliyen Kurd ı1 Ermeniyan ı1 di
tina Dr. A.Cevdet ı1 ronak.biren Kurdan li 
hemher mesela Ermeniyan. Di vi beşi de 
her weha qala yekemin komela Kurdi: Kur
distan Azmi Qawi Cemiyeri ı1 xebaten we. 
Disa di beşe çaremin de biyografiya ranak
bire Kurd Kurdizade Ahmed Ramize Lice-

zoro mettini 

Ev l<urte çirol<a birnarneyi bi l<urtahT ne
hat. Berra ve pirse di civata neteweyen 
yel<bendi (United Nations) de hate rexistin. 
Mixabin endamel<i berpirsiyar ji Kurda re 
tede tine bu l<u bersiv bida. Wei<Idine. be
rpirsiyaren NA1D tiliyen xwe hildan u 
Qütin: 

-Ev pirs hen a l<em e. Dive weha were 
pirsl<irin: 
"Win Kurd-1\.ıri<-Faris-Erebin . an Ereb

Faris-1\.ıri<-KurdinT 

JiniRa endama berpirsiyara AmeıiRa ji 
nav Qişand tebata bersivdane nehate. QOt: 

-Em vfto datinin ser perçe yel<e ji pirse Cı 
em bi perçe dudiye ve ne.MerQO ye l<u di 
zindana temane de. haya wl je tine bu l<u 
pirsa ji wl hati pirsl<irin hej direj. pan Cı Qire
l<i buye. Li ser çoçl<a rCıniştibu, pişta xwe 
dabCı diware zindan e. pesira xwe berve de
riye we ye hesini Riri bu u dilorand: 
~·Ere. Ü 'weş. sibe ye. xezala min. sibeye, si

beye. Bila derdan sen xwe nedana sen !<u
lan. Ayşa mm .. :· 

yi ji cih digre. 
Di beşe 5. de qala ronak.biren Kurdan dike 

ku we deme (1909) li dij Ittihad ı1 Terraqiye 
de nav sefen muxalefete de cih girtibfin. Di 
beşe 6. de ji vegera DR.A.Cevdet a lstanbo
le ı1 bi kuru Komela Hevi fi kovaren Roji 
Kurd (1913), Hetawi Kurd(1914) ı1 Yekbfin 
(1913). 

Di beşe 7. de jipolitika Ittihad ı1 Terraqiye 
ı1 surgfina Kurdan cih digre ku we deme ne
zi 700 hezar Kurd surgfini Anadoliya Roja
va ı1 Navin dikin. 

Di beşe 8. da jiyana birewere Kurd; Mu
hemined Mihri heye ku ew bi xwe ji Kurdis
tana İrane ye ı1 gelek nivisen wi di kovara 
Jin'e (1918) de derketine fi her weha Mu
hemmed Mihri bi nave Muqeddimet ul
lrfan kitabek li ser grarnera Kurdi nivisiye. 

D i beşe 9. de qala peymana Mondorse 
(1918) ı1 di we deme de rewşa Kurdan ı1 ya 
Dr.A.Cevdet dike. De beşe 10. ı1 ll. de ji 
rewşa Dr. A.Cevdet ya pişti ku cumhuriyet 
li Tikiye hat ilan kirin cih digre. Pişt re cih 
daye bir ı1 baweriyen cuda yen Dr.A.Cevdet 
fi salen wi yen da~in. 

Hoş Qeldin Newroz 
Ateş yanmaz da~ıma 
Hoş Qeldin 
Dört yanından hençerli 
P~lp~lyurdurna 
Hoş Qeldin 
~urnundan sancılı 
Kıvrım Rıvrım hall2ıma 
sana sunabileceR bir tebessüm bile yoR 
Var Qit başRa da~lara 
Benim da~lanm Ranlı 
Kanlanın Rar altında tir tir titremeRtedir. 

D 
Yirmi artı bir Adar 
OndoRuz seRsen iRi 
Ve mevsim bahar 
Gecenin tam ortası 
Bir elim şaR~ımda 
Bir elim yür~imde 
şaRa~ımda ter 
Yür~imde sancı var 

D 
Asırlarca önceydi DahaR'ın devrilişi 

Asırlarca sorıradır boynuma Qeçen hall2a 
EldeRi bu Relepçe 
AyaRtaRi pranQa 
Var Qit başRa da~lara 
Benim da~lanm yaslı 
Yasım içimde mezar 
Mezarımda binlerce 
Yüzbinlerce sahipsiz da~lı dilliler yatar 
Matemim büyüR! 

DAwEXANE 
StocRholm 

Di beşe 12. ı113. de nivisen Dr.A.Cevdet yen 
ku di kovara Roji Kurd ı1 Jin'e de derketine cih 
digrin. Di beşe 14. de ji naven niheni ı1 naznav 
(maxlas)en ku Dr.A.Cevdet di cfire kovar ı1 roj
nameyan de bilearanine cih digre. 
Beşe 15. bi taybeti li ser rojnama i eriHAD a 

ku A.Cevdet derdixisit fi li ser Çapxane fi Ku
tupxaneya wi ye. Her weha niviskar di vi beşi 
de qala hin meqaleyen A. Cevdet dike ku di 
rojnama İctihad'e de li ser kurdan nivisiye. Di 
beşe 16. de ji disa nave hin meqaleyen wl yen 
ku liser kurda nivisiye heye ku ev meqaleyen 
wl di cfire cfire rojname ı1 kovaran de hatine be
lav kirin. 

Di beşe 17. ı1 18. de ji nave kovar ı1 rojnameyen 
ku Dr.A.Cevdet bi xwe derxistiye ı1 nave ko
mele fi rexistinen ku A .Cevdet te de xebitiye an 
emiarn bfiye heye .. Di beşe 19. de listeyekji ki
teben ku A. Cevdet nivisiye ı1 tercume kiriye 
cih digre ku hemfi 72 kiteb in. 

Di beşe 20. de ji not fi çavkaniyen ku ni viskar 
bi xwe bilearanine cih digre. 

• Mehınôd LEWENDİ • 
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DIHAVEJiT NAV KA S YEKCAR, 
QELEM DIÇE LAŞTA, Bl HAWAR. 
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JlR 
box 7080,172 07 Sundbyberç/SWEDEN 

• Xez O Nıvis : Wilhelm Busck 
• Vergerandin ; R.T Hulmani 

TEV DERPE FiL, Wi DIKE BILIND, 
DIÇE PIR LEZ 0 REV WER RI ND. 

FiL BERV MAL DIÇE BEDENG, 
ZENCi DIBE WEK KAKTÜSRENG. 
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. Bl XWENDEVANAN RE • OKUYUCULARLA 

irtica · Seçimler 
Degerli arkadaşlar, sizlere bu 

mektupda İrtica ve seçimlerle il
gili yazmak istiyorum. 

Son aylarda Tü.rkiye'nin günde
mini işgal eden lrtica konusunun 
niteliği, gerçek boyutları ve olası 
sonuçları ile ilgili geniş bir irde
leme bizim kısıtlı olanaklarımız
Ia yapılamadı ama, genel bir ba
kış olarak bazı şeyler yazılabilir. 

Bilindiği gibi Mustafa Kemal 
hareketinden bu yana laisizme 
karŞi belirgin bir muhalefet süre
gelmiştir. Zaman zaman devle
tin kontrolünde, ama her zaman 
sağ siyasal partilerin kontrolün
de olan bu hareketler, genellikle 
tarikatlar üzerinde etki yaratarak 
halkı bu yolla etkilemişlerdir. 

Belli zamanlarda etkin eylemler 
koymalarına rağmen hiç bir za
man rejimi tehdit eder hale gel
memişlerdir. 

Dinci hareketler Ortadoğu 'daki 
dinci akımlardan sürekli etkilen
mişlerdir: Ancak, başta vurgula
dığım gibi, kontrol edildikleri 
için dinci Arap hareketleri kadar 
etkili olmamışlardır. Bir zaman
lar Mısır yönetimini ciddi olarak 
tehdit eden Kutuplar (Seyyit Ku
tup, Muhammed Kutub) hareke
ti Türkiye'deki dinci hareketleri 
ciddi anlamda etkilemiştir. Bu
gün İlıvan-el Müslimin (Müslü
man Kardeşler) adıyla bilinen bu 
hareketler halende Türkiye'de 
uzantı bulmaktadır. 

Son yedi yıl içersinde, Humey
ni Hareketi ile Evren diktasının 
dincilere açık müsemaha tanı
ması nedenleri ile Türkiye'deki 
dinci hareketler hem güçlenmiş
ler, hem de radikal çizgide olan 
gruplar oluşturmuştur. Biçimsel 
anlamda laik olan, ama aslında 
dinsiz olan cunta önderlerinin 
dinci gruplara olan açık müse
ıuahası ise iki nedene bağlanabi
lir: 1-0rtadoğu'da ABD emper
yalizmi için şimdilik düşman 

olan Humeyni hareketi tipi hare
ketlerin Türkiye'de güçlenmesi
ni engellemek için tüm dinci 
grupların kontrol altına alınması 
ABD ve TC için zorunludur. Gü
nümüzde kontrol etmenin en et
kin şekli ise, desteklemektir. 
2-Sol muhalefetin "tamamen" 
yok edilmesi için de her türlü ge
riciliğin güçlendirilmesi gere
kir. Bu nedenle de desteklendi. 
Hatta bir üçüncü madde olarak, 
ABD'nin Türkiye'ye verdiği Or
tadoğu 'daki öncü jandarmalık 

görevi açısından da kukla dinci 
grupların yaratılarak desteklen
mesi gerekliydi. Böylece Suudİ 
Arabistan , Mısır ve Emirlikler 
gibi gerici Arap ülkeleriyle daha 
iyi ilişkiler kurulabilirdi. 
Kuruldu 

Humeyni Hareketi'nin Türki
ye'ye yan~ıması çok boyutlu ol
muştur. Oteden beri var olan, 
ama ideolojik ve stratejik olarak 
önüne açık bir program koyma
yan dinci gruplara net bir prog
ram sunmuytur. Bununla birlik
te de bu grupları daha radikal 
çizgilere götürmüştür. Sol mu
halefetin örgütlü olarak alanda 
bulunmaması sonucu dağınık 

kalan solcu sempatizanları, ihti
lalci unsurları da bünyesine alan 
İslami Cumhuriyetçiler (Hu
meyniciler), İslami Cihat ve 
Hİzbullah gibi örgütler, gele
neksel tarikatların bünyesini de 
kemirmeye başlamıştır. İşte bu 
radikal grupların gelişerek kıs
men kontrol altından çıkar gibi 
olması, TC'nin bir operasyon 
için bahane aramasına neden ol-

muştur. 

Fakat, asıl ve en önemli neden 
TC'nin Kuzey Irak'ta olanlar için 
birşeyler yapmamasının gerekli
liğiydi. İran'ın Irak'a karşı galip 
gelmesi dururpunda Kuzey 
Irak'ta bir Kürt Islam Cumhurı
yetinin kurulması ihtimali bile 
TC'yi çileden çıkarmaya yeter
liydi. Diğer taraftan Irak'ta bir 
İslam Cumhuriyetinin oluşması 
şimdilik ABD emperyalizmi için 
Ortadoğu'da çok kötüydü. Bu iki 
neden birleşince ve Irak'a destek 
vermek için "meşru" nede ;It ge
rekince Türkiye'de bir 'Irtica 
tehlikesi'nin yaratılması zorun
luydu. Ve türhan bahane edilip, 
güctürnlü basın tarafından kö
rüklenerek kamuoyu oluşturul
du. Bu oluşumdan kimlerin karlı 
çıktığı ise henüz belli değildir. 
Zira bu hamur henüz epey su 
alacağa benzer. Evren'in 
"Karases" diyerek ünlü yaptığı 
Almanya'daki Cemalettin Hoca 
bir kukladır. Bugün Türkiye'de 
var olan Süleymancılar, Nurcu
lar, Nakşibendiler, Kadiriler ve 
Işıkçılar tamamen denetimde 
olan gruplardır. Bunların şeriat 
düzenini getirmeleri düşünüle
mez. Zaten gündemlerinde böy
le bir program da yoktur. 
1988 Genel Seçimlerine gelin

ce; Seçimlerin yaklaşması ile 
birlikte tavır konusu gündemin 
ilk sıralarına yükselmiştir. As
lında, geçmişten beri belirlen
miş ve bence halen de geçerli 
olabilecek bir politika vardır. 

Ancak, şimdiden kitlelere net 
bir programın sunulması ve an
latılması kaçınılmazdır. Çalış

maların etkileyici olabilmesi 
için alt yapı çalışmalarının şim
diden başlaması gerekir. 

Son ve en önemli konu: Son yıl
larda yaşanan olaylar b}.zleri ta
banda birleştirmiştir. üzeilikle 
Anti-Sömürgeci politik süreçten 
gelen tüm unsurlar 1978 ve son
rası ayrılıkların suni olduğu ko
nusunda iknadırlar. 1975-1978 
arası birlik sağlanmıştır. Hatta 
da daha da ileri gidilerek DDKO 
oluşumu temelinde (yani bütün 
siyasi eğilimleri içine alabile
cek) birlikteliklerin sağlanması 
yakındır. 

Ancak, oluşan birlikteliklerin 
kalıcı olabilmesi ve ilerde en ge
niş sosyalist birlikteliğin tek çatı 
altında sağlanabilmesinin yolu, 
geçmişte önderlik etmiş ve şu 
anda tepelerde yer alan insanla
rın birbirlerini ikna etme gayret
leri içersine girmeleri, .~alka 

perspektif sunmalarıdır. Onder 
arkadaşların özellikle bu güne 
kadar belli girişimiere başlama
ları gerektiğine inanıyoruz. Eğer 

henüz böylesine girişimler yok
sa, geç kalmadan başlanmalıdır 
deriz. 

Biz taban olarak bu konuda çok 
kararlıyız . Böylesine bir birlik
telik gerçekleşmeden sosyalist 
gücün Kürt halkına elzem olan 
öncülüğe kavuşacağına inanma
maktayız . Geçmişteki hataları 

tekrarlamak niyetinde değiliz . 

Bu bağlamda, tepede yer alan 
doslarımızdan , yoldaşlarımız

dan esnek olmalarını mutlaka 
bekliyoruz. Kişilerin hatalarını 

ve zaaflarını kabul etmeleri kişi
leri yücelteceği gibi , halkımızın 
kurtuluşu yolunda da en önemli 
ve gerekli adımlar olacağı bilin
melidir. 
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Merhaba! 
Değerli Kürdistan Press çalı

şanları 

Öncelikle, her ne kadar ülke dı
şında gerçekleşmiş olsa da, 
''Kürt halkının varolma müca
delesinde küçük de olsa bir göre
vi yerine getireceği" inancıyla 
çıkan "gazetemiz" den dolayı 
sizleri tebrik eder, gönülden des
teklediğiınİ belirtirim. 

"Gazetemiz" diyorum kendi 
adıma, çünkü Kürdistan'lı bir bi-

Hevalen 
Kurdistan Press re 
O Nameya peşin de min gotibu 
KP. mercen Kurdistane baş biza
nibe u kesineye xapandin. Li mi
xabim ko di meseleye piçuk de 
quncike polemiki vekir. Ew na
me ya min legel bradereki bi tirki 
nivisi bu derket. Weki ramana 
me, herduyan yek bu ye hate xuya 
kirin. Weki ez ji diji lsraile u si
yanizme me u hwd. Yekem: ta 
roja iro min piştvaniya Filistine 
nekiriye. Lewra 15-16 dewleten 
Ereban, zedeyi 100 milyon gelhe 
u tirilyonan dolare Erehlln heye. 
Çawa ko li pişt Seddam Husen de 
li diji Kurdistane şurkeş in, dika
rin biçin hawara Filistine ji. Diji 
siyonizme ji ninim weki brader 
Kurden din. Lewra siyanizm 
dinyaye xirabe nake-xwezi 
bikira- le çiqas xirabe be ji dinya 
qasi Kurdistana iro xirabtir 
nabe ... 

Se braderan bersiva nameya 
min dane. Yeki bi nave ''Xwen
devanekf Kurdistan Press'' goti
ye. Me soz daye KP. kesen ko nav 
u qet nebe cihe xwe nanivise di
vet tekili gengeşi yen w isa nebe. 
Ez guman dikim ko ew name ya 
KP. bi xwe ye. Duhem heval Bo
toni hinek belısa diroka cihuyan 
kiriye. U cihu u Kurden cihı1 ne 
yek in, din (ol) ne giring e, ez 
be h sa Kurden ci h u dikim. 

Em ben ser bersiva heval Babe 
Newroz: Zor kefxweş dibim 
gengeşi li ser welat u gel bikim u 
bi awaya bersiva hevale berez, ez 
careki din kefxweş bum. 

a- Em Kurd 2599 sale digerin 
me he b av e N ewroze neditiye. KI 
dibeje Kawa ye, ki dibeje, ji Zer
duşti te, ki dibeje, ji Mitraizme 
te u hwd. U zor spas Kurdistan 
Press ra ko bave Newroz kifş 

rey olarak, ''varolma '' ve yeni
den gerçekleşme mücadelesinde 
hepimiz sorumluluk bilinciyle 
elimizden geleni yapmak zorun
da olduğumuz inancındayım. 

Üstelik, bu anlayışla uğraşlar ve
renleri yalnız bırakmamak, des
tek olmak gereklidir. Ve bu 
amaçla yola çıkan bir yayın orga
nı doğaldır ki hepimizindir. 

Gazeteyi tanıyalı çok olmadı 
(üç ay önceydi) Düzensiz olarak 
4 sayısını okuyabildim. 1. sayısı
nı ve deneme yayınını iyi incele
yebildim. Gazetenin ilk sayısın
dan itibaren yaklaşımtın olumlu 
olmuştu. 

kir ... 
b- Heval ji li ser nave min, ber

nave min u sekiniye u pasaporte
ki Dersime ji daye deste min, zor 
spas. U ji kerema xwe bizina 
min pisinga min u kera min ji ve 
beji!. 
c- Dibeje ko: gava cejneki Kurdi 
çectibe nezi 100 hezar kes kom 
dibe u % 50 Kurd in, -yane 50 
hezar-. Min baş yeqiniya xwe ani 
ko heval Kurd e. Dinyaye de hiç 
cihı1yek nine ko nizanibe bejma
ra '50 hezar' çiqas e! 

d- Dibeje; mire min eeladet e, 
u seroke min Barzani ye. Di vir 
de ji dil di~ejim ko 'em berı1ye 
dareke ne. Edi navbera me de tu 
ferqi nemaye. Celadet ji Cizire, 
Barzaniji Behdinane. Ew her du 
heremen navendiya Kurdistane 
niha di ali 3-4 dewletan de gemo
rodan bu ye u her yek di rexe xwe 
de qeloçoyi ya (qirqirin) Kurdan 
de berz u paye ne. Ez naxwazim 
!srail ji tekeve ve govende. Em li 
Ewropa roje dibezin ber dere ye
ki, çer u xeveran didin. Bimre 
beesi Eflaqi! Bimre konepereşti! 
Bimre cuntayi faşist! u hwd. Edi 
li ber çave xelke em neheq bune. 
Xwede bipareze sibe li rojavaya 
Ürşelime huyerek wek Sebra u 
Şatila li ser Kurden ısrail çebibe, 
eze çi xwelie li~ sere xwe kim u k e 
re çi bibij~m? lca, bimre Simoni 
siyonist? Edi bes e lo! Dibini ta 
iro ji tu nitiren me qebı11 

nebune!. 
Dirfişmen Kurde !srail li en 

Tirkiye xirabtir e. Gotina xwe 
şunda nagirim. Yen Holende ji 
wisa ye. Lewra ko em denge xwe 
nakin. Gava ko ço li ço keve u 
yen din ji tekevin hebs u zinda
nan. Salen 1950 u destpeka 60.de 
li Tirkiye ji işkence nin bu. U 
wan salan gava ko me radyoya 
Kurdi guhdari dikir, deri u şiba-

Şunu da belirteyim; kitleye yö
nelik (ki bu aşamada sanırım is
tediği okuyucuya-Kürdistan 
emekçisine, köylüsüne ulaşmı

yor), 4 parçayı da kapsayan ha
ber ve yorumları içeren bir gaze
te son derece önemli bir gereksi
nime yanıt veriyor. Bu haliyle 
işlevini yerine getiriyor kanısın
dayım. Süreç içerisinde kendini 
yeniliyerek çok daha iyi ola
caktır. 

Sevgi ve saygılarımla 

Zelal KARAHAN 
Türkiye 

26.02.1987 

qen xwe digirtin, dinuxuman
din. Niha qet nebe me dest aveti
ye çek tl sileh. Ji ber ve yeke ez 
naxwazim Kurden derve tekevin 
nava meseleyen me ya qiraj u 
kesnebihisti! Ger tu rojnama 
'Reye Teze' dixwini, xtlşka me 
Nura Cewari diçe Qazaxistane, 
20 km. nezi Alma Ata du gunde 
Zaza ziyaret dike. İca, eıp hibe
zin dere Qazaxistane ji? lro Tir
kiye u Iraq u İrane -Xwede ji wan 
razi nebe- tera me ten. Tu belısa 
Kendal u Baksi diki, le bawer na
kim ko Kendam nezan bi nezani
ya xwe puye Frensi. Ew b6çare
tiya wi lnstittlyek ava kir, xwezi 
li Tel-Aviv ji hebuna .. Derheqa 
azadi u serbestiya Kurden !srail 
ez çirokeki bej im: ''Du heb çel
ken mar li merge dileyizin. ~k 
dikeve zike mange (çelek) , a din 
dibe nesibe baz. A peşin gazi di
ke: Bra, were were! Li vir giya 
heye, kulilk heye, gul hene, gu
listan heye! Adiduyan gazi dike: 
bra were were! Li vir dil hene, 
gurçik hene, kezeb henf, ciger 
hene!!Xwişk a brayen Urşelime 
nizanim ji kijan çelke mari ne? 
Ez herim cem wan, ew ben ba 

. 1 
mın ... 

Tu di bini Kurden me hem u pişt
vaniya te dikin kes li pişt min 
demeket u tu bo min 'Fatiha' ji 
naxwini. Qet nebe ji Testament'a 
kevn ji rı1pela Nemrud yek du 
hevokan bixwine, razi me .. 

Ha! Ew bu ko bihr kim. Tu di
beji hinek ji Silernaniye hatine. 
Gelo; lev kabrayakanman ke ro
yiştine Ürşelim, ta estaniş zara
wayi xoyan dieleyn? -Bibore so
raniya min- Daxuyani: Ger nav
nişana xwe bidi KP. Ji te re 
weşanen Kurdi rekim. Be pere ... 

D. İzolf 
Ho llende 

DAXUYANİ AÇIKI.JAMA 
I. savulan itihaa·en 
6 avhk ahnnt." olan 
nkudannuzan~ a
bonelik siia·t."lt."d 
dnlnıu!':'tur. Abo
nelik siia·t."lt."dni 
uzatanak istt."yt."n 
okurlan1n1z lütfen 
postgirn"nıuza a
bont." ii c ret lerini 
gündt."r·sinlea· . 

Abonetiya 6 meha 
ji bejmar 1 heta ni
ha dawi te. Yen ku 
dixwazin aboneti
ya xwe nôjen bi
kin, ji kerema xwe 
heqi abonetiye li 
ser postgiroya me 
rekin. 
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• • • ·· ŞILI Sosyalist 
Enternasyonal'de 
Ortadoğu 

''Allahın bekçisi, şeytanın yanında'' 
(Reuter,ANK) 

D Santiago'da Pa
pa'nın Pinochet ile 
görüşmesi esnasın
da Şili halkı gösteriyi 
engellemeye çalı
şan polise saldıra
rak "EKMEK" diye 
bağırdı. 
DPapa Jean Paul'
un ziyareti 1973'de 
Ailende'nin ölümün
den sonra Şili'ye ya
pılan üst düzeydeki 
ilk sivil ziyaret olu
yor. 

Papa'nın ziyaretinden 
15 gün önce başlayan 
gösteriler, giderek da
hada boyutlandı. Gös
terilere Papa'nın ziya
reti arefesinde Şili Ka
tolik Kilisesi'nin pa
pazları da katılmış ve 
kitle iletişim araçlarıy
la Pinochet yönetimine 
sert eleştiriler yönet
mişlerdi. 
Geçen cuma (3.4.19 

87) günü gece ayinine 
gelen yüzlerce Şili'li 
insan kitlesi, ambu
lans, siren, bulut bulut 
gözyaşartıcı bomba 
dumanı, havada sağa 
sola fırlayan sopalar, 
polislerin kurşun yag
muru ve joplar ile ha
şır neşir oldular. 
En son gelen haberle

re göre, bu olaylarda 
260 kişi yaralandı. Bu 
sayıya dahil askeri po
lisler tarafından yara
lanan iki de Şili'li ga
zeteci var. 

Papa II. J.Paul, ko-

PAPA'nm Şili ziyareti, geniş çap/1 politik gösterilere neden oldu. 
nuşmasını yaptığı Santiago'daki 
O'Higgins parkında, yüzlerce 
kişi daha konuşma başlamadan 
önce rejimi protesto eden göste
rilerde bulundular. Protestocu 
gruplar polisin önceden hazırla
dığı barikatları ve engelleri aşa
rak, Papa'nın bulunduğu türbine 
yaklaştılar. Ayrıca başka bir 
grupta, aynı şekilde barikatları 
aşarak, gazetecilerin bulunduğu 
türbüne yaklaşarak, gazetecileri 
taş yağmuruna tuttular. 
Cunta yanlısı gerici basın, pro

testocu grupların yaklaşık olarak 

• •• 

600-700 kişi civarında oldukları
nı ve bunların yıkıcı kişiler oldu
ğunu belirtiyor. 
Protestocu gruplara konuşma 

kürsüsünden seslenmek isteyen 
Papa, sesini duyuramadığından 
olsa gerek göstericiler eylemle
rine devam ettiler. 

Bu eylemler ·Kilise ve Cunta 
yanlıları tarafından kınanırken, 
protestocular amaçlarını şöyle 
açıklıyorlardı: "Amacımız Pa
pa'yı protesto etmek değil, bila
kis onun dikkatini ülkede varo-

lan adaletsizliğe çekmektir" 
dediler. 

Daha sonra Papa, Şili'den Ar
jantin'e hareket etmeden önce 
birkaç bölgeyi daha ziyaret etti. 
Gelen haberlere göre, 38 gündür 
açlık grevinde olan 400 kadar 
politik tutuklu da açlık grevini 
bıraktı. 
Açlık grevinin bırakılınasına ne
den olarak Kilise'nin yapmış ol
duğu çağrı ile cezaevi idaresinin, 
tutuklu ve hükümlülerinin is
temlerini kabul etmesi göste
riliyor. 

ANK • Dinleme servisi 
D Sosyalist Enternasyonal'in Orta-Doğu konulu top
lantısında İsrail , Filistin ve Sovyet temsilicilerinin bi
raraya geleceği bildirilmekte. Ortadoğu'da barışın sağ
lanması için , uluslararası konferans düzenlenmesi 
önerisinin toplantının ana gündem maddesi olduğu be
lirtildi. 

Reuter ajansının Roma kaynaklı haberinde, Sosyalist 
Enternasyonal Genel Sekreteri , düzenlediği basın top
lantısında, İsrail İşçi Parti'si lideri ve Dışişleri Bakanı 
ŞimonPerezile bazı diğer yetkilileri, örgütün Ortado
ğu komitesinin çalışmalarına katılmak üzere toplantıya 
çağırdı. Roma'daki İsrail Büyükelçiliğinin sözcüsü de 
Perez'in toplantıya katılacağını bildirdi . Genel sekre
ter, Vannen, İsrail , Filistin ve Sovyet tarafının ilk kez 
bu denli yüksek derecede bir toplantıda birarada bulu
oacağına inandığını söyledi. SosY.alist Enternasyonal in 
bıi toplantısına , !srail' deki üyesi Işçi Partisi delegasyo
nunun yanısıra, Kudüs'te çalışan Filistinligazeteci Ha
na Sinyora ile işgal altındaki Gazze'den gelen Filistinli 
temsilci, Faiz Ebu-Rahmi 'nin de katılacağı gelen ha
berler arasında . 

Vannen yaptığı açıklamaya göre, SBKP Merkez Ko
mitesi Uluslararası ilişkiler bölümü üyesi , Karen Bu ri
ten ve aynı bölümde danışman olarak görev yapan, 
Aleksandır Zathov'un da Ortadoğu konusundaki tartış
malara davet edildiği bildirildi . 

Sosyalist Enternasyonal'in aynı masa çevresinde İsra
il, Filistin ve Sovyet temsilcilerini biraraya getirmesi 
girişimi, çeşitli politik kaynaklarca önemli bir adım 
olarak nitelendirildi . 

Gelen haberler arasında , Şimon Perez'in toplantıdan 
sonra Sovyet temsilcilerle özel bir görüşme yapmayı 
kabul ettiği belirtildi . 

Portekiz'de 
hükümet bunalımı 
D Portekiz Sosyal Demokrat Partisi (PSD), geçen cu
martesi günü erken seçim talebinde bulundu . Siyasi 
çevreler bunu ülkenin içine girdiği çıkmazdan kurtul
manın "tek yolu" olarak değerlendiriyorlar. 

Portekiz'deki Sosyal Demokrat hükümet geçen hafta 
parlemento'da yapılan bir güvenoyu oylaması ile düşü
rülmüştü. 
Sosyal Demokrat Parti, 17 aydır ülkeyi yönetirken ge

cen cuma akşamı yapılan güvenoyu oylamasından son
ra l08'e karşı, Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Yeni
likçi Demokartik Parti'den gelen 134 karşı oyla düşü
rüldü. (ANK•Stockholm) 

• 

YEŞILK9Y'DE 
D Türkiye'nin en büyük Havaalanı eski 
adıyla Yeşilköy yeni adıyla Atatürk havali
manında bir paniktir almış başını gidiyor
du. Polis bir o yana bir bu yana koşarken, 
yolcular neye uğradıklarını şaşırmışlardı. 
"Bölücüler" rahat durmamış, ellerini Ata
türk havalimanına kadar da uzatmışlar 

Irak-Iran Savaş1 
D Irak-İran sava
şının Basra çev
resinde tekrar kı
zıştığı bildirili
yor. .Alışıldığı 
üzere, Iran, Irak 
mevzilerini yarıp 
geçtiğini ~çıklar
ken, Irak, Iran ta
arruzunun püs
kürtüldüğünü id
dia ediyor 

PANIK! 

Türk polisini alarma geçiren iran'm KÜRDiSTAN uçağ1 Atatürk Hava/imam'nda 

mıydı acaba? 
Atatürk limanın tam ortasında 

büyük bir KÜRDiSTAN uçağı 
duruyordu. Acaba "bölücülerin' 
yeni bir propagandası mıydı? Po
lis ecel terleri döküyordu. 
İşin gerçeği şuydu: İran Hava 

Yollarına ait ~~eing-747 tipi bir 
yolcu uçağı KURDISTAN ismi
ni taşıyordu. Uçak Şah dönemin
den kalmaydı. Kürdistan "eyale-

. ti"nin ismini taşıyordiı. Ve 300 
yolcusuyla Atatürk hava limanı
na inmişti. Tabi Kürdistan söz
cüğü polisin alarma geçmesi için 
yeterliydi. İşin ilginç yanı uçak 
arıza yapmıştı. Bu nedenle 4 saat 
havaalanında bekledi. Böylece 
Türk polisi çelik yelekli özel 
timlerle beraber gözgöre göre 
"eylemi" sadece seyretmek zo
runda kaldı. 

Kerbela 8 diye 
adlandırılan bu 
son saldırının 
Basra'nın doğu
sundaki bataklık 
bölgede başlatıl
dığı ve 2 Km. içeriye girildiği iddia edilirken, siyasi göz
lemciler esas amacın, Basra'ya iyice yerleşmek olduğu 
belirtiyorlar. Savaşın, taktik bir saldırı mı, yoksa stratejik 
amaçlar. mı içerdiği henüz açıkl!k kazanmış değil. .An
cak, bu Iran saldırısının, Irak'ın, Iran'daki petrol tesisleri 
ve ekonomik hedeflere karşı giriştiği tombardırnan ey
lemlerine bir misilierne olduğu ve BAAS'ın 40. kuruluş 
yıldönümüne restiatıldığı siyasi yorumcuların iddiaları 
arasında yer alıyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




