
D Peşmerge li berxwe dide! 
D Di şer de 7 peşmerge şehid bOn! 
D 300 jin, zarok O kal birindar bOn! 
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• 24 nisan 1915 gü
nü, seçkin Ermeni !i
derleri, aydınlar ve 
cemaatın ileri gelen
leri evlerinden alına
rak, Haydarpaşa Ga
rı'na götürüldüler. Gi
denlerden, geri dö
nen olmadı. 

• Yüzyılın başında 2 
milyon 900 bin Erme
ni nüfusundan, 1927 
yılında Batı Ermenis
tan'da kalan Ermeni 
nüfusu sadece 30 
bin kadardı! 

• ll. Abdulhamid dö
neminde başlayan 
Ermeni katliam ı, ltti
hatçılar tarafından bir 
halkın topyekun im
hasına dönüştürüldü 
ve Kemalistler tarafın
dan da hararetle de
vam edildi! Sayfa 6,7 
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D Li heremen Dihok o Musile bi tene 
hejmara gunden ku dixwazin vala bi kin 
zedeyi 240 gunda ne XeberdirQpelennavlnde 
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Danielle Mitterand 
1 Milyon Frank 
• Fransa Cumhurbaşkanının eşi, dü
zenlediği bir kokteylde Paris Kürt 
Enstitüsü için 1 milyon frank bağış 
topladı • Yaz1s1 sayfa 4,5 

89 Yıl Sonra 
Kürdistan 
Gazetesi 

SiSTEME KARŞI SAVUNMA 
• Diyarbekir Sıkıyönetim Mahkemesinde 332 sayfalık sa
vunma yapan RIZGARİ "sanık"ları, "Biz Kürdistanlıyız. 
Sizlerle uyuşamayacağız. Bu mahkemelerde hakim yok, 
asker var. Bu mahkemeler, Kürdistan'da kurulmuş sömür
ge mahkemeleridir" dediler. Mahmud Levendl'nin yazısı 

sayfa 1.3 'te 
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D Sıkıyönetim Mahkemelerinde hakim yoktur, emir-kumanda ile 
karar uygulayan askerler vardır! 
D Diyarbekir'de kurulan Sıkıyönetim Mahkemeleri, Kürdistan 
Jialkı için kurulmuş sömürge mahkemeleridir! 
D Bizler Kürdistanlıyız. Türkiye Cumhuriyetinin yargı organları ile 
uyuşamayacağız! 

Sisteme Karşi Savunma 
A. Uzun: 

"Mahkeme/erde hakim yok, asker var' .. 

Diyarbekir 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkeme
sinde devam eden 3. Rızgari davasında sanık
lar savunma yaptılar. Dava karara kaldı. 

Parasbna Li Hember Sazômaniye 
YÇiçek: 
"$1k1yö_netim mahkeme/eri, sömürge mahkeme
/eridir. Politik dava/ara, emir-kumanda ile politik ka
rarlar vermektedir." 

4'ü tutuklu 16 sanıklı 3. Rızgari davasının 
son duruşmasında , tutuklu sanıklar siyasi sa
vunma yaptılar. Türk devletinin terörist ol
duğunu belirten sanıklar, mahkemeterin ge
neraller tarafından yöntendirildiğini vurgu
l adılar ve ''burada hakim yok, askerler var' ' 
dedi ler. 

Geçen duruşmada , Türk Ordusu'nun Irak 
sınırları içindeki Kürdistan'ın kurtanimış 
bölgelerini bombalamasını protesto eden sa
nıklar. ertelenen duruşma nedeniyle bu kez 
siyasi savunmalarını okudular. 
Duruşmaya katılan ve 4 yıldan beri Diyar

bekir Askeri ceza ve tutukevi 'nde bulunan 
sanıklardan Yakup ÇİÇE.K , Abdullah 
UZUN, Şehmuz OZZENGIN ve Terman 
MUTLU hazırlamış oldukları 332 sayfalık 
siyasi savunmalarını okuyacaklarını belirtti
ler. Savunmada "TUrk devletinin Kürdistan 'ı 
işgal ettiğini " belirten sanıklar, bu işgal in ta
rihsel evrimini anlattılar. 

Daha sonra söz alan sanıklar, ·'Bizler Kür
distanlıyız. TUrkiye Cumhuriyeti 'nin yargı 
organları ile uyuşmayacağız. Sizler, yargı 
organında bulunanlar, emir komuta altında
sınız. Mahkemeterin yanlızca adı bağımsız-

dır. Muhtevada ve uygulamada ise Mahkemeler ba
ğımsız değillerdir. Burjuva hukuk kurallarını işiet
mekte olan mahkemeler, yargılamayı politik 
kararlarla yönetmektedirler: Generaller 1 saat önce 
emir vermekte ve bu emirler karardiye yargı organın 
önüne sürülmektedir. Bu mahkemelerde politik da
valara politik ceza verilmektedir. ' ' 

Daha sonra Diyarbekir'de kurulan Sıkıyönetim 
Mahkemeleri 'ne de işaret eden sanıklar özetle şun
ları belirttiler: " Diyarbekir 'de kurulan Sıkıyönetim 
Mahkeme/eri , Kürdistan halkı için kurulmuş sömür
ge mahkemeleridir. Bu mahkemelerde hakim yoktur. 
Emir komuta ile politik kararlar veren askerler var
dır. Mahkemelerde kitlesel yargılamalar yapılmak
tadır. Çocuğuna Künçe isim bırakanlar bile bu 
mahkemelerde yargı/anmaktadır/ar. Öte yandan, 12 
Eylül Cuntası 'nın lideri Kenan Evren 'e İstanbul Üni
versitesi 'Hukuk Doktoru' ünvanını veriyor. İşte 
TUrkiye'deki hukuk sistemi. Unututmaması gereken 
gerçek şudur: biz aynı zamanda bu hasta hukuk sis
temine karşı savunma yapmaktayız. '' 

Duruşma karar için başka bir güne ertelendi. 

Enneni Jenosidi 
O Il . Abdulhamid döneminden başlayıp, günümüze kadar deva
!lledegelen Ermeni jenosidinin en kanlı halkasını hiç kuşku yok ki, 
Ittihat ve Terakki döneminde yapılanjenosid oluşturur. Ve gene hiç 
kuşku yok ki , jenosidin uygulayıcıları Osmanlı sultanları , lttihatçı 
paşalar ve daha sonra Kemalistlerdir. Yüzyılımızın en büyük jeno
sidlerinden biri olan Ermeni jenosidinin bir numaralı sorumlusu 
ise Alman emperyalizmidir. 

II. Abdulhamid, Bağdat Demiryolu Projesi 'ni imzaladığı gün , Er
meni halkının kaderi de çizilmiş oluyordu. Alman halkı , Bismarc: 
ın Avrupa'dan çıkınama politikası yerine, büyük bir coşku ile Wil
hem'in "Doğuya Yayılma" politikasını benimsemiş, taşı-toprağı al
tın olan Mezopotamya, Alman halkının rüyalarına girer olmuştu . 

Abdulhamid, trenyolu ağı ile, devlet otoritesini imparatorluğun 
doğu bölgelerine taşıma planları içindeydi. Ama durumdan rahat
s ız olanlar da vardı. Sivas-Erzurum üzerinden Batum'a ulaşacak 
olan demiryolu hattı, Trans-Kafkas demiryolu şebekesini tehdit et
tiğ i için , Çarlık Rusyas ı tarafından engelle~mişti . Berlin' i, Bağ
dat'a ; dolayısıyla Alman emperyalizmini., Ingili .. mürgelerine 
bağlayacak olan demiryolu şebekesi ise, Ingiliz e peryalizmiriin 
kabusu idi . 
Ortadoğu , Yakınasya ve Uzakdoğuya giden yol , Osmanlı İmpara

torluğu 'nun sınırları içinde bulunan Ermenistan ve Kürdistan'dan 
geçiyordu . Alman emperyalizminin doğu ya yayılma politikası, Os
manlı paşalarının istila heveslerini kışkırtan bir ideoloji olarak or
taya çıktı ve Turancılık diye adlandırıldı. Turan ideolojisi , Osmanlı 
paşaları nı , Alman emperyalizminin yolunu açmak üzere, Ermenis
tan ve Kürdistan'dan geçerek, Asya'nın bozkırlarına sürükledi . Os
manlı paşaları ' 'Büyük Tii.rk Devleti ' 'ni kurmak üzere doğu ya sefe
re çıktılar ve yol üzerinde bulunan Ermeni halkını b içtiler . .. 
I. Emperyalist Paylaşım Savaşı 'ndan Alman emperyalizmi ile .be

raber, Osmanlı da yenilerek çıktı. Ermeni halkı ise imha edildi . Im
ha, Ittihatçıların ideolojik sürdürücüleri olan Kemalistler tarafın
dan da ısrarla uygulandı. Bir devlet politikası haline getirilen Er
meni jenosidi , günümüzde de çeş itli boyutları ile devam ediyor. 

Bu gün Ermeni jenosidi , Türk devleti tarafından red ve inkar edi
liyor. Red ve inkar, bir devlet politikası olarak, devletin bütün ku
rum ve organları tarafından , üniversite ve basın la beraber destekle
niyor. Bu konuda o kadar ileri gidilmiştir ki, neredeyse Ermeni hal
kı "suçlu" ilan edilmektedir. Türk devleti adına, uluslararası 
platformlarda boygösteren bilim adamları(!) ise, sadece gülünç de
ğil aynı zamanda acınası bir duruma düŞmektedirler. Bu bilim 
adamları başta olmak üzere, Türk devletini yönetenlerin, dünya ka
mu oyuna iki milyona yakın Ermeninin ne olduğu hakkında namus
luca bilgi vermelerj gerekiyor. Bunun tek ve gerçek yolu da, Erme
nijenosidini resmi olarak kabul edip, açıklamak ve bu açıklamanın 
insani ve hukuki gereklerini yerine getirmektir. 

ı RUP.EL • ...SAYFA.2. 

Di dadgeha İdara Urfı aDiyarbekir de doza 3 ana 
Rizgari berdewam kir u di ve doze de girtiyen Rizga
ri xwe parastin . 

Di doza Rizgari a 3 an de, 16 girtiyan parasıina si
yasi ki ri n. Girtiyen ku terorist buna dewleta Tirk di
yar kirin; eşkere kirin ku dadgeh ji ali gencralan ve 
ten meşandin u gotin : "Li vir dadger tunene, /eşker 
hene.'' 

Cara din. girtiyan, erişahezen dewleta Tirk ali ser 
Kurdistana Başı1r, protesto kiribun . Ji ber we doz ha
tibu li paş xistin . U ve care parasıina xwe a siyasi 
xwendin . 

Di dadg~he de, Yakup ÇİÇEK, Abdullah UZUN, 
Şehmus OZENGIN u Terman MUTLU. ku ev 4 sa
lin di girtigeha Di yarbekir de ne, diyar kirin ku we 
parasıina xwe a siyasi, ku ji 332 rupelan arnade bu
bu, bixwinin . Di parasıina xwe de girtiyan , di yar ki
rin ku, dewleta Tirk Kurdistan dagirkiriye u pevajo
ka ve dagirkirine hat berpeş kirin . 
Paşe, girtiyen ku destur stendin, gotin : " Em ji 

Kurdistane ne. Erne nikaribin bi organen Komara 
Tırkiye re li hev bikin. H un , en ku di organen dadge
riye de ci digirin , di bin emirde ne. Bi tene nave dad
gehan serbixwe ne. Di naverok u bi karan/ne de ne 

serbixwe ne. Dadgeh , ku re baz u dadimendi
ya burjuwa bi kar tfnin. General, be rf bi sea
teke emir di din a ev emir wek biryar ten peş
keş kirin. Di van dadgelıanji bo dozen polf
tfk, cezayen polftfk ten dap. " , 
Paşe girtiyan , dadgehen ldara Urfı a Diyar

bekir ji an in ber çav u bi vi awayi berdewam 
kirin: 
"Dadgelıen İdara Ürji en ku li Diyarbekir 

hatine dameziranc/in , ji bo gele Kurd ıvek 
dadgehen kolonf hatine damezirandin. Di 
van dadgehan de dadger tune ne. Leşkeren 
ku bi emir biryaren polftfk didin , hene. Di 
dadgehan de, bi awakf teıvayf civat te me/ı
kum ki ri n. Yen ku naven Kurdf li zaroken xwe 
kirine jf, di van dadgehan de ten mehkuJn ki
rin. Ji aliye din, ji seroke Cunta 12 e llone, 
Kenan Evren re, zaningeha 1stenbole xelata 
doktore dadimendive dide. Sistema dadi
mendiya Tırkiye ev e!! Rastiya ku di ve neye ji 
bfr kirin ev e: Em di evnf wextf de li hemher 
ve sfst~ma d~1imend6'a nexıveş jf pa rastina 
x we dıkın . .. . 

Ji bo biryare. roj hat li paş xistin. 

Jenosida Ennenivan 
O Jenoslda (Qatliama) her! bi xwln di nav qetllamen li dijl Ermeni
yan de, ku di wexta Ebdulhemld ye Il : de destpekir Cı heta bi iro 
dom ki ri ye, be şi k qetllama ku di demaIttihat Cı Terakki de pekhati
ye ye. U d! sa be ş i k e,, ku pekhatina van qetllaman bi deste Siltanen 
Osman i yan , paşayen Ittlhat'e Cı bi du re jl bi des te Kemallstan çebı1-
ne. Berpirsiyare yekemln ye ve qetllame, ku di hemdema me de 
qetllama her! mezin e, emperyallzma Elmanl ye. 

Rojekl, ku Ebdulhemid ye II. fermana Proja Rehasin ya Bexdaye 
dipejirand , qedera gele Ermeni jl hate xwiya kirin . Gele Elman di 
şuna politika Bismarc'e , ku ji Ewropa demedi ket , Politika Wilhelm 
j i bo "Xwe Berdan li Rojhilate" bi kef pejirand ı1 Mezopotamya, ku 
ax ı1 keviren we zer e, kete xewna Elmanan. 

Ebdulhemid dixwest , ku bi rehasin re otorita dewlete bibe minti
qayen rojhilate yen lmparatoriye . Le kesen ku ji ve rewşe ne rehet 
bı1njl hebı1n. Xeta rehasin ku li ser Sevas-Erzirı1m we bigiha Batı1 -
me, şebeka rehasin ya Trans-Kafkas tehdit di kir ı1 ji ber ve yeke jl 
Çariti ya Rusi peşiya ve proje blrlbı1n. Şebeka rehasin ya ku Beriine 
bi Bexde re ı1 bi vi awayl jl emperyallzma Şimani bi koloniyen ln
glltere ve giredida, kaposa emperyallzma Ingmsıane bu . 

Reya ku diçı1 Rojhilata Navln , Asya ya Nezlk Cı Rojhilata Dur, di 
nav ~rmenlstan Cı Kurdistane de derbas dibı1n , ku ew jl di nav h id u
den lmparatoriya Osamiyan de bı1n . Politika emperyallzma Elmanl 
yaji bo " Xwe Berdan li Rojhilate" daxwazen Istila yen paşayen Os
maniyan li ser bingeha ldeolojiya nijadparezl, daf da ı1 derket hole 
ı1 ji ve Ideolojiye re "Turancılık" ha te gotin. Ideoloji ya Turan , pa
şayen Osman i yan bi ser Ermenistan ı1 Kurdistane daf da Asyaye, da 
kuji emperyallzma Elmanl re re veke. Paşayen Osmanl , ji bo avaki
rina '' Devieta Mezin ya Tirk '' li rojhilate derketin sefere ı1 Ermeni
yan, ku li ser reya wan bı1n qetil kirin . 

Emperyallzma Elmanya ı1 bi we giredayl Osmaniyan Herba Par
vekirina Emperyalizm ya Yekem winda ki ri n. Ge~e Ermeni jl hate 
Imha kirin . Imha ji all Kemallstan jl, ku duvike Ittlhatçiyan bı1n , 
hate domandin . Qetllama Ermeniyan, ku !ro wek politika dewlete 
ye, he jl bi her cureye herdevam e. 

iro, qetllama Ermeniyanji all dewleta Tirk te Inkar kirin . Nepeji
randin ı1 Inkar wek politika dewlete di hemı1 qurim ı1 organen dew
lete de, zanlngeh ı1 weşanan de te tesdlq kirin . Gele Ermeni Ml bu
ye "gunehkar". Zilamen zane ı1 ilmdar (!)ku di platformen navne
tewl de bi nave dewleta Tirk xwe didin ni şan dan, ne bitenedikevin 
rewşa zarotl, di ayni gave de dikevin rewşa wisa ku dile meriv bi 
wan dieşe . Di seri de ew kesen zane ı1 pispor ı1 dewleta Tirk dive 
derheqa 2 mllyon Ermeni de ji bo d ine daxuyaniyek bi namus bi
din. Reya rast ı1 teneya ve ye k e ji ev e, ku jenosldan li ser Ermeni
yan bi şiklekl ferml bipejirlnin ı} bidin xwiya kirin ı1 divayiyen ve 
daxuyaniye ji all mirovatl ı1 hiquql bi cih bin in. 
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;:::: İ smai l Beşikç i ' nin savunma avukatı Serhat Bucak 
Türkiye'de yay ınlanan _Ikibine Doğru isimli dergiye 
yaptığ ı aç ıklamada "/smail Beşikçi 'nin , hiçbiryer
d~n , hiçkimseden af talebi yoktur " dedi . 

Ikibine Doğru 'da oldukça geniş bir biçimde yer alan 
aç ıklamada, Beşikç i ' nin kısa biyoğrafı sine, davaları
na ve hakkında verilen cezalarada yer verildi. 

Av. Bucak, Mart ay ında Beşikç i ile yaptığı bir görüş
mede. " Yeni Gündem dergisinde, okuyuc11 mektubu 
olarak çıkan bir haberde, bir vatandaşın /smail Be
şikçi 'nin tüm görüşlerini benimsediğini , ve altına im
-;.a atabileceğin i, tah/i yesi için kampanya başlatılması 
gerekli,~ini " Beşikçi'ye aktardığın ı beli rterek, bu tür 
girişimi e re karş ı Beşikçi'n i n oldukça e l eşti ric i oldu
ğunu aç ı klıyor. Av. Bucak' ın be l irtt iğine göre, Beşikçi 
"'Kesinlikle herhangibir şekilde, kendisi ile ilgili bi raf 
kampwıyasma karşı olduğunu, affa ihtiyacı olmadığı 
lll, normal olarak tahliyesine iki ay kala böyle bir giri
şimde hulunulmasmm yanlış olduğunu, cezasmı çek
tikten sonra çıkmasım n kendisi için çok daha onur ve
rici olduğunu" net bir şekilde vurguluyor. 
Antkat Serhat Bucak, yapuğı açıklamada ayrıca şu 

noktalara dikkati çekiyor: ''Ben avukatı olarak tekrar 
siirliirorun~; Beşikçi, hiç kimseden, hiçbir yerden af 
istenıirm: Insanlar. normal olarak Beşikçi 'nin _affı m 
i.lterebilirler. Ama, onun börle bir talebi \'Ok. /smail 
Be~:ikçi, -;.amanmdan önce tahliye edilmes·ine. ya da 
ce-;.asınnı af edilmesine karşıdır. Bunu özellikle yaz
mwu-;.ı istiyorum.' ' 

Beşi kçi ' nin savunma 
av u katı ; v af ka m pan· 
yaları Beşikçi ' yi ra
hatsız ediyor. Beşik
çi' nin hiç kimseden, 
hiçbir yerden af talebi 
yok. Takas talebi de 
yok.,

1 

SAVUNMA AVUKATI AÇlKLADI 

• 
I. Beşikçi'nin 
Af talebi yok! . 

D "İsmail Beşikçi hiç kimseden, hiçbiryerden af is
temiyor. Af talebi yok. Takas talebi de yok. İsmail 
Beşikçi, zamanından önce tahliye edilmesine ya da 
cezasının affedilmesine karşıdır. , , 
D "İlginçtir, sıkıyönetimin en civil civil dönemleri, 
bir çok demokrat kişiye, avukatlarımıza İsmail Be
şikçi davası ile ilgilenrnelerini söylememize rağmen , 

kimse ilgilenmedi . İ. Beşikçi'nin , Türkiye Yazarlar 
Sendikası üyesi olmasına rağmen , sendika da ilgilen
medi." 

TKP Konuşmaya başladi eklivor. H. Kutlu avn
ca, · Tıi.rk ·ordusunun 
Irak 'a saldırısı m, Ege:. J-

' ' Bağ1ms1z-Kürdistan! '' 
D ''Askeri operasyonlar, zo
raki göç durdurulmalı!" 
D Kürt halkının varlığı kabul 
·edilmeli ve milli hakları ta
nınmalı! '' 

D " Türkiye NAT~'dan çık
masın! '' 
D " Yasal bir parti olmak isti
yoruz! ' ' 

r · deki gerilime benzerte-
rek, "Grev dalgasımn 
yükseldiği bir anda de
mokrasi mücadelesini 
kırmak adına, savaş 
psikozu yaratilmakta
dır " dedi. 

Daha önce, paris 'te 
Güneş gazetesine de 
bir demeç veren TKP 
Genel Sekreteri H. 
Kutlu , Tıi.rkire'nin NO
TA 'da kalma.sı (.!) gerek
tiğini belirtmişti . 

O Avukat S. Bucak, ünlü "bir mektuba 10 yıl ceza" 
verilen davanın karar duruşmasını , Beşikçi 'nin sa
vunmasını verdikten sonraki evresini ise şöyle anlatı
yor: "Mahkeme heyeti, savunmanın bir tek sayfasım 
dahi açıp bakmadan, okumadan, benim de öz olarak 
savunmamı aldıktan sonra 10 dakika ara verdi. Du
ruşma tekrar başladığında , 10 yıl ağır hapis cezası 
açıklandı. Duruşmadan çıktık. Kendisi ile öpüştük. 
Geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Bana, 'hiç önemli 
değil , sevgili kardeşim; aldığım ceza önemli değildir. 
Yalnız senden ricam, herkese, tüm Türkiyeli aydınlara 
söyle, İsmail Beşikçi , taviz vermedi '; ve ekledi: 'ilginç 
değil mi, 15 dakika içinde karar verdiler. Savunmam
dan tek bir kelime dahi okumadı/ar 'dedi. inanıyorum 
ki , Beşikçi, düşüncelerinden bir milim taviz vermiş 
olsaydı , bu cezaya çarptırılmayacaktı." 

------------------~~ 

' 'Aid1ğ1m ceza hiç 
önemli değildir Yal
mz senden ricam, 
herkese, tüm Türkt
yeli aydmlara söyle, 
ismail Beşikçi taviz 
vermedi!' ' 

Fransız Komünist partisi 'nin davetiisi olarak , 
parti tarihinde ilk defa. FKP'yi ziyaret eden 
TKP Genel Sekreteri H. Kutlu 'nun gazeteci-

lerle yaptığ ı görüşme FTP'nin resmi yayın or
ganı L'Humanite'de yay ınlandı. Gazetenin ha
berine göre. H. Kutlu'ya sıcak bir karşılama tö- · 
reni yapıldı. Daha sonra, H. Kutlu 
gazetecilerin sorularını cevapladı. Kürt sorunu 
ile ilgili olarak H. Kutlu . ' 'İnsan adını taşıma
va lawk bütün insanlar, bu sorunun var oldu
gunu-belirtme/i l'e çözülmesini istemelidirler" 
dedi. H. Kutlu ayrıca , askeri operasyonlarm 
ı ·e ::.oraki göçün durdurulmasım ,bölgedeki sı
kırönetimin kaldın/masım ve kör korucusu de
nen silahlı grup/ann dağmlmasmı istedi. H. 
Kutlu , Kürt halkının varlığının kabulü ve milli 
haklarının tanınması gerekir dedi. L'Humanite 
yazarı , H. Kutlu'nun. net bir şekilde Kürt hal
kuwı bağımsızlık istemini dile getirdiğini de 

Yeni Gündem dergisinin 12-18 Nisan 1987 tarihli 58. sayısında yer alan bir söyleşi de 
ise, H. Kutlu , Tıi.rkiye'de yeni bir politik yaratacaklarını belirtiyor, ve Kürt sorunu , 
Tıi.rk hal km m sorunudur diyor. 

Enstitüye veni başkan 
AN K-BONN 
Almanya'nın tanınmı ş parlenıenterlerinden Kla

us Inmıer, okuyucularımızın yakından tanıdığı 
Prof. Ingeborg Direwitz'in ölümüyle boşalan 
Bonn-Kürt Enstitüsü Başkanlığ ına getirildi . 
Klaus Inınıer. 14 y ıl SPD parlenıenterliğini yap

tı. Daha çok Doğu-Batı ilişkileri üzerine çalışma 
yürüten Immer. ayrıca Alnıa n -Bulgar Ortak Parie
menterler Grubu Başkanı idi . 

1984'de Bonn-Kürt Enstitüsü 'ne üye olan Immer. 
o tarihten bu yana Kürt sorunuyla ak ı if olarak ilgi
lcnıııi ş . bu sorunu sıkca Aynıan Parlementosuna 
götürnıüştür. 

25 Ocak 1987 Alman genel seçinılerinden sonra. 
22 Şubat'ta P.Jrlenıento'dan ayrılan Inınıer, kendisi 
için yapılan ayrılış töreninde, 150 kişilik seçkin 
davetlilere: "Ben bav dostlanm gibi, Kürl soru
mm bu denli vahim olduğunu bilseydim, Kürl 
halkmı çok daha önceleri desteklerdim, demek 
istemiyorum. Fakat geriye kalan beş-on yıllık 
ömürü Kürl halkına adamak istiyorum." dedi. 

Bonn-KürtEnstitüsü Klaus Inınıer ' in Başkanlığa 
getirilmesiyle daha da güçlenerek çalışmalarını 
sürdürüyor. < 

Bizler Kurdistan Press çalışanları. Klaus Inı
mer'e hoş geldiniz deriz . 
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Serokek nu ii Enstituva re 
Parlamentere Alman, e naskirl. Klaus Immer, bu 

seroke Enstituya Kurda Bonne. C iye, kuji ber nıi
rina Ingeborg Dlrewitz, vala bubu , Klaus Immer 
dagirt. 

Klaus Immer 14 salan parlamenteriye SPD kir. 
Klaus Inımer bi pirani li ser tekiliyen Rohilat u Ro
ava dixebiti ji xeyni vi karl. ew seroke gruba parla
menteren Alman u Bulgar ji bu. 
Klaus Immer, ku di 1984 an de bu endanıe Enstitu
yaKurda Bonn'e. ji we deme u bi vir de bi awaki 
aktifı bi mesela Kurdandaket u gelek caran ew bir 
parlanıentoya Alman . 
Pişt i hilbijartina 25 e çeleya paşin 1987 an a Al

manya. Immerdi 22 e Sibate de ji parlamantoye ve 
qetya. Çaxa veqetya. ji bo wl şahiyek hat li dar xis
tin . Di ve şahiye de Klaus Immer. ji 150 mevanan 
re wilo digot : "Ez wek hinek dosten xwe nabe
jim, ku min yıniba ku mesela Kurdan hevqasi gi
ringe, mine ji bere de gele Kurd biparasta. Ez 
dixwazim temene xwe e mayi,ji bo gele Kurdfeda 
bikim' : 

Bi serokatiya Klaus Immer. enstituya Kurda a 
Bonn\~ bi awaki hcztir. xebata xwe berdawanı 
d ike. 

Em kedkarcn Kurdistan Press. xcrhatina Klaus 
Inımer dikin. 

ANK • Paris 

Wene: K la us Immer (li raste), Dr.Yekta Geylani, je re tabloya wenezane Kurd , 
Metin Çino. diyari dike. · · 

RUP.EL ., SAYFA<J. ı . 
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. 
Danielle MITTERAND'dan 

Kürt Enstitüsü'ne 

Bir Milyon Frank! 

Bayan Mitterand, Kürdistan Press 
yazarlanndan M.Baks1 'ya ''Kültürü
nüzün yaşamasma, gelişmesine 
katk1m olsun istiyorum" diyor. 

ELYSEE SARAYI'NDA 
BİR KÜRT DOSTU 

Nisanın son haftasında Şıvan 
Perwer'le birlikte Paris'teydik. 
Bayan Mitterrand, Kürt Enstitüsü 
için. 26.4.1987 günü kendi adına 
kurulan "Fondation Danielle 
MIITERRAND" binasında bir 
kokteyl verecekti. Fon yönetimi 
bu çok önemli ve görkemli güne 
bizleri de çağırmıştı. Bayan Mit
terrand, Kürt halkına Paris'ten 
seslenmek, Kürt halkıyla daya
nışmak istiyordu . Fransa Deylet 
Başkanı Francuis MITTER
RAND'ııi hanımı, Kürt halkının 
nasıl acı çektiğini, dört yandan 
nasıl haince çevrildiğini, kan 
içinde bulunduğunu. ELYSEE 
SARAYI'nın kalın duvarlarını 
devirerek görmüştü . .. Paris, 
Kürdistan'a Ankara'dan daha ya
kındı. Çünkü Parist'te Kürt halkı
nı seven. onu destekleyen , ona 
arka çıkan Danielle MITTER
RAND gibi insancıl , demokrat, 
barışsever bir kadın vardı : . . 

BİR MİLYON FRANK 

Bayan · MITTERRAND çok 
duygulu ve çocşkulu bir konuş
ınayla kokteyli . açtı. Sonra Kürt 
Enstitüsü Başkanı Kendal NE
ZAN konuştu. Salonda seçkin 
bir davetli grubu vardı. Geceye 
hem Kürdistanlı bazı sanatçılar, 
işadamları, politik kişiler, hem 
<:~.e tanınmış Fransızlar çağrılıydı. 
Orneğin dünyaca ünlü Prof.Ma
xime RODINSON davetliler ara
sındaydı. Prof.Rodinson, 
"Hz.Muhammed ve İslam" adlı 
yapıtıyla, İslam alemini derinden 
sarsmış, yazdığı kitaplar filmiere 
konu olmuştu. 
İki saatlik bir kokteyl, Paris 

Kürt Enstitüsüne bir milyon 
frank kazandırınıştı. Bunun yarı
sını bir .çek olarak Kürtler Bayan 
MITTERRAND'a sunmuştu. 
Diğerini de Fransızlada beraber 
Bayan MITTERRAND'ın Fon'u 
karşılamıştı. 

KOKTEYLİN AMACI 

Bilindiği gibi, Paris Kürt Ensti
tüsü, 1982 yılında, yani MIT
TERRAND hükümetinin başa 
geçmesiyle gerçekleşmişti. 1983 
yılının baharında faaliyete geçen 

1 RVPEL • SAYF~ 1 

Enstitünün kurucuları arasında 
Yılmaz GÜNEY, CİGERXWİN, 
Prof.Qanade KURDO gibi yazar, 
şair, araştırmacılar vb. vardı. 
MITTERRAND hükümeti tara
fından resmen tanındığı için dev
let yardımı alabiliyordu. Bu du
rum Kürt halkının düşmanlarını 
deliye çevirmişti . Militarist Türk 
devleti ise özellikle rahatsızdı. 
Ama Fransa Hükümeti bu çağdı
şı kafalara uymuyor, o~Jarı duy
muyor, görmüyordu. GUNEY' in 
kurucuları arasında olması, Ens
titüyü desteklemesi ise, yanlız sö
mürgeci Türk devletini değil, ay
nı zamanda resmi ideolojinin gö
nüllü yayıcıları olan Türk 
sanatçılarını, ırkçı aydınları da 
deliye çevrmişti ... 

YARDIM KESİLİYOR 

İsteklerini MITTERRAND hü
kümetine kabul ettiremeyen Tür
kiye, Fransız sağının iktidar ol
masıyla bu özlemine kavuştu. 
Sağ hükümet, Kürt Enstitüsüne 
her yıl devletçe verilen parayı 
kesti. Fransız sağı, Türk burjuva
zisi gibi sadık bir uşağım elbette 
Kürt Enstitüsüne değişmezdi ... 

Bu duruma sevinenler, ha bu
gün, ha yarın Enstitünün kapan
masını beklerken, bu kez Kürt 
halkının dostları devreye girdiler. 
Bu dostlardan birisi de Bayan 
MITTERRAND'tı. 

Soruyorum Bayan MITTER
RAND'a: 

Kürt Enstitüsünü neden destek-
liyorsunuz Danielle MIT-
TERRAND? 

Ben Kürt halkını, Paris Ki;irt 
Enstitüsü aracılığıyla tanıdım , 
diyor bana Bayan M ıtterrand. 
Kürt halkının tarihini, acılı yaşa
mını bana öğreten , anlatan Ensti
tüdür. Bu Enstitü Kürt halkının 
geçmişini, geleneklerini koru
yor, savunuyor. Kürt halkının . 
zengin halk kültürünü korumak, 
kollamak; bu halkın umudunu , 
değerlerini canlı, dinamik tut
mak için bu Enstitüye gerek var 
bence. İşte bu yüzden ben tüm 
gücünıle bu kurumu destekleme
ye karar verdim. Politik ve dinsel 
duygulardan uzak olan bu Ensti
tü , bütün dünyada Kürt halkının 
kültürünü, tarihini sergileyen 
önemli bir kurumdur. Bu kurum
da Kürtler ve Kürt olmayanlar, 
Kürt halkıyla ilgili gerekli bilgi
lerle beraber Kürt halkının uy
garlığına ilişkin zengin belgeler 
bulabilirler. 

KÜRT LOKANTASINDA 

Kokteylden sonra Paris'in mer
kezi bir yerinde açılan "D İLAN" 
adlı bir Kürt lokantasına gidiyo
ruz. Fransız güvenlik görevlileri 
sarmış çevreyi. Fransız Devlet 
Başkanı Francuias MITTER
RAND'ın hanımı bir Kürt lokan
tasında yemek yiyecek .... Olacak 
şey değil bu! Ecevitler, Inönüler, 
"sol" Kemalistler duysalar çat
larlar herhalde. Sosyalist Enter
nasyonal'in hayranı bu ırkçı bay
lar, herhalde kendi gözlerine ina
namayacaklar. Bayan Mitterand, 
düpedüz bölücülük, bölgeeilik 
yapıyor işte! Bu hanım, Kürt terö
ristleri ile kolkola girmiş, bir 

Kürt lokantasında, Şıvan'ın iç 
açıcı sesinden Xezal' ı dinleyerek, 
acılı-ekşili Urfa yemekleri yiyor! 

VE ELYSEE SARAYI 

Ertesi gün öğleden sonra, Ken
dal'la beraber Elysee Sarayı'na 
gidiyoruz. Koca bina, güvenlik 
güçlt':ri tarafından kordona alın
mış. Izinsiz, sinek uçsa yakayı ele 
verecek. Burası, Fransa'nın yü
reği. O yüreğe girmek de pek ko
lay değil. Kimbilir neler görüp
geçirmiş bu taş duvarlar? Kimler 
yaşamış bu görkemli yapıda ... 

Bayan Mitterand'ın, DILAN'da 
bize verdiği kartvizit, bütün kapı
ları açıyor.Babamızın evi gibi ra
hat rahat giriyoruz koca saraya. 
Etrafta merasim kıtaları bölük 

D "Sizin bir ülkeniz olduğunu biliyorum. Kültürü
nüzün, savunmaya, yaşamaya ihtiyacı var." 
D "Dili yasaklanmış bir halk varlığını sürdüremez. 
Her halkın kültürüne, diline saygı gösterilmelidir." 
D "Fransa'da sayınız kabarık. Ama, sorunlarını an
latmakta güçlük çekiyorsunuz. Sizleri desteklemek, 
kültürünüzün yaşamasına katkıda bulunmak istiyo
rum." 

Bayan Mitterand, Prof Maksim Rodinson ile birlikte, bir Kürt lokantlsan
da, sanatç1 Ş1Van '1 dinliyor,karş1da Enstitü yöneticisi Kendal Nezan 

bölük. Selam verip içeri dalıyoruz. 
Koridoriar, koca koca salonlar; tarih 
kokan, ihtilal kokan odalar, duvar
lar, resimler ... 

Dün gece, DİLAN'da bizimle ye
mek yiyen, gülen, şakalaşan Bayan 
Mitterand'a ulaşınaya çalışıyoruz. 
Polisler, odacılar, sekreterler, asker
ler, koca koca cins köpekler .. . So
nuçta, bayan Mitterand görünüyor 
kapıda. Kuçaklaşıyorlar Kendal'la. 
Seviniyorum. Düşmana inat, Kürt 
halkı, üstüne kilitlenen kapıları birer 
ikişer aralamaya başlıyor artık . İçim 
sevinçle doluyor. Demek ki artık, 
yalnızca zındanlara, işkence hücre
lerine değil, devletlerin yönetildiği 
kurumlara da girip çıkabileceğiz. 

Soruyorum Bayan Mittirend'a: 
D Kürt sorununa neden ilgi duyu-

yorsunuz? 
DO Ben İkinci Dünya Savaşı'nda. 
ülkesi Naziler tarafından işgal edil
miş genç bir kuşaktan geliyorum .di
yor bayan Mitterand. Faşizme karşı 
direnen, faşizme boyun eğmeyen bir 
kuşak . Ben ülkemin bağımsızlığı 
için direndim. En azından bu bile. 
ezilen halkların safında yer alınam 
için yeterli bir nedendir. 
Sizleri görmeden önce, bir ülkeni

zin olduğunu, yani Kürt olduğunuzu 
biliyordum. Biliyorum ki, kültürü
nüzün savunmaya. yaşamaya ihtiyacı 
var. Fransada sayınız oldukça kaba
nk . Ama, sorunlarınızı aniatmada 
zorluk çektiğinizi de biliyorum. 
Fransız halkının size kulak vermesi. 
sizin örgütlenmeniz büyük önem ta
şıyor. Ve ben sizleri, sizlerin çalış
malarınızı desteklemek istiyorum. 
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•• Kültürünüzün yaşamasına. geli ş
mesine katkım olsun istiyorum. 
D Saym Danielle, bu gün TUrki
ye'de çocuğuyla kürtçe konuşan 
b ir Kürr a1ıast , ilgililer tarafin
dan aşağtlamyor, horlamyor, za
nuuı ::.aman tutuklam vor. Siz bir 
ana olarak bu konudct neler söy
lemek istersiniz? 

Oğrenci cephesinde 
DO Bu ana , kendi dilinin dışın
da, kendi çocuğuna sevgisini na
s ıl iletecek acaba? Tereddütsüz 
aç ıklamak gerekir ki. tüm insan
lar kendi dillerinde özgür olmalı
dırlar. Bu bir temel haktır. Dili 
yasaklanmış bir halk , varlığını 
devam ettiremez. Her halkın dili
ne. kültürüne saygı gösteril
melidir. 

Zaten bu nedenle, bizler Kürt 
Enstitüsü'nün gelişmesini , güç
lenınesini istiyoruz. Kürt Ensti
tüsü'nün yükü ağır, görevleri faz
ladır. Ve bu görevlerin yerine ge
tirilmesi oldukça önemlidir. 

Bayan Mitterand, bu belirleme
leri tam da Türk devletinin ve Av
rupa'daki bazı karanlık güçlerin 
Kürtleri terörist ilan etmek istedi
ği bir ortamda söylüyordu bana. 
O halde Elysse Sarayında bulu
nan bir Kürt gazetecisi olarak ne
den Olof Palme'yi sormayayım 
Bayan MITTERRAND'a: 

DSarm Danielle MIITERAND, 
Oto/ Po/me Kürt halknun yakm 
dostuvdu. Sonra Kürt halkmtn 
düşmemlan, Pa/me cinavetini 
Kürt halktna ytkmaya ça!tŞutar. 
Ne dersini::.? 

Bu sorum . P.alme'nin adı , bu 
gü leç yüzlü, canlı sempatik hanı 
ını sonsuz acılara boğuyor. ·'Ben 
bu suçlamalara inansaydun , işin 
ne mrdt E/vsse Sara w 'mda '' der 
gibi bakıyor gözlerime acı ac ı. 
Gözleri nemli sürdürüyor konuş
masını : 

DO Ben Olof P.alme'yi , biz daha 
iktidara gelmeden önce tanırdım. 
O gerçek. bir dost, gerçek bir ar
kada~tı. Insan hakları konusun
da , ezilen halklar konusunda aynı 
tkirleri payla~ıyorduk . O'nun ül
kesi politik mületicilere sonuna 
kadar açıktı. Biz onunla kardeş:.. 
tik. hemfikirdik bu konuda . 
Onun ölümü bizleri derinden 
sarstı ve hayretler içinde bıraktı. 
Yanlız beni değil, tüm Fransız 
halkını da . P.alme dünyada teröre 
kurban gidecek en son lider ol
malıydı bence. Ben de herkes gi
bi irkilctim bu korkunç cina
yetten . .. 

B n. Mittera nd: "Pa/me' nin kat/i, 
büyük bir kaytpttr 

Kendal ve ben ELYSSE SARA
YI'nı arkamızda bırakırken. 
Fransa Radyosu haber bültenin
de. lsveç Polis Şefi HOLMER'in 
görevinden ayrıldığını, Kürtlerin 
Pal me cinayetiyle ilişkilerinin ol
madığını bütün dünyaya duyuru
yordu. Fransa Radyosunun habe
ri Çankaya'daki katilleri ne kadar 
rahatsız etti acaba?! ... 

Mahmut BAKSi 

• 
yenı 

birşey 
yok!!! 

O 1960'1ı yıllarda yükselen genç
lik eylemlerinde, üniversite 
gençliği, her şeyi el yordamı ile 
bulmak zorundaydı. Türkiye'de 
devrimci hareket, denenmiş siya
si önderlerden, militan kadrolar
dan yoksun olduğu gibi, yeterli 
bilgi birikimine de sahip değildi. 
O 12 Mart müdahalesi, önder 
kadroları yok etti ve 1974'den 
sonra yükselen gençlik eylemleri 
gene, politik önderliğin boşluğu
na yuvarlandı. 
O Bu gün, benzer eylemlerle yo
la çıkan üniversite gençliği , gene 
aynı trajik eksikliklerle yoluna 
devam etme gerçeği ile yüzyüze. 

• Nisan'ın ikinci haftasında , 
Türkiye, güvenlik kuvvetleri ile 
çatışan öğrenci eylemlerine sah
ne oldu . ·'Tek Ttp Öğrenci Der
neği llisa Tasarıst ' 'na karşı pro
testolara girişen gençlik, karşı
sında 12 Eylül öncesinde olduğu 
gibi, güvenlik kuvvetlerini bul-
du. , 

12 Eylül'den sonra, "Anarşi ve 
terörün kaynağt '' durumunda 
gösterilmek istenen üniversitele
re çeki düzen vermek aniacı ile 
kurulan Yq~ (Yüksek Öğrenim 
Kurumu), Universeteyi_ temizle
diği kadar temizledi . Işine son 
verilen öğretim görevlileri yanın
da, öğrenci yurtlaQ da birer kışla 
tıaline ge.tirildi. YOK'ün 25 üye
sinden yalnızca 8'i akademik ün
vana sahipti , geriye kalan 17 üye 
ise, bizzat yargı organlarından 
at?.ma ile işbaşma getirilmişlerdi . 
YOK, Cumhurbaşkanlığı Konse
yi tarafından titizlikle yönlendi
rilmekteydi. Buna rağmen , top
lumun en radikal kesimini oluştu
ran gençliğin, istenen düzeye 
getirilmesi mümkün olmadı. 

Gençlik hareketlerinin dünya 
düzeyindeki gelişimi , şu gerçeği 
açıkca ortaya koymuştur: gençlik 
hareketleri , toplumdaki denge
sizlikleri en çabuk ve en sivri bi
çimde yansıtan en önemli göster
gelerden biridir. Baskının , terö
rün , i şs izliğin , fuhşun , karabor
sanın , toplumsal adaletsizliğin 
velhas ıl kapitalist toplumda var 
olan bilcümle hastalıkların , top
lumu açık bir şekilde kemirmeğe 
başladığı zaman , ortaya çıkan 
tepkinin ilk taşıyıcı s ı ve savunu
cusu gençlik olmaktadır. Ne var 
ki, genel olarak gençlik hareket
leri, tepkilerini ortaya koyarken , 
toplumun dinamik, devrimci 
güçlerinde!".l soyut bir yerde dur
mamıştır. Orneğin. gençlik hare
ketlerinin -bu daha çok öğrenci 
gençlik demektir- en yaygın ve et
kili olduğu Fransa'da, 1968 olay
ları . hemen ardından 9 milyonluk 

işçi kitiesinin eylemleri ile des
teklenmişti. 

68 Frans~ öğrenci eylemleri, 
Nantarne Universilesi Edebiyat 
Fakültesi'nde bir havuzun açılışı
nı yapan Maliye Bakanı 'nın havu
za atılmasıyla başlamıştı. Eylem, 
genişledi . Yaygınlaştı. Çünkü, iş
sizlik, enflasyon yanında , üniver
site özerkliği gibi hak ve özgür
lükler de hemen hemen yok edil
mişti . Eylem, doğal olarak, işçi 
sınıfının , aydınların , demokratik 
kitle örgütlerinin desteğini aldı. 
Eylemler, demokratik , özerk bir 
üniversitenin , ancak, demokratik 
bir toplumda var olabileceğini de 
kanıtlamış oldu. 

18 yıl sonra, Fransa'da sağ ikti
darın , yabancılar sorunu, cezaev
lerinin özelleştirilmes i vb.yanın
da , eğitim ve öğretİrnde de fırsat 
eşitliğini ortadan kaldırmaya yö
neldi . Harçların yükseltilmesi gi
bi bir dizi antj~demokratik yasa
lar çıkarıldı. Oğrenciler, bu kez 
maliye bakanını havuza atmakla 
işe başlamadılar ama, Paris'in so
kaklarına döküldüler. Bu geniş ve 
yaygın protesto karşısında hükü
met geri adım attı ve yasa tasarı
larının bir bölümü geri alındı. 

Türiye'de, 12 Eylül kabusunun 
yarattığı karanlık ortamda, şu ya 
da bu biçimde tepkilerini dile ge
tiren öğrenciler, zaman zaman, 
protestolarını çeşitli eylemlerle 
ortaya koydular. Bunlar arasında, 
açlık grevleri , yemek boykotları, 
konuşmama, şehirlerarası uzun 
yürüyüşler sayılabilir. Bu arada, 
dertlerini anlatmak için gittikleri 
parlamentoda, göz altına alınıp 
çıktılar. Bu prq~estolar, yer yer 
ürün de verdi. Orneğin, .~ernek
ler kurulmaya başladı. YOK bazı 
baskıları sessizce kaldırdı . Sesle
rini , yayın organları ile de duyur
maya çalışan gençlik, çeşitli per
yodik yayınlar çıkarmaya, ve so
runlarını daha geniş kitlel.~r ö
nünde tartı şmay~. başladı. U rkü
tücü gelişmeler, Ozal hükümetini 
de ürküttü ve tek çare olarak, 
Türkiye'de uygulanmak istenen 
de-politizasyona u yarlı olarak öğ
renciler için de Tek Ttp öğrenci 
dernekleri kurulması yönüne gi
dildi . Bu düşüncenin bir yasa ta
sarı s ı halinde mecli se sunulma

_ s ından sonra, gençlikten bekle
nen tepki de geldi ve çeşitli 
yerlerde protesto eylemleri baş
ladı. Bu arada, Pqzantı 'da 8 öğ
renci tutuklandı , Istanbul'da 66 
öğrenci gözaltına alınıp DGM'de 
sorguya çekildi , Ankara'da toplu 
olarak postaneye gidip TBMM 
Başkani ığına ''Demeklerimiz 
Kapattlamaz '; " llisa Tasanst 
Geri Almma!tdtr '; "Arkadaşla
mmz Serbest Btraktlma!tdtr " bi
çiminde telgraf çekmek isteyen 
öğrenciler. polisin " dağtim " 
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uyarısına uymadık/arı için copla
narak dağ_ttıldılar, eskişehir
Anadolu Vniversitesi 'nde, 500 
öğrenci yemekleri çöpe attılar, 
İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesinde 60 öğrenci açlık 
grevine başladı. . . Sonuç olarak, 
Ozal hüküm!!tİ , yasa tasarısını 
geri çekeceğini , değişik bir bi
çimde tasarıyı yeniden ele alaca
ğıxıı açıkladı . .. 
Oğrenciler, tam da bu noktada, 

Türkiye'nin trajik bir gerçeği ile 
yüzyüze geldiler. Eylemler, top
lumun dinamik, devrimci güçle
rindt:~ aktifbir destek görmüyor
du. Oğrenci eylemleri , ne geniş 
işçi kitlelerinin destek grevleri ile 
ve ne de aydınların , demokratik 
kitle örgütlerinin aktjfkatılımı ile 
desteklenmiyordu . Ote yandan , 
demokratik ve sosyalist siyasal 
mücadele alanında ise, son yirmi 
yılın hazin boşluğu bütün heybeti 
ile gene bomboş duruyordu . Bu, 
devrimci önderliğin politika sah
nesinde olmayışıydı. 
Tarih , acı bir biçimde tekerrür 

ediyordu işte. Gençlik, doğal ola
rak politik önderliğin boşluğunu 
kısa sürede görecek ve bu boşlu
ğu kendisi doldurmaya aday ola
caktı. Bütün bir 25 _ yıl boyunca 
bu böyle olmuştu. Oğrenci der
nekleri siyasal kariyer için bir 
sıçrama tahtası görevi görmüş, 
bir kaç aylık dernek yönetim ku
rulu üyeleri , yarı-legal yada sö
züm ona illegal örgütlerin MK 
üyeleri, teorisyenleri , siyasi !i
derleri oluvermişlerdi. Bunlar, 
gerçi, bir kaç yıl sonra reddi mi
ras edip, yanlışlarını gördüklerini 
açıklayacaklardı ama, arkadan 
gelenlere bilgi ve deney aktara
cak yapılar da siyasi polis tarafın
dan , zındanda, zulumda, işken
cede imha edilecekti. 

Talihsizlik öylesine çıplak ki , 
örneğin , Fransa'da öğrenci ey
lemleri 9 milyonluk bir proleter 
kitle tarafından omuzlanmıştı. 
Türkiye'de ise TÜRK-İŞ, hükü
metin politikasının taşıyıcı_!ığını 
yapmakta. Söz gelim!, TURK
IŞ'in bağlı olduğu H ür Işçi Sendi
kaları , Türkiye'nin Ortak Pazar'a 
girmesine -Türkiye'de demokrasi 
yoktur diyerek- karşı tavır .. alır
~en , onun bir üyesi olan TURK
IŞ, hükümet çevrelerinin tezleri
ni birebir tekrarlayarak, Ortak 
Pazar'a girmenin mücadelesine 
soyunmaktadır. Son 25 yıldır, bı
rakalım sosyalistleri , burjuva de
mokratlarının bile, NA1D'y~ ve 
onun doğal bir uzantısı olan Ikili 
Anlaşmalara karşı mücadele et
melerini bir ağızda silip atan 
TKP, Türkiye'nin NA1D'dan çık
maması gerektiği yolunda bir 
burjuva gazetesine demeçler 
vermekte .. . 

Bu politik ve ideolojik karmaşa, 

elbette doğruq~n öğrenci gençliği et
kileyecektir. Oğrenci gençliğin , ge
ne politik önderlik arayışı içine sav
rulması kaçınılmazdır. Gençlik, bil
gi ve deney birikiminden yoksun, bu 
anlamda silahsız ve savunmasız dü
zeni değiştirme eyleminde kendisini 
bir özne olarak görmeye başlayacak
tır. Son 20 yıldır karşı-devrimin sal
dırılarıyla kadrolarını yitiren , örgüt
sel yapısı çöküntüye uğramış dev
rimci hareketin en duyarlı kesimi 
olan gençlik, farklı bir zaman ve me
kan boyutunda, farklı niteliklerle de 
olsa, aynı trajik yolu yeniden katet
me savaşına girme durumundadır. 

Geçilen sürecin kısır tartı şmaları 
henüz unutulmamıştır. Ama, kavga 
alanına yeni girenler için bunlar çok 
bilinmeyenli bir denklemden başka 
bir anlam ifade etmez. Demokratik 
kitle örgütlerinin deformasyonu , dar 
ve kısır grup çekişmeleri , donmuş 
ideolojik kavramlar uğruna hayatın 
canlı pratiğinden kopuş, ilişki ve itti
fakların dinamitlenmesi , dost güçler 
arasındaki düşmanca çatışmalar ve
benzeri hastalıklar, birer ikişer orta
ya çıkmaktadır zaten. Gökyüzü 
isimli bir dergide, sorunlarını tartı
şan gençlerden biri şöyle bir belirle
me yapıyor: ''Bu gün gündemde tu
tulan ve 'tartışılan' konulardan bir 
tanesi de demokratik merkeziyetçi
liktir. llirın dergisinin , Nisan sayı
sında tartışılan bu ilke, hiç de de
mokratik kitle örgütl{!rinin yapısına 
uymayan bir perspektifile ortaya ko
nulmaktadır. Parti örgütlenmesi ile, 
demokratik kitle örgütü olan Öğrenci 
Demekleri 'nin örgütlenmesi birbiri
ne karıştırılmaktadır ' ' 

Bir dönem, bizler de bu platform
larda boğazlaşmıştık galiba!! 
Bizi, düne, dünün en olumsuz plat

formlarına götürecek, bundan daha 
iyi bir belirleme olamaz. 
Sonuç olarak, gençliğin ve özel ola

rak öğrenci gençliğin, dinamik ve 
devrimci atılımları bir yanda duru
yor .. Türkiye ve tabi Kürdistan'da po
litik önderlikten yoksunluk, bilgi ve
deney birikiminin taşıyıcılarından 
yoksunluk, mücadelenin yolunu ay
dınlatacak devrimci bir teoriden 
yoksunluk, bir başka yerde. Açıktır 
ki , düzenin rahatsızlıklarından doğ
rudan doğruya ve en erken bir biçim
de etkilenen öğrenci hareketlerinin 
ortaya koyduğu ve kayacağı düzenin 
hastalıkianna yönelen protestolar, 
ancak ve yalnızca, gençlik hareketle
rinin genel devrimci hareket içinde 
doğru yerini alması ile bir anlam ve 
değer kazanır. Tersi durumda , yaşa
nan . kanlı geçmiş, farklı biçimler 
içinde yeniden yaşanacaktır de
mektir. 
Kaldı ki , öğrenci hareketi , içinde 

bulunduğu süreçte, henüz , bir ana 
sorunu, Kürt sorununu tartışma du
rumunda değil. Kürt sorunu günde
me girince, sarsıntı çok daha büyük 
olacaktır. 

Evin Bawer • Viyana 
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Ernıeni Jenosidinin 5 evresi 
D Büyük jenosid, 24 Nisan 1915'de başlatıldı. Er
meni aydınları, seçkin Ermeni liderleri ve halktan 
ileri gelen kişiler evlerinden alınıp, katıedilmek 
üzere Haydarpaşa garına götürüldüler. 
D 1890 yılında toplam 2 milyon 900 bin kadar olan 
Ermeni nüfusu, 1925 yılında 130 bine indi. TC'nin 
sınırları içinde kalan Ermeni anavatanında ise, Er
meni nüfusu 2 milyon yüzbinden, maalesef 30 bine 
inmişdi. 

Ermeni jenosidinin 72. yıldönü
mü nedeni ile Kurdistan Press. 
Ermeni tarihi üzerine araştırma

lar yapan Ara M. Sipanyan ile 
görüştü . 

D f enasidin tarihsel konumu 
hakkilıda düşüncelerini::) (J,~re
nebilir mi vi::. ? 
D Tabii . Tarihsel süreç iç inde Je
nos id olgusunu 5 evrede ele al
mak gerekiyor. 

Birinci evre, 1890'lardan, 
1909'a kadar olan zaman dilimini 
kaps ıyo r. İkinci evre, 1915-16 v.e 
17; üçüncü evre, 1918 Şubat
Ekim ayları ; dördüncü evre, 
1919-22 yılları ve beşinci evre 
1923'ten günümüze kadar gelen 
süreci içine alır. 

Nesilden Nesi/e katliam 

D Bu fenasidin evreleri hakkmda 
neler söylenebilir? 
D Birinci Ermeni Jenosidi, 
II.Adulhamid döneminde, Bab-ı 
Ali'nin kararlarının, yöresel ida
reciler tarafından uygulanması 
biçiminde ortaya çıktı. Katliam
lar, genellikle, devlet ajanların ın, · 
bağnaz din adamlarını kışkırtma2 
ları biçiminde uygulandı. Bu ev
rede, Hamidiye Alayları da katli
arnlara katıldılar. Ayrıca, ordu 
birlikleri, polis ve jandarmalar 
da yer yer katliamlara giriştiler. 

1 • 

·" Sürgün kafileleri yol bo
yunca başıbozuklç.rın taa
ruzlarına uğradı. Insanlar 
acımasızca öldürüldü. Ka
dınların ırzına geçildi. Ka
dınlar, kızlar, çocuklar kaçı
rıldı..Esir ticareti yapıldı" 

iRinci jenosid, II.Abdulhamid'i 
devre dışı bırakarak iktidara el 
koyan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
döneminde uygulandı. 

Ermeni ulusunu topyekun imha 
etme kararı ile 1915'in ilk .ayların
da başlatılan jenosid eylemi. aynı 
yılın son ayiarına doğru büyük 
öl_çüde gerçekleştirildi . 

Once silah altına alınan Erme
niler, birliklerinden toplanarak· 
kurşuna dizildiler. Bir kısmı ise 
''Amele Taburları ''nda acımasız

<ıa çalıştırıldıktan sonra katle
dildiler. ' • 

Ermenilerin oturdukları şehir
lerdeki aydınlar, Ermeni ileri ge
lehleı'i ve Ermeni seçkinleri evle
rinden .toplanarak ücra yerlerde 
topluca katledildiler. 24 Nisan'da 
Istanbul'da Ermeni aydınları ve 
seçkin liderler katiedilmek üzere 
evlerinden alınıp Haydarpaşa 
Garına götürüldüler. Bu nedenle 
24 Nisan 1915 tarihi , Ermeni im
ha eylemlerinin tümünü kapsayali 
olayları da içine alan bir anlam 
ifade eder. Ermeni jenosidinin 
yıldönümleri de bu tarihe göre 
saptanmıştır. 

. _ İsta.ıi~ul ve· İzmir başta olmak 
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üzere, Ermenilerin yaşadıkları 
şehirlerdek i sağlam Ermeni er
kekleri toplanarak, katledildiler. 
Geriye kalan, yaş lı , sakat , hasta 
ve kadın lar ile çocuklar sürgüne 
gönderi ldi ler. Sürgün yeri bu 
günkü Suriye s ınırl arı içinde bu
lunan Derezor, Meskene ve Ha
seki bölgeleri id i. 

Sürgün kafi leleri . yol boyunca 
kı şkırtılmış başıboş müslümanla
rın taruzuna uğradı. Bu taaruz
larda, insanlar acımas ızca öldü
rüldü , kadınların ırzına geç ildi , 
kadınlar, kızlar ve çocuklar kaç ı 
rıldılar, esir ticareti yapıldı. Bu 
vahşetten kurtulabilen her yüz ki
şiden ancak 10 ya da lS'i sürgün 
yerine ulaşabildi . 

Gerek katliamlar ve gerekse 
sürgün kafilelerinin kırımı, İtti
hat ve Terakki'nin gizli polis ör
gütü olan Teşkilatı Mahsusa 
(şimdiki MİT) tarafından organi
ze edildi. 
Aynı dönemde, İran devleti 

içinde bulunan Maku ve Koy böl
geleri ile, Urmiye ve Tebriz'deki 
Ermeni kolonilerinde de jenosid 
ey! emleri gerçekleştirildi . · 

Uçüncü Ermeni jenosidi, Çar
lık Rusyası'nın yenilmesiyle be

. raber R,us ordusunun geri çekil
mesinden sonra başlatıldı. 1917-
de Bolşeviklerin iktidarı almasın
dan sonra, Rus ordusu geri çeki
l ince, 500 km. uzunluğundaki 
Kafkas cephesinin savunması, 
Ermeni silahlı birliklerinin üstü
ne yıkıldı. Bunlar yeterli silahla
ra sahip olmadıkları gibi, yeterli 
askeri bilgi ve deneye de sahip 
değildiler. 
Pan-Turancı ideoloji gereği , As

ya'yı fethe çıkan Osmanlı paşala
rı, işgal ettikreri yerlerde, geniş 
çaplı imha eylemlerine giriştiler. 
Zaman darlığı, geniş sürgünlere 
el vermiyordu. 

Dördüncü jenosid, Mondros 
Müterakesinden sonra uygulan
dı. Bilindiği gibi, Osmanlı, 
Mondros Maternkesine göre, or
dularını dağıtacak ve Ka~as ~ını
rında 1914 Rus-Osmanlı sınırının 
batısın\1 çekilecekti . ' Bunlar uy
gulanriı;ıdı. Osmanlı ordusu, geri 
çekilme işini 2-4 ay geçiktirdi . 
Bu arada , sivil giyimli yükse~ su
baylar1ove binlerce deneyli asker, 
bol IJJıktarda silah ve cephaneyle 
beraber, Dağıstan, Azerbeycan 
ve Kuzey-Doğu Ermenistan böl 
gelerindeki müslüman halkın içi
ne yerleştirildi . , 

Kanlı Tablo 

Bunli!r Erzurum'dan gelen 
emirlere göre, 1919-20 ve 21 yıl
larında sayısız askeri eylemlerde 
bulundular. Bu eylemlerin büyük 
bir bölümü Ermeni halkına ve 
''Ermenistan Cumhuriyeti ' 'ne 
karşıydı. · 
Aynı dönemde, eski Osmanlı 

subaylar! M.Kemal ' in önderli
ğinde savaşa başladılar. Ve bu
lundukları her yerde, Ermenilere 

karşı soykırım uyguladılar. 
1890-1922 döneminde~i jeno

sidlerin kanlı sonucunu sayıtarla 
ifade edersek şöyle bir tablo orta
ya çıkar: 1890 yılında bugünkü 
TC sınırları içinde 2 milyon 900 
bin kadar olan Ermeni nüfusu, 
1925 yılında 130 bine inmişti. 
Aynı tarihlerde Batı Ermenistan: 
da ise, Ermeni nüfusu 2 milyon 
100 binden malesef 30 bine in
mişti. 
Eğer jenosidler olmasaydı, bu 

gün Türkiye'de en az ll milyon, 
tüm Ermenistan'da ise, yaklaşık 
16 milyon Ermeni yaşıyor. ola
caktı. 

"1890 yılında ikimilyondo
kuzyüzbin Ermeni nüfusu, 
.1925 yılına gelindiği za
man, 130 bine inmişti, Ba
tıermenistan'da ise yalnız
ca 30 bin Ermeni kalmıştı " 

1923'ten günümüze kadar süre
gelen Ermeni jenosidi ise, akıl al
maz yöntemlerle sürekli uygula
nagelmiştir. Bu gün de devam et

.rrıektedir. 
Osmanlı artığı paşaların sürdür

düğü politika, . devlet sınırları 

içinde değişik kültürlerin sömü
·rülmesi ve yok edilmesi oldu . Ye
ni TC'nin yöneticileri devamlı 

ıolarak ırkçı-şöven ve aynıncı bir 
politika izlediler. Kürt halkının 

direnişi ise kanla ezildi . 
Ermeniler üzerinde sürdürülen 

imha planları , bu kez " kansrz" 
sürdürülmek istendi. Ankara hü
kümetinin anadili türkçe olmayan 
müslüman haklara karşı tavrı 

''dostça'' ve ''kardeşçe'' idi. Sa
dece Rumlar ve Ermeniler res
men düşman sayılıyordu. 

Lozan antiaşmasından sonra bu 
azınlıklar politikası da değ i şti . 
Savaş sırasında azınlıklara vaade
dilen tüm haklar unutuldu . Sal

, ciırgan ve kaba bir şöven politika 
.izlenmeye başlandı. Türkiye'de 
yaşayan herkes " Türk " idi . Türk 

Katledilen ailelerden geriye binlerce sahipsiz çocuk kaldi 

olduğu için de ' 'mutlu ' ' idi. Türkler, 
Cengizlerin, Hülagülerin torunla
rıydılar. Bütün dillerin anası türkçe 
idi. Düyaya medeniyeti Türkler yay
mışlardı. · Hz. Muhammed bile 
Türkdü . 

Bu kaba, bilimdışı ve ırkçı-şoven 
mantık zaman içi,nde devletin resmi 
görüşü hali !le geldi . 

Bu arada, Istanbul dışında bulunan, 
rumca konuşan ve hristiy(\n, orto
doks mezhebine bağlı olan . halklar 
Doğu Trakya'dan, Ege'den, Küçi)k 
Asya'dan, Pon.tus vesair yörelerden 
toplanarak· topluca Yunanistan'a sü.: 
rüldüler. . 

Sürgün yerlerinde perişan bir bi
çimde sefaJet içinde yaşayan Ermeni
lerin anayurtlarına dönmelerine izin 
verilmedi . Çünkü Ermenilerin ana-

. yurtlarında yaşamış - olmak gibi 
"küstah" bir "suç' 1arı vardı! .. 
Türkiye'de hala yaşayabilen Ertne

nilere gelince, bunlar hayatta kala
bildikleri için M. Kemal'e tapınmaya 
başlamışlardı! Onları yanlızca, yaşı

yabilmek için ekmek parasını kaza
nabilme~. ve hayatta kalmalarına 
izin vermiş olan hükümetin gözüne 
girebilmek için dalkavukluk yapmak 
ilgilendiriyordu. 

" Cumhuriyet'ten sonra sür
gün yerlerinde perişan bir 
halde yaşayan Ermenilerin , 
anayurtlarına dönmelerine 
izin verilmedi. Çünkü , onların 
anayurtlarında yaşamış ol
mak gibi 'küstah' bir ' suç' ları 
vardı! , 

TC devleti ise, ne Osmanlı döne
minde ve ne de Cumhuriyet döne
minde, Ermenilere karşı hiçbir jeno
sid ya da baskı yapılmadığını, tersine 
Ernıenilerin yaşlı-sakat demeden 
müslüman halkı boğazladıklarını 

yaymaya başladılar. Bu hasta düşün
ceyi bi~ devlet politikası haline getir
diler. Universiteleri. aydınlar ve ya
zarları ile hep bir ağızdan bu kanlı 
inkar politikasını sürdürdüler. 

TC devletinin bu resmi görüşüne 

göre, ''gözü dönmüş Ermeni çetele
rinin bir tek düşünceleri varmrş : o da 
Türkleri öldürmekmiş . . . Bunun ima
ya çrkacağr anlaşrlmca da kaçmrş
lar. Savaş srrasmda kaçuklan için de 
bunlar vatan haini sanlrmmıuş. 11ı
tan hainlerinin mallai·ı hcızineve deı·-
redilirmiş. vb vb." · . · 
· Öte yandan, İstanbul dışında. hiç 
bir meskun mahalde 300'den fazla 
Ermeni topluluğu bulunmayacağı 

karar altına alındı ve uygulandı. 
1930 yılına kadar, Artvin, Mardin ve 
diğer bölgelerden yüzlerce Ermeni 
ailesi sırf bu nedenle kovuldular. 

Lozan anlaşmasına göre hristiyan 
azınlık haklarından istifade eden TC 
devleti yeni sözcükler, kavramlar da 
uydurdu. Buna göre. Rum demek , 
Grek-Ortodoks dininde Türk demek
tir. Ermeni demek, Ermenice konu
şan Türk demektir, La::. diye bir şey 
yoktur, Gürcü diye bir şey yoktur. 
Kürt demek, dağlı Türk demekti1: 
Asuri d-emek, Sürvani Türkü demek
tir. Devlet suu~lan içinde A rut ı 
voktur!!! 
- Özel olarak Ermenilerle ilgili şu k ı
sıtlamalar da getirildi. Ermeniler 
muazzaf subay olamaz. (1945 yılına 
kadar yedek subay bile olamazlardı). 
Ermeniler devlet memuru olamaz. 
Ermeniler gayet ender olarak her
hangi bir . belediye ~e çalışabilirler. 
Ankara. Izmir ve Istanbul dışında 
Ermeniler, Ermeni olarak yeni bir 
yaşam kuramaz, ev-bark sahibi ola
maz . işyeri açamaz. ikametgahının 
dışında, hiçbir Ermeni Batı Erme
nistan'a giremez. eğer mutlaka g ir
mesi gerekiyorsa. bölgenin askeri 
komutanından izin alması gerekir . .. 

1939 yılında Hatay'ın TC sınırları 
içine alınması ile beraber, oraya sı 
ğınmış olan 40 bin kadar Ermeni ye
niden sürgün yollarına düştüler. 

1924-38 dönemindeki Kürt hare
ke~lerinden sonra uygulanan Mecbu
ri Iskan'lara , yöredeki Ermeniler de 
dahil edilip, Kürtlerle beraber Batı 
bölgelerine sürgüne gönderildiler. 

1919'dan günümüze kadar, Ermeni 
lerin sürüldüğü ve yok edildiği ana
yurtlarında bıraktıkları mal varlıkla
rı vesair zenginlikler sistematik ola-
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rakyağnıalandı. Devlet eli ile gasbedil
di . Istanbul başta olmak üzere, Milli Er
meni Zenginlikleri, vakıfmalları da tür
lü hilelerle gasp edildi. 

Büyük şehirlerde oturan Ernıeniler, 
buralarda pratik olarak belli adreste 
oturmaya mahkum edilmiş politik tu
tuklu statüsü içinde tutuldular. Ermeni 
Milli Meclis'leri ise yasaklandı. 
İstanbul dışında Ermeni okullarının fa

aliyet göstermesine izin verilmedi. Is
tanbul"daki okulların bütün masrafları 
ise. Ermeni cemaatının sırtına yüklen
di . Süreç içinde Ermeni ce ders progra
mı kısıtlandı, haftada bir kaç saate indi
rildi . Okullara Türk müdür yardımcıları 
atandı. Böylece bu okullar da aslında 
yanlızca adı Ermeni okulu olan okullar 
durumuna indirildi. 

Tiyatro, seminer, konferans gibi çalış
malara izin vernıeyip tamamen ya da 
kısmen yasak lanma durumu yaratıldı. 

IL Dünya savaşında , yaş ı 20 ila 45 ara
sında bulunan tüm gayrimüslüm erkek
ler seferber liğe alındılar. Bunlar içinde 
bulunan Ermen iler de, Türkiye'nin çe
~i tli yerle rinde silahsız olarak değişik 
ça lışma grupl arının içinde ça lı ştırı ldı 
lar. Bunlar muhtemel bir Alman başarı
sı sırasında topluca imha ed ilmek üzere, 
Stalingrat direnmesinin zaferine kadar 
topluca tutuldular. 
Sava~ sırasında ' 'U.ırltk Ver,~? isi' ' adı al

tında bir vergi getirildi. Bu vergi, Erme
ni. Rum ve Yahudilere ''wısa/' ·bir soy
gundu. Mal varlıkları hiç bahasına . pa
lazlanmaya başlayan Türk burjuvazisi
nin eline geçti. Yarl ı k Vergisi ödemeyen 
mükelleflerden binlercesini Aşkale'de 

ceza olarak yol işçiliğine gönderdiler. 
1955 6-7 Eylü l o lay ları da devlet tara

fından düzenlendi . Ta~ radan kamyon
lada. tren lcrle İstanbul 'a getirilen kış
kırtılmış kitleler polisin ve güvenlik 
kuvvetlerinin gözleri önünde gay rı 
nıüslümlerin üzerlerine saldırdılar. Ev
ler. dükkanlar yağma edildi . Kiliseler 
yak ıldı. Esas saldırı. Rumiara karşıydı 
e lbette. Ermeniler de bu arada zarar 
gördüler. Yüz kadar Rum'un yanın da 
bazı Ernıeniict de bu saldırılarda öldü
rüldüler. Hükümetin yaptırdığı tahkikat 
neticesinde. "suçlu" bulunamadı. Yıl 

lar sonra ise. anlaşıldı ki. saldırı bizzat 
İçi !;d c ri Bakanlığı rdrafından tertip-
lcrimi~ ... ~ ' 

Devlet tarafından bilinçli olarak sürdü
rülen bu ''he\'CI~ teröFI'·: Ermenilerin sü
rekli olarak göçe wrlanmasını da bera
berinde getirdi. 1977 say ımında sayıları 

sayıları 100 bin olarak belirlenen Erme
ni lerden. bu gün beh E'rmeniyim diyen
Ierin sayısı sadeec 50 bin civarındadır. 

ı Giiniimii::.de Tiirkin• {fe ydşayan· Er- ... 
nwniler hakkmda neler siirlenehilir :) 
[~ Uzun ve kanlı imha e)denılerinden 
ayakta kalabilenler. hala· Türkiye'de ya
şamlarını sürdürebilmek için inatla mü
cadele etmektedirler. Bunlarıh resmi 
ilişkileri zoraki bir uzlaşnıadır. Başka 
türlüsü de olamaz. Örneğin Ermeni ce
maatı adına sık sık TV'y'C çıkarılan din 
adamları 'devletinıiz'. 'hükünıetinıi.z' 

gibi kavramlar kullanarak."memnwii
~·et/erini · · açıklamaktadırlar. Doğaldır. 
·Bilinçli Ermeniler ise. Türkiye'deki de
mokratik ve sosyalist hareketin içinde 
yer alarak görevlerini yerine getirmek
tedirlcr. Artık. pek çok insan Ermeni is
mi kullanmadığı için. devrimci hareket 
içinde yer alan Ermenileri ayıklaınak 
pek kolay değil. Zaten bunlar tespit edil
diği zaman teci biçimde i$kenceye tabi 
tutulıııaktadırlar. Diyarbakır cezaevin
deki işkencelerde · 'siinnetsi::. '' devrinı
cilere iki misli işkence yapıldığını görgü 
tanıkları yazdılar zaten. 
Doğru olan. Türkiye'deki devrimci ha

rekete katılmaktır elbette. 

[J Ermeni hareketinin Kürt hareketi ile 
ilişkisi hakkında neler düşünüyorsım u::.? 
O Ermeni hareketi bu gün. açık ve doğ
rudan tavır alarak Kürdistan'daki mi.ica
dclcyi dcsteklemclidir diyorum . Bunun
la beraber. Kürdistan'daki ulusal kurtu
luşçu güçler de. proğramlarına Ermeni 
hareketinin talep ve özlemlerini doğru 
biçimde koymalıdırlar. 

•• 

Enneni Sorunu Uzerine "EN BÜYÜK" BiREYLER (1) 
D Avrupa Parlamentosu Siyasi 
Komisyonu'nun, Belçikalı parla
menter J Vandemeulebroucke~ 

nin hazırladığı Ermeni Sorunun
da Siyasi Çözüm adlı raporu, çe
şitli değşikliklerden sonra , 26 
Şubat 1987 tarihli oturumunda 25 
kabul, 23 red oyu ile kabul edildi. 

Raporun çeşitli değişikikierden 
sonra, yumuşatılarak kuşa çevril
mesine rağmen, Türk hükümet 
çevreleri ve ilerici muhalefetin 
hoşuna gitmediği, avazları çıktığı 
kad~_r haykırmalarından bel
li .. .Ozetle bu raporun kabulü , 
Evren gericiliğinden, liberal söy
lenıli ilericilerimize kadar herke
si çok rahatsız etti , hala da edi
yor. 

ma sürecine girmesi ile birlikte, 
1800'1erden itibaren, Ermeni 
ulusal örgütlenmeleri bir p_~tırak 
gibi boyvermeye başladı. Orne
ğin, 1860'1ardaki ''Ermeni Ha
yırsever Cemiyeri '; " Fedaiyan 
Cemiyeri ''; 1870'Ierde Van'da 
' 'Ara rat lı ': ''İttihat ve Ha/as ''; 
Muş'ta " Mektep Sevenler' : 
''Klikya ': ·'Milli yerperver Ka
dınlar Derneği' : " Ermenistan 'a 
Doğru' '; 1880'1erde Erzurum'da 
"Silahlı/ar': " Milliyetperver 
Hayırlar "; Kafkasya'da " Genç 
Ermenistan ''; Van'da ·'Kara 
H aç''; İstanbul 'da , "Ermeni J.iı
tanperver İttihadı "ve 1890'Iarda 
bir hayli merkezi bir örgütlenme 
olan ihtilalci ''Şant': .. 

~.~ 

D Tarihte bireyler kendilerini överek, öne çıkararak büyük 
isim yapmazlar. Yaptıkları işlerin büyüklüğü isimle~i_ni ~~ 
büyütür. Yani hiç kimse kendi reklamını yaparak degıl, ıyı 
veya kötü pratik bir geçmişle anılır. Burada devrimci bireyin 
bireyciliğini açmaya çalışalım . 

" Devrimci mütevazidir, iyidir, beceriklidir, zorluklan 
yener '' vb. ahlak kavramları dışında , devrimci kavramlar da 
vardır, geçelim. 'Bir devrimci insan nasıl olmalıdır?' diye 
soracak olursanız ahlaki vb. bir sürü yargı ve kural önünüze 
serilir. Ama hiç kimse en basit bir cevap olan 'Bir devrimci 
insan olmalıdır ' demez. Yani en basitten en karmaşık anlam
da bir insan .. hatası, özlemi , istemi olan insan ... 

Ermeni mi/is/eri, Narodnik yöntemlerle örgütlenmiş/erdi 

Biz bireyler geneiiikle kendimizi vazgeçilmez doğru görü
rüz . Devrimciler olarak kendimizi ahlaki vb. kurallarla ku
şattığımızdan dolayı kendimizi en doğru görme bizde kro
nikleşir. En doğrusu biz ve sonra diğerleri. En mütevazi biri
mizi ele alalım. Örneğin ; "devrimci hatasız olmaz, eleştiri 
öz-eleştiri ye açık olmalıdır'' gibi mütevazi görünen birisi .. . 
Böyle birisinin kafasında da en doğru olduğu çakılıdır. Ko
nuyu somutlarsak : Her birey 'birinci keman 'dır. 'ikinci 
keman' olmayı kimsenin döşü kaldırmıyor, teller paslanıve
ri var. O mütevazi birey eğer bir yapıda yer alıyorsa , o yapı
nin en doğru olduğunu savunur. Bu doğal. Fakat 'niçin en 
doğru ?' verdiğ i cevap onu aç ığa çıkarıyor. Genellikle: 
''Doğru olmasaydım burda değil başka yerde olurdum '' 
"Doğrudur bu nedenle içinde yer alıyorum, doğru olmadı
ğına ikna olsam çekilirim ''vb. cevaplar alırsınız; ''Biz mürit 
değiliz, hangi yapı doğruysa orada yer alırız'' gibi 'temel~ 
lendirmelerle konuşma devam eder. Bu temellendir
me(me)ler bize, biz bireylerin ne kadar kendimize inanmış 
bir sapiantıda olduğumuzu gösteriyor. Biz bir yapıda en doğ
ru olduğu için yer al ınışsak bu demektir ki , kendimiz mutlak 
doğruyuz , öyle ya, yoksa orda kalmazdık. Yani en doğruyu 
belirleyen biz bireyler oluyoruz. Kısacası en tepemizden en 
tabanımıza, en bilgilimizden en bilgisizİnıize her birimiz en 
doğruyuzdur. Eleştiri, öz-eleştiri her ne kadar hepimizce 
kullanılıyorsa da bu sadece sözeld ir, pratik hiç bir anlamı 
yoktur. Çünkü hep şaşmaz doğrularız. Eleştiri ve öz-eleştiri 
başkaları içindir. Hiç kimse bir diğerini beğenmez . Başkala
rı yetenek ve fedakarlıklar sergilemişlerse bunu mutlaka bir 
yerlere bağlar, kötü ya~lar üretiriz . Bir şey i ancak biz yap
mışsak doğru buluruz . Içinde almadığımız işlerin şartlarını 

Tarihi gerçeklerden ve onların 
tekrar gündeme getirilmesinden 
öcü 'den korkar gibi korkan lar, 
doğaldır' ki . sadece egernen.:çev
reler değildi r. Aynı korRu , burju- " 
-.:azinin çeşitli kesimlerinden me
det ve ilericilik uman sosyal
şovenlerde de var. Kanımızca da. 
''sosyal-şovenivri, son biçimini 
almış bir oportünizmdir/Lenin. 

Türkiye. Av·rupa · ile ilişkilerini 
düzelJirse, demokrasiye geçiş da
ha da ivme ,kazım ı ı' ... düşü ve dü-

' ş üneesi içinde .ı olan sosyal
şoveniere göre. son rapor'un ka
bülü Türkiye'deki gericiliği az
gınlaŞtıfacak ve ayrıca (;ta demok-

. ra si 'ye geçişi · engelleyı::cektır ... 
' Toplumsal yaşamı bir ahtapot 
gibi saran. ' 'Büyük Tıirk Ulusçu
luğu ''nun kölesi olan bu sosyal
şoVen görüşe katılrriamız . elbette 
olası değildir. Çünkü. yine kanı
mızca, şoven Türk Ulusçuluğu. 
devrimci hareketimizde. her tür
lü oportünizmin ana kaynağıdır. 
I şte bu anlayışla. tekrar gündeme 
geldiği konjuktürde. Ermeni so
rununun tarihsel ve toplumsal 
çerçevesine değinmeyi bir görev 
bilmektey iz. 

BİR 
Ermenilere tarih içersinde. İç 

Anadolu-Doğu Karadeniz ve 
Klikya diye anılan bugünkü Çu
kurova ve cıvarında raslamak 
mümkündür. Özellikle ticareıle 
uğraşan bu kesim. XIX . yy. baş
larında, Osmanlı imparatorlu
ğunda ticari sermayenin % 
20'sini oluşturmaktaydı. Milliyet 
aşamasındaki Ermeni! i~. · 'Re
ne/lik/e hurjumlaşan lswnbul, 
Trah::.on gihi önemli ticaret mer
ke-lerindeki kocaman scrmare 
ırk~laşlan ile sıkı_ sıkıya ha,~ /ı, İn
g ili::. metalanlll Iran yaylasmdan 
Iç Asm '_m taşımakla giiredi bir 
küçiik-hwjuı ·a çoRun/uğu ii::.eri
ne kurulmuş, hir kiiçiik-hıujum 
he::.ilg(m/ık man::.ımıesi demekti · · 
(H Km/ n m/ı) . 

Sözkonusu küçük-burjuva be
zirganlık manzumesinin ulusla~-

ve zorluklarını düşünmeden yergiye tabi tutar karalanacak 
Aynı süreçte Ermeni aydınları, yerler ararız, yok kendimiz yapmışsak hak geti re . . başkala-

yurt dışında , -Fransa ve İsviçre- rının o konuda konuşmasını bile elimizden gelsi yasaklarız. 
1886'da ''Hınçak-Çan " adlı ör- Dıştan e;Ieştiriy~ açık görpns~k ~i!e içimiz_d_en ka~şıyı~dır. 
gütle'nmelerini oluş~urdular . . Bu ,en d~ğr'! bi.r~y ?.larak ~~ndınpz! : sonra- ılışk ~m~~: ·ıyı olan 
öYg'ütlenmederi ayrılan' bi~ grup ark.adaşr?rımı:z, 1ve iÇin~e bulunôugumuz yapıdır öızce, baş-
ise, 1890'1arda Kafkasya'da kaların_ı eıi son ya düş9nürüz veya on.lardan bahsetineye bile 
"Taş n ak " partisini örgütlediler. gerek görmeyiz . · . ' . · 

· TaŞnaklar genellikle, Narod'nik- Bı;ıgırrtsız ögeleri~ konumu ise ayrı bir yazı konusu : Qtılar 
İerden ve Kadetlerden etkil,eiimiş içirıçl~ yer ·aıabileç~kleri , kendi 'düşüncelerini doğru kabui 
bir hareketti . 1892 yılında kabul eden bir yapıya henüz rastlamamışlardır. Diğer bütün yapı-
ettikleri .proğramdaki hedefleri I ;:ır );anlış 't_ır, ' küfliyatını mahkıith ederler bu bağımsız öi- ' 
ise, isyan ile elde edilebile'cek bir _;·· 'i'eyJer. · ~ "' .·' · ' · •-' · ' ' · 
çeşit özerklikti. Narodni ıtl ' yön- ,. '·t Kısaca tek'~arlarsak :: ;repeden tabana. her birey en makul 
temlerden bir hayli etkilene'ıi'Taş- ' kendisini ve içinde bulunduğu konumu görür. Böylece doğ-
naklar, süreç içersinde yoğun ve matizn-i ve başkalarını _yanlış ve yok saxma gundeme gelir. 
yaygın bir terörü örgütledil~r. Gi- '- Sohuçta hh birey, en doğru ve her yapi ,oa:maç durumuna ge-
derekten, Narodnik ve ·ltalyan ' ' I ir ve asıT am~ç b'yrtar'!f edilir. Blz·birr;:yler en doğru olduğu-
Karbonari benzeri bir örgütlen- muza ve yapıları da'b'lz oluşturduğum'uza göre değişik olma-
rneyi gerçekleştirdiler. " ' · sı beklene'mei. · • '! • -' • '' 

· İKİ 6 zaman şu en doğru "biz': "bizsiz'her·lş tu kaka ' ' aniayı-
Kısaca değindiğimiz bu örgani- , şın~a11 kendimiii nasıl kurtaracağız. Sorunun ·özü bıı ol-

zasyonlar, daha sonra, haklı ulu- ' malıdır. 
sal demokratik istemler için sava-
şımı. elbette kendilerine ~.as yön-
temlerle örgütlediler. Orneğin 
1890'Iardaki Gugunyan Girişimi, 
1896 'da Osmanlı Bankası Baskı-
m , 1897'de Mazrik Başkaidırısı, 
1904 'de Antran ik 'in önderlik etti
ği Sason ayaklanması, 1905 'de 
Abdulhamid 'e vönelik suikast gi
rişimi l'b. leri . .". Aynı süreçte Os
manlı ların Ermenilere yönelik 
soykırımcı uygulamaları da dev
reye girdi . 1845'1erde başlayan 
soykırım. 1864 ve 1894-1896'da 
doruklarına vararak sürdürüldü. 
Bu soykırımiardan ''Ermeni 
Komitacılan " adlı yapıtında 
övünçle bahseden Altan Delior
man. 1894-1896 katliamlarındaki 
Hamidiye Alayları'nın Abdulha
mit tarafından nasıl bölgedeki 
Kürtlerle Ermenileri birbirine 
kırdırtmak. yani bir taşla iki kuş 
vurmak amacı ile örgütlendiğini 
uzun uzun anlatır. (S.42-35). 

üç 
Ermeniler 1908'deki ''ran m 

hurjum '· devriminin ardından 
ilk kez Iı;:gal partilerini kurdular. 
Ama bu Ittihat ve Terakki ırkçılı
ğı koşullarında pek uzun ömür_lü 
olmadı. 1909 Adana soykırımı It-

., 

A. DiKiLi 

tihatçıların gerçek yüzünü Ab
dülhamid'ten pek farklı olmadı
ğını açığa çıkarttı. Bu durumda 
da Ermeniler ''kurtuluş' 'u Çar
Iık Rusya'sı iİe ittifakta aradılar. 
1908'de Osmanlı Meclisinde üye 
olan Armen Garo, Çarlık ordu
sundaki taburlarının başına geçti . 
Antranik ise, Ermenistan'da par
tizan savaşını örgütledi_.' Bu olay
lar dizisinde ise, Ittihatçılar 
1914-1915 yılları arasındaki Er
meni diosparasını tüm vahşilikle
ri ile örgütlediler. 

Bu trajik görüngüye son fırçayı 
1920'deki ''Doğu Taaruzu '' ile 
yine K~malistler vurdu . Böyle
likle de Ittihatçıların yarım bırak
tıklarını, Kemalistler aynı yön
temlerle tamamladılar. Bu tarih
sel kesitte ise, 1.5 milyon Ermeni 
katledildi . Böylelikle de bir kez 
daha Büyük Türk Ulusçuluğu ger
çek kimliğini tarihin önünde iti
raf etmiş oldu. 

DÖRT 

Bugün Ermeni sorunundan 
sözetmek, boş bir gayretkeş
lik midir? Kuşkusuz hayır! . .. 
Eğer hakların kardeşliğinden 
ve işçilerin enternasyonalist 
birliğinden yana isek, ''tarihi 
genellikle güçlüler ve galipler 
·yazar'' (ÇEmeç, Hürri
yet,l6.06.1981) diyen egemen
resmi anlayışa karşı, elbette 
Karşıt Tarihle ve Gerçekle
riyle başkaldırmak zorunda
yız. Unutulmamalıdır ki , Bü
viik Ti.irk Ulusçuluğunwt, Er
meni soykırımcılığı 
karşısındaki · bir suskunluk. 
yarın Kürdistan'daki yeni bir 
Büyük Ti.irk Ulusçuluğunun 
soykırımına bı ir ''anlamda'' 
olanak ve zemin hazırlaması
na "davetiye" çıkartmak an
lamı taşıyabilecektir. 

26.02.1987 
Paris 

Kirve Kal-etnder 
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SADDAM Kürdistan'da kan kusuyo 
D Mecburi İskan Kanunu Irak'da da yü
rürlüğü konuldu. 
D Kürt halkını top yekün imha etmek 
amacıyla kimyevi silahlar kullanılıyor. 

D Son bir hafta içinde 7 peşmerge şehid 
düştü, 300'e yakın, kadın, çocuk ve yaşlı
lardan oluşan savunmasız halk yaralandı. 
Mecburi iskana tabi tutulan bölgelerdeki 

halk zorla Irak'ın güneyindeki toplama 
kamplarına sürülüyor. 
D Sadece Dıhok ve Musul bölgelerinde 
boşaltılan köy sayısı 240! 

Güney_ ~ür.distan'da 
GEÇTIGIMIZ HAFTA 

ANK•Güney Kürdistan 
• KDP-I'ın (Irak Kürdistan Demok
rat Partisi) yönetimi , Irak rejimi ile 
çalışan , köyleri mecburi iskan ka
nunundan etkilenen ve rejimin si
lahlarını taşıyanlar için genel af çı
kardı ve bunları devrimin saflarına 
davet etti. 

Mustafa JBarzani'nin ölümünün 8. 
yıldönümü ve İdris Barzani'nin ölü
münün 40. günü nedeniyle, PDK-1 , 
tutuklu bulunan 33 esiri af etti. 
• PDK-I'nın komite ve örgütleri , 
halk arasında , Mecburi İskan Ka
nununu deşifre etmek amacıyla se
minerler düzenlemektedir. Bu se
minerlerde, halktan Saddam rej imi
ni planlarını boşa çıkarmayı , 

kurtanimış alanlara ulaşmalarını ve 
hükümetin uygulamalarına karşı 
durmalarını istemektedir. 
• CUD (Ulusal Demokratik Cep
he)'in komiteleri iskan planına ce
vap vermek amacıyla aktifbir şekil
de politik , basın-yayın ve geniş as
keri çalışmalarına devam 
etmektedirler. Bu çalışmalarla hal
kı uyarınayı ve örgütlemeyi amaçla
maktadırlar. 

• YNK (Kürdistan Yurtseverler Bir
liğ i), köylerde yaşayan halkdan is
kan kararına karş ı durmalarını , re
jimin kararlarına kulak asınamayı 
ve direnmeyi örgütlemelerin i iste
mektedir. Aynı şekilde, PSK (Xe
zek) ve diğer güçler aynı talepleri 
halktan istemektedi rler. 

Bölgede tüm ulusal güçler arasın

da i şb i rliğ i ve dayanışma sür
mektedir. 
• Köylerde yaşayan halkın çoğu , is
kan yasası ile yapılan tehdit ve zorla 
Irak ' ın güneyindeki kamplara sür
günden dolayı kurtanimış alanlara 
kaçmaktadırlar. Kurtanimış alanla
ra yetişebilenlerin durumları ol
dukça kötüdür ve acilen Kızıl Haç, 
insani makamlar ve Kürt halkının 
tüm dostlarının yardımına muhtaç
tırlar. 

• Irak hükümeti elinin yetişebildiği 
bütün köyleri yağmalayıp yıkmak
tadır. 16.4.1987'de Atruşe mıntıka
sının doğusundaki Ezix, Hermaşe, 
Derexter, Sederka köyleri boşaltıl
mış ve yağmalanmıştır. Aynı şekil
de, Atruşe mıntıkasının kuzeyinde
ki Telılinevi ve Beboze köyleri bo
şaltılmış ve tamamen yakılmıştır. 

Bu köylerin bulunduğu alanlarda 
hiçbirşey kalmamıştır. 

• 17.4.1987'de Alkuşe yayiasındaki 
Toxuyan, Gavar ve Xorze köyleri ki, 
Musul vilayetine bağlıdır, boşaltıla
rak yağmalanmıştır. Bu köylerde 
Yezidi Kürtler yaşamaktaydı. 
• 13.4. 1987'de YNK ve Kürdistanlı 
diğer örgütler, düşmanın güçlü ol
duğu Ezmir, Kayven ve Çuverte sı
radağlarında bulunan Manet ve Çu
verte'ye büyük bir askeri eylem dü
zenlemişlerdir. 13.4.87'de başlayan 
bu savaş, 19.4.87'ye kadar devam et
miş ve sonuçta Irak saldırısı kırıl
mıştır. 1-KDP ve Xezek'de YNK ile 
birliktebtıeytemlere katılmıştır. Bı:ı 

savaşta 4. bölge ve Çuvarte mahalli 
komite üyesi Osman Sergalaye şe
hid düşmüştür. Aynı şekilde, 

YNK'den de bir çok kahraman peş
merge şehid düşmüştür. 
• CUD'un 17.4.1987'deki açıklama
sına göre Erbil ve Süleymaniye böl
gesinde rejimin kullandığı kimyevi 
silahlar nedeniyle 20 kişi ölmüştür. 
• 18.4.1987'de IKP (Irak Komünist 
Partisi) ve YNK kimyevi silahların 
kullanımı ve mecburi is kan kanunu
nu protesto etmek amacıyla ortak 
bir bildiri çıkarmışlardır. 
• 19-20.4.1987'de I-KDP, YNK, 
IKP ve Xezek Süleymaniye bölge
sindeki Karadağ ınıntıkasında geniş 
çaplı ortak bir askeri eylem düzen
lemişlerdir. Bu eylemde 1-KDP'den 
3 peşmerge 'şehid düşmüştür. Ey
lem sonucunda polis merkezi, ana 
elektrik santralı, Baas Partisi 'nin 
karargahı ve askeri üs ele geçiril
miştir. Bölgede tamamiyle peşmer
genin denetimi altındadır. Bu ey
lemde ele geçen mühümmat şun
lardır. 
- 100 asker ve polis öldürülmüştür. 

-llO kişi esir edilmi ştir. 

-3 zırhlı araç 
- 2 askeri araba 
- 1 cepp 
-1 askeri Landroser 
-1 kreyder 
-1 askeri otobüs 
-1 polis otobüsü 
-1 kompi let transfor (telegram ara-
cı) RAKAL 
-i kompilet transfor BEL 
- IOO' lerce ağır ve hafi f silah vs. ele 
geçirilmiştir. D 

I-KDP'nin AÇIKLAMASI i 
D Irak rejimi, bugün Kürt halkını ortadan kaldırmanın plan
larını uygulamaya sokmuştur. Musul, Duhok, Erbil, Süley
maniye ve Kerkük illerini, terörist eylemle~le, kanon ve 
uçak bombardımanıyla yakıp yıkmaktadır. Iskan planını 
uygulamak için halka para vererek, yurtlarını terk etmeleri
nii istemektedir. 

Sadece Duhok ve Musul'abağlı kazalarda bulunan köyler
den, 240 tanesi zorla iskana tabi tutulmuş ve boşaltılmıştır. 
Köylerde direniş artıkçaı boşaltılan köy sayısıda artacaktır. 

Irak rejimi, Mecburi Iskan planının hayat bulması için 
kimyevi silahlar kullanmaktadır. Saddam asıl planını 

20.4. 1987'de tatbik etmek istiyor. Rejim, kurtanimış alanla
rı veraneye çevirmek istiyor. Bu planlarla, onbinlerce sa
vunmasız halkın geleceği, yaşamı ve hakları ayaklar altına 
alınmakta ve imha edilmektedir. Halkın inançları ve yıllar
dır bulundukları ana topraklardan kökleri sökülüp atılmak 
isteniyor. Şiddetli bir asimilasyon politikası bölgede sürdü
rülmektedir. Bütün amaç mecburi iskanı hayata geçir
mektir. 

1976'dan 1978'e kadar, hükümet eylemleri ile 250 bin kür
dün vatanını terk etmesine ve Güney Irak'a göçüne neden ol
muştur. Aynı şekilde yarım milyona yakın kürdü ise kurta
nimış alanlarda toplayarak, kamplara yerleşt(rmiştir. 
Biz, Birleşmeş Milletler'den~ Kızıl Haç'tan, Insan Hakları 

Örgütü'nden, ilerici örgüt ve Kürt halkının dostlarından, 
Kürt halkıyla dayanışmalarını istiyoruz. Yardım ellerini, 
derbeder halkımıza uzatmalarının gerekliliğini belir
tiyoruz. 

Irak devletinin vahşi ve insanlığa karşı eylemleri mahkum 
edilmelidir. 

1 • • \ ~ 1 • ' 'ı' . ı ı 

1-KDP 
Polit-Bjiro 

19.4.1981 

CUD'UN AÇIKLAMASI 
D Arap ve Dünya kamuoyuna 

Irak hükümeti ve onun başı Saddam Hüseyin sonu yaklaştıkça 
devletler hukukuna, insan haklarına aykırı terörist eylemlerini 
arttırmaktadır. 
Geçtiğimiz hafta Saddam hüseyin'in Kürdistan'daki vilayetleri 

ve Musul'u ziyareti, ayrıca yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ın 
Türkiye gezisinin amacı bugün ortaya çıkmıştır. 

Irak hükümeti 15.4 .87'de Süleymaniye ve Erbil bölgelerinde ya
şayan halka karşı kimyevi silahlar kullanmıştır. Bu nedenle 20 kişi 
katiedilmiş ve 300'e yakın savunmasız halk yaralanmıştır. Ayrıca. 
diktatör rejim Duhok, Musul ve Erbil bölgesinde yaşayan halk 
üzerinde baskılar yapmakta ve 20 gün içinde toparlanıp kamplara 
gitmelerini istemektedir. 

Rejim , halkı elektrik ve suyu kesmekle tehdit etmektedir. Uygu
ladığı ekonomik ablukayla halkı aç bırakıp perişen etmek iste
mektedir. Bu vahşi çalışmaların tümü CUD'un ve yurtsever güç
lerin bulunduğu alanlara yöneliktir. Rejimin ajanları halka karşı 
terörist çalışmalar yapmakta ve halk arasında bu yıl bütün Irak·a 
muhalif güçlerin yok edileceği propagandasını yapmaktadır. Bu 
rezil çalışmalar Irak hükümetinin sadece şövenist karekıerini or
taya sermekle birlikte aynı zamanda onun faşist karekıerini de or
taya koymaktadır. 

Bugün bütün CUD güçleri çalışmalarının doğruluğuna ve Sad
dam hükümetinin sonunun geldiğine kesin inançları vardır. Bu te
rörist çalışmalar tam tersine halkımızı daha da güçelndir
mektedir. 

CUD, bütün ilerici güçlerden , Birleşmiş Milletler"den, insan
hakları örgütlerinden bu insanlık dışı duruma karşı çıkmalarını 
istemektedir. 

Irak'taki halkımız dayanışma, barış ve özgürlük için dünyadaki 
dostlarının yardımını umut etmektedir. 

' ı . . 

CUD 
17-11.87 
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D Peşmerge li berxwe dike! 
D Di şer de 7 peşmerge şehid bun. 
D Ji ber karanına çeken kimyev1,300 jin, 
zarok u kal birindar bun. 

DAXUYANIYA PDK-1 
- Rcjinıa Iraqe. niha bi her awayi plancn rakirina Kur
dan dixwazc texe jiyane. Li wilayeten Mlısil, Dehok, 
Erbil. Silemani u Kerklık c. bi dezgehen xwe, (polis, 
c ah ş b.v.d) bi terori'sti'. bi bombardımana ka non ı} balafi
ran hcrcme xera dike. Ji bo bi ci anina i'skane. bi dane 
pera. dixwazin ku xclk gunden xwe berdin. 

Li qezeycn wilayeten Dihok u Mlısil e. bi tenc hejmara 
gunden ku dixwazin vala bikin zedeyl 240 gunda ne. 
Berxwedana gundan çiqasl zcde dibe. valakirina gun
danji her roj zedctir dikin. 
Rcji'ına Iraqc .ii bo Iskana mecburi, çeken klmyewl bi 

kar aniye. Neyeta hikuıııcta Saddam Hisen. heye. ku 
planen xwe yen bingehin di roja 20.4.87 an de tatblq bi
kc. Ew dixwazin. ku heremen rizgarkir~wcran bike. Bi 
van planan çarenusajiyana bı deh hezaran Kurdenji pa
rastine mehrum in. dixin xetere. Rehen wan , ji erde bav 
u baplrcn wan ten qetandin. Bir u baweriya wan a nete
wl. adet Cı toreycn wan yen netewl, dixwazin bipişevin 
(asimile bi kin). Li Kurdistana Iraqe tevl. arnıanca hı ku
meta Iraqe Iskana tevayi' ye. 
Operasyonen hikumeta Iraqe. di salen 76 heta 78 an. 

250 hezar Kurd koç! başGri Iraqe kiri bGn. O her weha 
zcdeyl nlv milyon merovcn Kurd di nav heremen Kur
distane da kom kiri bGn G kamp vekirl bun. 

Em; bangl FN. konılten FN. rexisıina Xaça Sora Nav
netewl. rexisitina mafen mirovan, hcınG rexisitinen 
peşverG G rizgarixaz G dosten gele me yen li cihane; di
kin. ku hevkariya gele Kurdistane bikin . Deste allkariye 
ji bo xezanen Kurden derbeder ku ketin bin kuştine G 
birçltiyc. bikin. 

Doze li dewleta Iraqe bikin. da ku erişen wan en hov 
nemirovtl rawestln. PDK-1 

'-·'··'···. · · Polit-Buro 
} • ı \ .... ~. 19.4.87 

D Li heremen Dihok u MOsile bi tene bej
mara gunden ku dixwazin vala bikin zede
y1240 gund e! 

dinava 20 roj an de ji Mu sil, Dihok u Erbi
le derkevin, xwe kom bikin u herin 
kampan. 

D Rejima Iraqe ji xelke daxwaz dike, ku D Gund valakirin, şewutandin u xerakirin 

" " HEFTAÇUYI 
Li Kordİstana Başur 

ANK•Kurdistana Başur 
• Serkirdayetiya PDK-1, eruyek gişti 
ji bo heım1 kesen, ku li gel rejimi kar
dikir ı1 çeken wan hilgirti bun , der
xist. Ji wan hat xwestin ku ben nava 
reza şoreşa Kurdi ji ber ku heta bi 
gunden wan ji kete iskane. 

Serkirdayetiya PDK-1 , 33 Msir bi 
munasebeta birhatina 8 saliya Barza
niyenemir ı140 roj i ya ldris Barzani, 
eru kir. 
• Komite u rexİstinen PDK-1, dinava 
xelke de berdewami sernineren li ser 
rureşkirina planen iskane dike. Parti 
ji xelke daxwaz dike, ku gundi pla
nen rejima Saddam puç bike, xwe 
bighinin heremen rizgarkiri u li diji 
hikumete rawestin. 
• Komiten CUD li wllayeta Dihoke ji 
bo bersiva planen iskane , bi aktifi ka
ren politiki, weşani u eskeriyen ber
fıreh, berdewam dike. Xelke li hem
ber planen iskane şiyar dike u wan 
dihune. 
• YNK, ji xelken gundi xwest , ku li 
diji biryaren planen iskane rawestin, 
guhen xwe nedin rejime u li diji hu
kumete li ber xwe bidin . Herweha 
PSK(Xezik) u hezen din ji ey ni dax
waz kirin. 

Hevkariyek di navbera hezen nete
wl de 1 i hererne hey e. 
• Gelek xelken gundi, j i ber tehdita 
iskane ı1 koçkirina kampen başurl 

lraqe, revyane u hatine heremen riz
garkiri. Ji ho wan kesen, ku hatine 
heremen rizgarkiri , ji Xaça Sor, ji 
maqamen insani u hemu dosten gele 
Kurd alikarl pewist e, ji ber ku rewşa 
wan geleki ne baş e. 
• Hikumeta Iraqe, hemu gunden, ku 
desten we digihene, xera d ike. Di ro-

DAXUYANİYA CUD 
"'Li ser kriminala bi karanina çeken kim yevl G operasyoneniskana 

mecburi a nu li mintiqa rizgarkirl". 
Ji bo raya gişti' a Erebi u cihane. 

Her ji çaxa ku nizama hikumeta Iraq u sere we Saddam H isen , nezi
ki dawiye dibe. bi karen terorlsti' li diji mafen mirovati G hiquqa dew
leti radiweste. 

Di hefta çGyi de. ziyareta mucrim Saddam H isen a ji bo wileyeta 
Musile G wi'leyaten Kurdistane li bakurl welat G ziyaretadi van rojen 
çGyi de ziyareta wekili yekem a wezarete TahaYasin Ramazan a Tirki
ye; iro diyar bu. 

Nizama rejima Iraqedi 15.4.87 anda çeken kiınyewi li diji xelke Cı 

mintiqayen rizgarkiri -Silemani G Erbil- bi kar ani bu. Ev operasyon 
bGye sebebemi ri na 10 kesan G birindar buna 300 xelke di'tir. Pirani ya 
wanjin. zarok G pir in . Her weha diktatoren Iraqeji xelke Kurd dax
waz dike. ku di nava 20 rojan de ji Musil, Dihok ı} Erbile derkevin. 
xwe kom bikin G herin kampan. 

Hikumet xelke tehdit d ike u dixwazin elektrik G ave ji bibirin. Tada 
abori li heremed ike da ku xelke birçi G perişan bihele. Hikumet gun
dan di~ewitine. Ev karen wahşi, li ser heremen rizgarkiri G ciyen 
CUD G ciyen hezen niştilllani en din, buye. 

2) Ajanen wan, ji hezen Emin, bi terörist! kar dikin u di nav xelke 
de propaxanda dik in, ku we isa! hem u muxalefeten li diji rejima Iraqe 
mehf bi kin. 

Ev karen nexweş, tene şoventiya hikumet Iraqenişan nade. Le, fa
ş~stiya wan ji ni şan d ide. 

I ro CUD G hemG hezen niştimane en Kurdistane bawer dikin ku xe
bata wan rast e G baverin, ku we dawiya Saddam H isen be! .. Ev karen 
teroristi gele me u gelen nıştımani bi heztir d ike ji bo herdavanı buna 
serketina wan.CUD. bangi hemG hezen rizgarixwaz G peşveru, rexis
ıina FN. (Yckitiya M iletan) raya gi~ti a cihan e u rexİstina ma fen mi ro
van kir. ku ncrazibGna xwc dcrhal nişan bikin G li hember van kar G 
kirinen dewlcta lraqc rawcstin .Gele me ye lraqe, li heviya alikariya 
dosten cihanc ye. Ji ho hcvkari. aşiti G serbest! 

CUD. 17.4.87 
• 

ja 16.4.1987 an de xelken gundi ji 
gunden wan derxistin u ev gund vala 
kirin. Nave wan gundan ev in; Ezix, 
Hermaşe, Derexter, Sedarke. Ev 
gund, li rojhilata ATRÜŞE dikevin. 
Her weha gunden Tehlinewi u Bebo
ze (bakure ARTÜŞE) ji hatin valaki
rin u gund tev şewutandin u tiştji wan 
nema. 
• Di roja 17.4.87'an de, rejime gun
den Toxiyan, Gavar u Xorze, ku li 
deşta ALKÜŞE dikevi n, li neziki wi
leyeta Musule , vala u xera kirin. Di 
van gundan de Kurden Ezlde dijiyan. 
• 13.4.87'an de, peşmergeyen YNK u 
hezen Kurdistane yen din , şeren qeh
ramani li diji ciyen dijminen , ku li 
mintiqa Manet u Çuwarte -ku ev di
kevin silsileyen çiyayen EZMIR, 
KAYWEN u NAWET- kirin. Hezen 
peşmerge , bi dehan çeperen dijmin 
girtin. Şere ku di 13.4.1987 an de des
tpeki ri bu , heta bi 19.4.1987 an berde
wam kir ı1 erişen Iraqe şikandin . 

Peşmergeyen PDK-1 ji, bi hezen 
YNK u Xezik re di van şeran de beş
dar bu . Di şere Pirkeyekeywan de, 
peşmerge Osman Sergaliye şehid 

ket, ku ew endame Komita a Mehe1i 
a Çuwarte a liqe 4 a PDK-1 bu . YNK 
jl gelek şehiden qehraman dan. 
• Li gor beyana CUD a 17.4. 1987 an ; 
hej mara kesen, ku ji ber karanina çe
ken kimyavi li mintiqa Erbil u Sule
maniye, mirine di 15.4.1987 an de 20 
kes bun. 
• Dİ Roja 18.4.1987 an de, YNK ı1 
PKI beyanek li ser bikaranlna çeken 
kimyavi u derxistina xelken mintiqa 
u valakirina gundan , bi hev re der
xistin . 
• Di roja 19-20.4 .1987 an de, hezen 
YNK(Yekitiya Niştimani Kurdis
tan) , PDK-1 (Parti Demokrat) 
Kurdistan-Iraq) , PKI (Partiya Kornu
niste Irak) ı1 HSK (Hlzbl Sosyaliste 
Kurdistane), bi hev re erişen mezin li 
mintiqa KARADAX -heremen 
Silemaniye- kirin. Di wi şeri de 3 
peşmerge ji PDK-1 şehid ketin. Na
venda polis, rexİstina hizba BAAS u 
qada leşkerl u her weha mintiqe tev 
ket bin desten Peşmergeyen 

qehreman . 
Di ve çalakiye de ti şten ku ketine 

de st: 
-100 leşker, polis u eaş kuştin. 

-llO hesir girtin . 
-2 erebeyen hesini 
-3 erebeyen leşkeri (İVA) 
-!Cip 
-1 Landgroser -leşkeri-
-1 qreder (Şefil) 
-1 otobasa leşkerl 
-1 ereba polis 
-1 Komplet Transfor (cihaza teleg-
rame) -RAKAL-
-1 Komplet Transfor -BEL-
-Bi sedan çeken sivik ı1 giran 

20.Cotan. 1987 

ABONE BE 

ABONE BIBYNE .. -. 
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Hesen Hişyar'ın anıları 

Pişti 63 sal Berxwedana şex Seid • 63 Yil Sonra Şeyh Said Direnişi 
Despek di he;r:nara 15 an de 
Tıl AJö:ya yetişmişlerdi . O zaman biz Dıcle' nın guvenme .... Delimisiniz Kaso bize yalan mı söy-
batısındaydık çağrıldık ve gittik. Gittik tepede lecek yani'1 .. Kaç kişi ayrıldılar. Neboye Keleş ve 
pusu karşıniıza çıktı. Oradaydılar. Bız akşam yüz Radaratlı onfardan ayrıldilar. oyle ... yani 
oluncaya kadar bekledık. Bir kaç koldan gece- onlardan ayrılıp o tarafa gıtti.ler. gitmedi ler. Şeyh 
m Izin ismini (parola')' koydu k. O gecenın ismı Sait onlar köprünqn başına gittiler ve köprüye 
Alı 'ydi. Hani halkı batı tarafından Türk köyü geçtiler. Koprünün drtasından (7\bdurahman Pa-
Kadı'daiı (Kadıköy) geldiler. Lice'de onlara biır- şa Köprüsü diyorlar) askerler o tarafta doluydu. 
dan dı re k ın in dediler. (Çevremizde başkailm .kalktılar.' Kaso onlarr buraya göndermişti. !kı ta-
vardı. Zirki diyoruz. ÇevremizdekL aşi.ı:et dedi• ı raf.askerlerce tutuldu. Şeyh Sait koprünün orta
ler. gidin doğudan gelin . Daraxli'ya gittik om- sında yakalandı. Yakalayan'Erııuruni Tümgene
dan geldik. Karanlık bir gece yağmur Çıselıyorr< ' · rallerinden Osman P.aşa'ydı '.' onları orada tutu
du. Köye gizlice gidıyoruz. Köyde çıt yok . Köyde ,., lar. Şeyh Sait yakalandıktan sonra o komite 
kimse kalmamış' kaçmışlar askerler tepedeydi- : dagıldı. ·Ondan sonra kimileri yeni kalktılar. 
ler. Harman yerinde. korkudan• mıydı. neden bir Çemlık Kaymakamı'Hüsnü• Bey isimli bir çerkez 
arkadaşımızın elinde tiıfeğrpatladı. Onlar hazır- vardı. Bizlere mektup gönderdı. Mektubunda: 
dıı;Jar. bekliyorlar. Gece tütek- ı patladığında l:ıe- 'İcinizde .bılinçli · insanlar· ydk mudur'l Milis ko-
men bizı ateşe t.uttular. Dünya ateş .oldu. Mitral- . m~tanlarn hepsi vardır. Küııtsünüz. eviniz yıkı
yöz ve otomatiklerleıdemiydrsun bir defada üze- . la. ;hükümete k'üt.şı cephe . i(ur.nıuşsunuz. yapa
rim'izde kıyameti•Koptu. Köyün tam öniındeydjk ma2sınız. komamlo Fiarbi yapın. dağlara dağılın 
koşup evlere yetişineeye kader. bizden · 14 kişi ... ki. 1 üstiınüze gelirlh~ , evleninı yıkarsınız .. Onun 
duştiı. güvercinevlerille yetiştik,, tepenin e~eğin- sö~ünden. sonra kalktık bu sefer geril<la harbinı 
de ıki' ev vardı. Tepede ve-pusudaydılar. çoktu lar: " tanzim ettik. ... ' ı' ' ·. 
o Lice'liler ıgelmediter. XaLitıe Feto vardı, bü- .. ,. i · , · · · ' '·' 
yüklerıydi. lhaneı . edip 'geri döndule~. ıbilmiyor- ı :ı Soru: Ne zaman?. 
duk. Hani'liler .de gelmedi ler. Biz orada ikiyüz , .. · • •ı " · .ı 
tüfekdik. Türkler bilseydiler bizim o kadar az in-. · Cevap: •O zamanlar, d.okuz aydan sonra 
sanla onları kuşattığımızı ,kurtulamazdık. :Bizde ben de yaralıydın:v Yakalaındı m T urklere gıttık 
ögrendik ki. onlarla sabaha kadar savaştığımız o. Bıiı Dıyarbakır 'a goturduler, orada camı , kılıse, 
kolordudur. Sonra ortalık aydınladı. sabah yıld 'ı- _, hapıshane vb .. hepsı dolmtJŞtu . hıç yer kalma· 
zı çıktı. Yere yatılsa neyse. biz çıkıp Kadılara mıştı her yer daldurulmuştu Bız Bayrampaşa 
vardık. orada komitedir nedir 'vardı' dedik: daydık. Gunde bır ıkı ciefa dövuyorlardı Her 
.. Vali ah gittik yanlız biz girdik diğerleri gelme~ gece de gelıp yallah Harput'a gıdıyorsunuz dı· 
mışlerdi ve bir teyyarren in geldiğini gördük. üs- yariard ı . Bız de ı nanıyorduk: Qokuzar dokuzar, 
tümüzde dönüp onların yanlarına indi. sonra as- on beşer on beşer, gotürup dışarda olduru-
kerlerln çıktığını gördük. Ne önü vardı nede ar- yorlyardı, haberımız yoktu: ·Orada bızı , 300 ki-
kas ı. kırmızı ~oyun sürüsü gibi· ... bir kolordu şıyi bırlıkte ·zıncırleyıp Harput'a goturdüler. Ha-
tanı olarak. Baba biz bu gece bunlara mı karşıy- rput'ta mahkem'e vardı , bır sınama salonun-
dık' Ondan sonra geldiler. o kolordu ordan gel- daydı. Bızlere mektup vb yoktu . 
di. Erzurum kolordusu da. o zamanlara kadar · Zıyaretçılerimız yoktu Avukat vb tutmakta 
Kazım P.aşa. Kemal'in arkadaşı değildi. Şeyh yoktu . Mahkemenın ne ;;ıaman olacağını da 
Sait ordan kalk.J:nıştı da . hareket hala oluşma- bılmıyorduk . Mahkemeye çıkar-ılara da o saat-
mıştı. Anadolu kolordusu gelince Di yarbak ı( ın- te ya ı dam veya ceza Dokuz ay kaldım , dort 
da hala yeni kalktı. Mecbur olarak Yarto'ya ka- kışının b~raatını gördum. Hergun on beş, yırmı 
dar indi. Şeyh Sait o zaman bizden uzaktı . 61 kiş ı ı dam ed ılıyar koyun gıbı ipte sallıyor! ardı Yara-
Şeyh Sait'le birlikte kalkmış ve hepside komite- lıyım şahıdım yanımdaydı .. Sıırtlıydım de ıda-
dekilerdi. Fırat'ın diğer tarafına geçmeye gidi- mımı ısıedıler (dan-verdıler) Sonra, dosyama 
yorlar. "Lakin bir kişi Yarto tarafına baktılar Yaşım yırmıden yedı ay kuçuktu , ceza· 
göndereceğiz" diyorlar 7 gündür postamız hala mı 15 yıla ındırdiler. Karşımdakı Polıs "dua el 
gelmemiştir. Yarto cephemiz vardı Şeyh Sait'in hukumete" dedı ve ben etmedım, çeneme bır 
oğlu Ali Rıza idi. Mehmede Xelıle Xettoy'du ve yur:nruk vurdu , bırbirıne geçtı " nıye vuruyor-
Şeyh Abdullahi Melekan'dı . bilmem neydi. ora- sun?" demedıler Hapıste hergun göturup ge-
da vardı. .. Haberleri alınmamıştı. gıderken kar- tınyarlar O qebu (')nun altına koyuyarlardı uç 
~ıda n gelen bir atiıyı gördüler. geldi. yaklaştı gun kalıyorlar, sonra göturuyorlardı Onlardan, 
Ahmet Süleyman. Kasım ·Bey. Cibranlı Halil Gewran yöresınden Zulfukar Ağa' nın ısmını 
Bey'in amcası oğlu (akrabasıydı) o değerli şehi- okudular, "Melle olmuş. akşam olmuş" dedık 
d ın (akrabası). Ha ... Kasım nereden geliyorsun? Idam ettıklen arkadaşları onlarıda goturup ge-
Kasım Bey!.. "he.... . ..ayakları karışıyor tınyariardı Olulerı de göturup ıpe çeJ<,ıyorlardı. 
vallaha .. dedi. Ş. Sait. .. vallah Yarto'dan geliyo- Sonra bızlerı burdan başka yere vermışler O 
ruın .. dedi ... Biz de gitmek istiyoruz. haber ala- zaman tren falan yoktu Harput'tan Nığde'ye 
mamışısz ve kimse bizden yoktur orada .. dedi. Ş. kadar yayan, askerlerı n önunde, kelepçelı . us-
Sait. "nasıl ben oradan geliyorum. bizimkiler telık başımıza vuruyorlar Bızı Malatya'ya kadar 
oradadır" dedi . Kasım. " iyi hadi o zaman" geç- , goturup, orada Mulkı hapıshanesınede mısafır 
tiler. o tarafa gitmeye. Şeyh Sait'in oğlu ve kar- ettıler. 
deşi Mehti " ya şeyh .. dediler "bu Kaso'ya We dam b1ke 

Baştarafi 15 Say1da 
D Tıl Ala'ya yet ışmışlerd ı. O zaman bız D ı ci~ Şeyh Saıt ' ın oğlu ve kardeşı Mehdı "ya şeyh" 
n ı n batı sındaydık çağrı l dık ve gıtt ı k G ıttık , te· dıyorl ar, " bu Kasa'ya guvenme", '' Delımı sı n ız 
pede pusu karşım ıza çıktı Oradaydılar Bız ak- ·Kasa bıze yalan mı soylecek yan~?" d ıyor 
şam oluncaya kadar bekledı k . B ı r kaç koldan Şeyh Bir kaç kışı ayrıl ı yorlar Neboye K~leş ve 
gecemızın ısmın ı (parola!) koydu k. O gecen ın yuz kadar atl ı ayr ı lıyorlar, oyle . yanı onlardan 
parolası Alı ' ydı . Hani halkı bat ı tarafından Turk .: ayrılıp başka tarafa gıdı?orlar Şeyh Saıt ve be-
koyu Kadı 'dan (Kadı koy) geldıler. Uce'de or;ıla- raberındekıler koprunu n başına gıd ı yorlar, 
ra burdan dırek ı nın dedıl.~r, Çevrernızde baş- ~opruyu gıriyorlar. KO'p~unun ortasına (Abdu-
kaları vardı Zı rk ı dıyoruz, Bun[ar bize, gıd ı n, . rahmanrPaŞa Köprüsi>fdıyorlar) gel ı nce. karşı 

·' doğudan gefın de~ılei., D'ar.axl(y.a gı~ik'orcı9an · taraf asker dÜI\:ı , askerler kalkıyor Kaso onlar ı 
geldık Karanlık bır gece ya,ğmur çıselıyo r.du . buraya gondermış lkı taraf askerlerce tutulu-
Koye gızlıce girıyoruz Koyde , çıt yok. Koyde yor Şeyh Saı t kçiprunun ortasında yakalanıyar 
kımse kalmamış, kaçm ışlar,. Askerler. tepedey-: Yakalayan Erzurum Tumgenerallerınden Os-
dıler. Harman yerı nde, ,korkudan mıydı , neden man Paşa' ydi Onları orada tutular. Şeyh Salt · 
bır arkadaşı'mızın elinde tufeğı patladı Onlar yakalandıktan sonra o komıte dağıld ı Ondan 
hazı rdılar, beklıyçxl,ard t. Gece tufek patladığın- sonra kımılen ·yenıden ayaklandılar Çemlık 
da hemen bızı ateşe tuttular. Dunya ateş oldu Kaymakamı Husnu Bey ı sımlı bır çerkez vard ı 
Mıtralyoz ve otomç.tıklerle b ı'rdenblre .us.tumuz- · Bızlere mektup gorıderd ı Mektubunda " lçı· 
de kıyamet koptu . ~oyur:ı ,tam onunoeydık ko- n:zde bılinçlı ınsanlar yok mudur'? Mılıs komu-
şup evlere yet işınceye kader, bızden . 14 kışı tanları , hepsı vardır Kurtsrınuz , evi nız yıkl la . 
duştu . Guvercın evlerlr1e yetıştık , tepenın ete- hukumete karşı cephe kurmuşsunuz,' yapa-

. ğınde ıkı ev vardı Tepede ve , pusudaydılar. . mazsınız, komando harbı yapın , dağlara dağı · 
çoktular O Lıce' lıle!, ,9!:~riı.edıler Xplıbe, . feıc;ı :, lın kı , ustutıuze geleler: evlerını yıkcısı nızl " 
vardı , buyuklerıydı . Ihanet edıp gen aonduler, . Onun uyarısından sonra kalkt ı k bu sefer genila 
bılmıyorduk Hanı 1ıler de gelmedıler. Bız ora- · harbını !anzım ettık 
da ıkıyuz sılahlıydık . Turkler bılseydiler bızım o 
kadar az ınsanla onları kuşattığımızı. kurtula
mazdık Daha sonra sabaha ,kadar ?avaştığ ı 
mız askerlerın , kolordu olduğunu öğrendık. 
Sonra ortalık aydınladı , sabah yıldızı çıktı Yere 
yalılsa neyse, bız çıkıp Kadılara vardık , orada 
komıtedır nedır vardıl Gıttık . yanlız bız gırdık 
yanlarına Dığerlerı gelmemışlerdı Bır teyyar
renın geldığı nı gorduk, ustumuzde donup on
ların yanlarına ındı , sonra askerlerın çıktığını 
gorduk Ne onu vardı nede arkası , kırmızı ko
yun surusu gıbı . bır kolordu , tam olarak. Ba
ba, bız bu gece bunlara karşı mı savaştı k? On
dan sonra geldıler, o kolordu ardan geldı. Er
zurum kolordusu da, o donemde,, Kazım 
Paşa, Kemal ' ın arkadaşı değıldı Şeyh Saıt or
dan kalkmıştı ama , hareket hala oluşmamıştı 
Anadolu kolordusu gelince Dıyarbakır 'dan 
kalktı Mecbur olarak Varto'ya kadar ındı. Şeyh 
Sait o zaman bızden uzaktı 61 kışı Şeyh Saıt ' le 
bırlıkte kalkmış ve hepsi de komıtedeydıler. Fı 
rat ' ın dığer tarafına geçmeye gıdıyorlar, " Lakın 
bır kışıyı Varto tarafına gondereceğız" dıyorlar 
" 7 gundur postamız hala gelmemıştır." Varto' 
da ayrı bır cephemız vardı Şeyh Saıt ' ın oğlu 
Alı Rıza orada ıd ı Mehmede Xelıle Xettoy, ve 
Melekanlı Şeyh Abdullah , bılmem kım , arada
lardı . Onlardan haber alınmamıştı. Gıderken 
karşıdan gelen bır atııyı gorduler, geldı , yaklaştı 
Ahmet Suleyman, Kasım Bey, Cıbranlı Halı! 
Bey ' ın amcası oğlu (akrabasıydı) o değerlı Şe
hıdın (akrabası) Ha Kasım nereden gelıyor
sun? Kasım Beyı " he" ", dıyorlar. Ayakları 
karışıyar Ş Saıt 'e " Varto'dan gelıyorum"dıyor 
" Bız de gıtmek ıstıyoruz, haber alamamışız ve 
orada bızden kımse yoktur" dıyor Ş Saı t Ka
sım , " Nasıl ben oradan gelıyorum , bızımkıler 
oradadır" dıyor. " lyı hadı o zaman" dıyorlar ve, 
o tarafa gıtmeye karar verıyorlar 

,/' 

- N e ~a illllll ? . .. 

-0 zamanlar .. Dokuz aydan sonra . . Ben de y<l-
ralıydfm. Yakalandım. Tıürklere gittik. Bizi Di-

. yarbakır'a götürdüler. orada cami. kilise. hapis
hane vb. hepsi dolmuştu. hiç yer kalmamıştı. 
Her yerdoldurulmuştu . B ız Bayrampaşa'daydık. 
Gtinde bır iki defa dövüyorlardı. Her gece de ge
lip yallah Harput'a gidiyorsunuz diyorlardı. Biz 
de inanıyorduk . Dokuzar dokuzar. on beşer on 
beşer. götürüp dışarda öldürüyorlayardı. Habe-

. rimiz yoktu. Orada bizi. 300 kı_şiyi birlikte zin
cirleyip Harput'a göttirdiıler. Harput'ta mahke
me vardı. bir sinama salonundaydı. Bizlere mek
tup vb. verilmiyordu. Ziyaretçılerimız yoktu. 
Avukat vb. tutmak da yoktu. Mahkemenin ne za
man olacağını da bilmiyorduk. Mahkemeye çı
kanlara da o saatte ya idam veya ceza ... Dokuz 
ay kaldım. dört kışinin heraatini gördum. Her-

. gün on beş. yırmi idam ediliyor. koyun gitıi ipte 
sallıyorlardı. Yaralıyım. şahidi m yanııııdayJı. .. 
Siirtliydım de. İdamını ı istediler. Sonra dosyama 
baktılar. Yaşını yirmiden yedi ay ktiçüktiı. ceza
mı 15 yıla indırdiler. Karşınıdaki Polıs .. dua et 
hükümete .. dedi. Ben etmedim. Çe neme tıir 
yumruk vurdu. birbirine geçti . .. Nıye vuruyor
sun?" diyen yok. Hapiste hergtin götürüP..getiri
yorlar. O kapının altına koyuyorlardı. Uç giın 
sonra göturüyorlardı. Bır ara. Gewran yöresın
den Zülfükar Ağa'nın ısminı. okudular . .. Melle 
ölmüş . ak~am ölnıuş .. dedik. Idam ettiklerı arka
daşları onlarıda götiırüp getiriyorlardı. Ölüleri 
de götürtip ıpe çekiyorlardı. Sonra hızlerı tıur
dan başka yere verdiler. O zaman tren !alan yok
tu . Harput'tan Nığde'ye kadar yayan. askerlerıo 
öntindc. kelepçeli .. Ustı:!lik başımıza vuruyor
lar. Bizı Malatya'ya kadar göturüp. orada Mülki 
bapıshanesinede mi~afir ettıler. 

Devam edecek 
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Bir Açik Mektuba 
Cevap 

ll Şubat 1987 tarihli"Kurdistan 
Press" gazetesindeki Kurdistan 
Öğrenci Komitesi'nin · · Cenw
lettin Kaplan 'a Açık Mektup ' 'una 

yüce rabbımız şöy le buyurmak
tadır bu konuda : "Ey insanlar, 
biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattik ve birbirinizi tanıma
nız için sizi milletiere ve kabile
lere ayırdık. Allah yanında en 
üstün olmanız, (AIIah'ın bu
yurdukları dışına çıkmaktan) 
en çok korunanınızdır. Allah 
bilendir, haber alandır." (Hücu
rat Sfıresi: 13) 

ırkç ılığın her türlüsüne karşıyız. 
Özgürlük mücadelesi adı altm

da bir ırkçıliğa karşı çıkarken bir 
başka ırkçılığı kendiniz yapmıyor 
musunuz acaba ... ? 

Ve bütün bu vasıfları ~şırken 
"Kaynak Kur'an, Ornek 
Peygamber" der, ırk, renk, dil 
farkı gözetmez. Bütün bu nokta
lardan hareketle: 

Kur'an 'ın getirdiği siyasi sistem
den başkasına iltifat etmeme
/eridir. 

Ehmed KEVSER 
İslami Cemiyet ve Gemaatler 

Birliği adına 
Kemalizm ile ilgili eleştirileri

nize gelince; Kemalizm'e karşı 
olduğumuzu çeşitli vesi lelerle 
yer i geldikçe söy ledik . Şimdiye 
değin yayınladığımız kitap, der
gi, kaset, bildiri ve röportajları 

· mızla bunu tüm dünyaya ilan et-

Bize açık mektup yazmış olanla
ra halisiine tavsiyemiz odur ki, 

cevap: .. 
Say ın Kürdistan Oğrenci Komi

te Ba~kan ı : 
Bir süre önce Kürdistan Press 

gazetesi aracılığıyla yayınlamış 
olduğunuz ınektubunuzu oku
duk. Hakkımızda edindiğiniz ek
sik ve yanlış bilgilerden hareket 
ederek bizi ele~tirdiğiniz ıçin 
yanlı~ ~onuca varınışsınız. Daha 
doğrusu bizim dı~ınıızdaki şeyle
ri eleştirnıişsiniz. Şöyleki: Oort
mund Bölge Radyosu 'nun size ta
nımı~ olduğu haftada 15 dakika
lık yayın hakkına kar~ı çıkan 

tc~kilatların hiç biri bize bağlı de
ğildir. AHupa·da tilaliyet göste
ren tüm cami ve teşkilatların bize 
bağlı olmadığını yeri gelmi~kcn 
hatırlatıyoruz. 

İ slam'ın devlet yapı ve nizarn ı 
"çoğunluk" olan ~erhangi· bi f' 
millet veya kabilenin eli nde o l
mayacaktır ki , onun dışınd_a ka
lanlar "azınlık" olsun. Islam 
devleti herhangi bir ırkın veya bir 
kabilcni n ad ını taşımı yacaktı r ki. 
onun dışında kalanlar " hani be
nim devletim?" desin. 

tik . Ayrıca teşkilatımızın kurulu
şundan bu yana izlediğimiz 
Rabbanl metod ve icraatımızla da 
bunu ispatladık. Bu konuda özel
likle üzerinde durduğunuz 

"Milliyetçilik" konusuna da bi
raz önce değindik. 
Bilindiği üzere, gü nümüzün 

dünyasında zulüm hakim oldu
ğundan güçlüler zayıfları, Ku
ran' ın tabiriyle müstekbirler 
musta'zafları sömürnıektedir. O 
derece ki süper addedilen devlet
ler bile yarınlarından emin olma
dıkları için bir araya gelmiş. 
bloklar kurnıuşlardır. Tck çare 
vardır: o da İslam'ın devlet olma
sı ve dünya siyasetine hakim ol
masıdır. 

.·hnm sid\olll!S/1 TeşkiltiTianll, 

Dr;rtmund Bii/ge Radyosu '11m 

Kiirtlere IOIIII/lllllw{iadu 15 daki
ka/tk mm1 lwkkml; karşı çıkma
lanllı .dt; kesi11likle ta.\Tip etmi ro
m;.. Zira İ s l am'da milliyet, dil. 
ırk ve renk ayırımı yoktur. Islam 
dininde hiç bir kavmin. hiç bir ır
kın . hiç bir rengin bir diğerine 
üstünlüğü yoktur. Hüküm ve ka
nunların tümüne tali b olduğumuz 

İslam dini Habeşistanlı köle ile 
Mekkeli efendi yi kardeş ilan edip 
müslüman ismi ve tevhid bayrağı 
altında kaynaştıran dindir. Eğer 
bugün ırkçılıktan ve bunun tabii 
sonucu olarak bir azınlıklar soru
nundan sözediliyorsa bunun he
sabını mevcut tağfıtl nıüstekbir 

güçlerden sormak gerek ir. Zira 
1. Dünya ~avaşından sonra milli
yetçilik safsatala rıy la bütün ka
vimleri birbirine düşman ed ip 
"çoğunluklar - azınlıklar" ya
pay s ınıflandırmasını oluşturan 

onlardır. 
Her hangi bir ırkın veya bir kav

mi n veya bir dilin bir diğerinden 
üstün tutulması ırkçılıktır ve biz, 

Zira, İ s lam devleti, ne zulme
der ne de zulme rıza gösterir; ne 
sönıürür ne de sömürü düzenine 
göz yunıar: ne ezer ne de ezi lnıe

ğe boyun eğer ; ve nihayet ne batı
la hizmet eder ne de edilmesine 
··Evet!' ' der ... 

TC Bonn Büyükelçiliğinin ktşktrtttğt demekierin ihbar mektuplan ve C. 
Kaplan 'a yaztlan açtk mektup, Kürdistan Press'in 11. saytsmda yaym
lanmtştt. 

Kürdistan Kurtuluşunun 
baz1 sorunlan 2 

Celal AYDIN 
Baştarafi say1 15de 

A ıııa . Kürt hurju,azisi ve milliyetçiliği 
hii~ 1.: h ir pnığram için sa\'a~madı ve sava~ 

ııııyor. Bundan dolayı da . . Kürt ulusunu son 
d.:recc g.:ni~ potansiyel müttefiklerden yok
sun hırakıyor. V.: tanı da hu nedenle. sadece 
hağımsız h ir Kürt devleti içn sava~tığından . 

dolay ı. hağımsız h ir Kürt devletini-. kı,ı-.. 
raııııqır. 

Kii ı: ı ll lu~al Kurtulu~ Sa\'a~ı·nın. kendini 
.:zen ulu~ların emckçikrini de kurtarmak gi
hi hir proğraıııı olmazsa. ha~arıya ulu~ıııası 
z,ırdur (Olanaksızdır demiyorum. Belli den
geler ortamında olahilir. .Ama bu fiilen yeni 
bir Yalta demektir) . P..ıradoksal hir i Iade ile. 
Kiirtkr. k.:ndilerini o.:n ulusların emek~· ilc

rin i kurtarnıaya kalkarlarsa . kendilerini d.: 
kurtarahilirkr. Ama. höyk bir proğramı an- , 
.:ak. Kürdistan proleteryas ı ortaya koyabilir. 
Bunun ~imdiye kadar ortaya koyulaıııaması. 
Kürt Ulu~al Kurtulu~ Hareketin'nin Iran . 
Irak .Türkiye arasındaki üçgene. yani aynı za
ıııanda Kü rdi stan ' ın .:n g.:ri. proleıaryanııı.:ıı 
/.a~ ır olduğu yer.: sıkL~ııı ı ~ olmasındandır. 
Kürt Ulusal Kurtulu~ Har.:k.:ıi . bu çcli~kinin 
i~· inde bunalıyor. Buralarda giiçlü olan akım
lar. yukarıdaki gihi hir proğram ge li ~tireme
dil!i . kendini ezenlerin ezilenlerini de kurtar
ma mücadelesine girmed iği için daima dev
kık r ara~ı çcli~kikr.: dayanmak !.orunda 
kall\'(ırlar. Ve tam da hu ııcdcıılc. daima iha-· 
ııcıc uğruyorlar v.: Kün ulu~u hiııl cn.:c ev ia
dını y iıirip acılar içinde kıvranıııaya devam 
ediyor. Tarihten çıkarılacak , dcr~ budur. 

L. Polat da. Kürt ulu~unu yen ilgi lere mah
kum eden bu an l ayı~ı. bizi ele~ıirirke ıı en 
açı ~ h iı; iıııd.: ~üy l.: ilüd.: .:diyor: .. K iirt _,o_,_l ;l
fi.,tlcri hai!lll1SIZ hir ticıkı kımmıdan de
mokratik bir cumhuriwıi n;ml oluştımıbilir-
lcr:' ·· • 
Kıy metli cle~tirmen. hizi metafizik man

tıkla suç luyor ama. tam da metafizik yakla~ı 

ıııını kendisi i Iade etnıi ~ oluyor. Tarih ve sos
ya l o j i huııun tersin in doğru olduğunu gii~ıcr
ıııi~ıir. Yani . .. Kürt ;;o;;y;ı/i;;tlcri. demokraıik 
bir nımlıuriyct proj!raqn ı ·c bunun iiriinii 
olan bir ittiliıkhır manzumesi kurup Ulu;;nl 
Kurtuluş Hareketi'ne öncülük eımedcn . 

Kürtlerin bağ1ms1z bir devlet kunııası çok 
zordur ... 
hı.: ortada iki ayrı ~ıraı.:jinin iki özlü iliıdc 

~i. H.: r i ki~i de Kürtinin Ulusal Kurtulu~ Sa
, ·a~ ı · nııı ha~arısını aıııa~· l ıyo r. ama. ay rı 

proğ raııı ve stratej ileri öneriyor. Burada ko
layc ılığa kaçmadan ıarı ı ~ ılması gereken hu 
iki ayrı proğram ve stratejidir. Kürdistan 

Press. aynı zamanda bu can alıcı konunun 
tartı ~ ıldığı bir platform olmalıdır. 

L.Polat . yukarıda aktarılan satırları ile. bizi 
ele~tirirken. farkına varmadan iddianıızı 

· doğrulanı ı~ olmaktadır. Yani kendisi bir sos
yalist olarak. Kürdistan'da egemen olan tüm 
ak_ımlarla aynı görüşü paylaşmış oluyor: 
.. Once bai!ını;;ız bir devlet' : Bizim iddiaıııız 
da ~imdiye kadar mücadelenin bu amaç uğ
runa yürütüldüğü idi. 

L. Polat. ne· demek istediğimi anlamak için 
kala yornıadığı için. söylemediğimiz şeyler
den dolayı bizi el~~tiriyor. Bir iki örnek vere
lim : .. Kürt. Arap. Fars yada Türk. hangi 
devrimci kurtatılmış bölgelere gitmiş de. 
cmıdan kovulmuştur .. diye soruyor. Yazımın 

· hiçbir yerinde kımsenin kovulduğundan söz 
etmedim. Kurtarılnıı~ bölgelerin bir çekim 
merkezi olmadığından söz ettim . Yani. oraya 
gitmiyorlar ki kovulsunlar. Bu gitnıeyiş de o 
insanların niyetleriyle. mücadeleden kaçnıa
larıyla vs. açıklanamaz. Gerçekte bu insan
lar ancak önerdiğimiz türden bir proğram 
için oraya gidip sava~ırlar. Ancak. öyle bir 
proğram. bu insanlarda co~kunun zirvelerini 
ve sabrın derinliklerini harekete geçirebilir. 
Eğri oturup. doğru konuşalım . Bu gün Kür

distan'ın kurtanimış bölgelerinde demokra
siden değil ama. belki paternalist bir hoşgö
rüden söz edilebilir. Elbette. bunun nesnel 
temelleri vardır. Ama gerçekde budur. Ve bu 
gerçek. örneğin bir Ispanya Iç Savaşı'na bü
tün dünya ilerici entellijansiyesinin akıııası 
gibi bir co~kunun harekete geçi~inin önünde 
bir engel olmaktadır. 
Aynı ~ey Kürdistan'daki azınlıklar için de 

geçerli. Bu insanların da egemen devletlerin 
baskısı karşısında Kürdistan ' ın kurtarılmı~ 

bölgelerine değil de Avrupa'ya gittiğini ezen 
ulusların işbirliğine yöneldiğ ini görmezden 
gclemeyiz . Onlar. Kürtler sava~tığı için Av
rupa'ya kaçıyarlar demedim. Sorarını L.Po
l a ı ·a. hangi Kürt partisi Kürdistan'daki azın
lıkl ara. kendi kaderini tay in hakkını garanti 
eden bir proğram sunuyor? Yok böyle bir 
parti. Kürt bağımsızlık hareketi. Kürdistan: 
daki azınlıklara paternalisl bir ho~görü ile 
yakla~maktadır. Ama. böyle bir ya kl a~ım . o 
güçlerin ene ıj isi ni ve fedekarlığ ını hareket 
geç ı re m ez. 

Kürt Ulusal Kurtul u~ Hareketi her yaptığını 
alkı~layanların değil. bir yandan kendisi ile 
dayanışı rken. diğer yandan kendisine en ağır 

e l eşt irile ri yöneltenlerin gerçek dostları ol
duğunu anlamalıdır. Kürt yoldaş l arım ıza. 

on larda yanlı ş gördüklerimizi söy l eıııiyerek
ten. onl a rın sempatisini kazanmak istemiyo
ruz ve gerçek Kürı sosyalisıl erinin de e l eşti 

renleri dt.i ~man gibi görmeyecek bir olgun
luk içinde olduğuna inanıyor ve hizierden 
bunu beklediğini sanıyoru z. 

18.2 .1987 
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Irak Kürdistani'nda tarih 
tekenür mü ediyor? 

Qmer HOCA 

D Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin tarihi anını
sanırsa. ulusal kurtuluş hareketinin çözüııılennıe
nıiş. önemli ve sürekliliğini koruyan sorunlardan bi
risinin de. ortak düşmana karşı .ulusal kurtuluşçu 
güçlerin. güçlerini birleştiremerneleri olduğu görü
lecektir. Bugün Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi
nin geçirmekte olduğu kritik durum da dikkate alı
nırsa. sorunun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. 
Geçtiğimiz Kasını ayında (7-8 Kasım 1986) tarihin

de. IKDP (Irak Kürdistan Demokrat Partisi) ile 
KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) arasında . 
·'sürdürülen '' görüşmeler sonucunda. ortak bir bil
diri yayınlandı. Adı geçen bildiride, "iki siyasal gü
cün. aralarmdaki çat1.pnaya son wrdikleri ve güçle
rini, siimürgeci &4AS dikımiirlüğüne karşı birleşTi
recekleri ·: ilerici-demokratik kaııwoyuna açık lan: 
dı. Bildiri. kimi çevrelerde. geçmişte yaşanan olay
lardan kaynaklanan, haklı bir kuşku yaratırken, ki
mi çevrelerde de. gine geçmişe dayalı "ilişkiler " 
nedeniyle. övgüler yağdırmasına neden oldu . 
Bilindiği gibi her iki gücün gelenekselleşmiş olan 

silahlı çatışmaları. Kürdistan ulusal kurtuluş hare
ketine büyük kayıplar vermiş. ananlması kısa süre
de olanaksız yaralar açıpışı ır. Varılan aşamada. yıl
larca sürüp giden Irak-Iran savaşıyla . savaş ın kitle
lerde yaratmış olduğu hoşnutsuzlukta hesaplanırsa. 
Irak Kürdistan ' ında iki temel gücün. ortak düşmana 
karş ı güçlerini birleştirerek yaratmış oldukları tahri 
batları gerçekten onarmaya kalkışmaları her Kürt 
yurtseverini elbette sev indirir. 

Kürdistan halkı. adı geçen bu iki siyasal gücü 
(IKDP-KYB) . tarihe geçmiş eylemleriyle olsun. 
birbirlerine ıak ınnıı ş oldukları ''politik· ' tavırlarıyla 
olsun . çok iyi tanıyor. Onların bu bilinen bakı ş açıla
rı doğrultu sunda. Kürdistan'ın öteki parçalarında 

da. paralel "yapı" ve an l ay ışların olduğu biliniyor. 
Kürdistan' ın Türkiye parçasında . Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketi için büyük önem taşıyan konularda 
bile. sözkonusu siyasal güçlere karş ı kalıplaşm ış ba
kı~ açıları ön plana ç ıkartılarak. var olan sorunların 
çözümü önünde engeller olu ştu ruyordu . Bunun. gi
derek siyasal yapıl a rın tabanında düşmaniıkiara yol 
açtığı da biliniyor. 

Daha düne dek. demokratik kitle örgütlerinde bile. 
söz konusu güçlere bakı ş açılarındaki farklılıklar 
nedeniyle bir araya gelemeyen güçler. nasıl oluyorda 
bugün birden bi~e. sözkonusu "birlik "ten yana gö
rünebiliyorlar'> Oy le olunca . ''rarafvı ::. ' 'kamuoyu n, 
da . ya bunların siyasal anlayışları. tutarlıkları : ya da 
içtenlikleri konusunda ku~ku duymaktan daha doğa l 
ne olabilir'> . . . Hele Iran sömürgeci iktidarının bu 
"birleştirme · 'deki rolü de açık lıkl a bil inince. haklı 

olarak kuşkulanmamaya olanak var mı? 
Günümüzde: Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin 

dört siinıürgeci devlet ile olan çelişkisi ile sömürgec i 

devletlerin birbirleriyle olan çelişkileri iyi değerlen
dirilmeledir. Bu çapraz çelişkiler yumağından. te
mel olanın altı her zaman kalın çizgilerle çizilmeli
dir. Irak Kürdistan'ı kurtuluş hareketinin 1974-75 ye
nilgisi bu ·anlamda "öğereticidir. 
Iran-Irak arasınqa sürmekte olan haksız savaş, her 

iki ülke halklarına da çok büyük zararlar vermiş ve 
vermeye de devam ediyor. Iran gerici iktidarı din 
maskesi altına sığınarak, savaşta galip gelecek taraf 
olarak kendisln'i empoze etmeye çalışırken. emper
yalizm ile kopmuş olan ilişkilerini. gi"zl.iden onarma 
çabalarını yoğunlaştırıyor. Sönıürgeci Iran iktidarı-

, nın Kürtler ile kurmuş olduğu ilişkilerin altında sa
vaşın da bir gereği olarak. çok yönlü hesaplan yat
maktadır. Ulusal .kurtuluşçu güçler.in , .Kürdistanı 
sömürgeleştiren devletler arasındaki çelişkilerden 
yararlanamayacağı anlamı çıkarılmanıalıdır. Esas 
9lan. bu çelişki_lerden hangi gücün yararlandığıdır. 
"Iran pastarları. Iran Kürdistanı ulu-sal kurtuluş hare
ketini boğmaya çalışırken. Irak Kürdistanı siyasal 
güçlerini bir araya getirme çabalarını iyi niyet ile de
ğerlendirmek. "eğer başka bir amaç taşımıyorsa". 
satlıktan başka bir biçimde değerlendirilenıez . 
İran sönıürgeci iktidarının Irak Kürdistan'ında ki 

iki temel Kürt siyasal hareketini biraraya getirme 
"çabaları ". kanımızca kimi " hesaplar"dan kaynak
lanmaktadır. Bu olası hesapları , bir-kaç başlık altın
da toparlanıak mümkündür. 

I) Irak'la sürıııekte olan savaşta bir "tampon bölge" 
oluşturmak . (Tıpk1 1514'deki Pers-Osmanlı savaşın
da. Kürdistan' ın tampon bölge yapılması gibi) 

2) İran Kürdistan ulusal kurtuluş hareketini. yakın 
müttefiklerinden yalıtlayarak boğmak . 
3)Irak Kürdistanı siyasal güçleri ile ilerici Arap 

muhalefet güçlerinin arasında , önceden ol,uşturul
muş cephe ve birlikleri dağıtarak. gerekirse onları 
birbirlerine karşı kırdırtmak . ·' 
4) Saddam iktidarının düşmesi halinde, radikal is

lamcı akımın. Irak'taki tek•iktidar altarnatili olması
nı sağlamak üzere. olası .. engelleri" şimdiden orta
dan kaldırmak . 

Ortak düşmana. sönıürgeciliğe karşı güçleri birleş
tirtnıenıek : yer yer sömürgeci güçlerle uzaklaşan 
politikalar ortaya koymak ve ulusal kurtuluş hareke
tini sekıeye uğratan ge lişmelere yol açmak. Kürdis
tan halkının yabancı olmadığ ı olaylardır. Ne var •ki . 
bu açmazların aşılması vedaha sağlanı temellere da
yalı birliklerin . ittifakların oluşması da gerek
mektedir. 

Bu açıdan , IKDP ile KYB arasında, güçleri birleş
tirme çabala'rı . öte yandan Arap ilerici nıuhaletetiyk 
de sağlam ilişkileri öngörmektedir. Böyle olunca. 
hem BAAS rejiminin alaşağı edilmesi. hem de Irak 
Kürdistanı silahlı mücadelesine karşı hazırlanan 

komploların boşa çıkanlması mümkün olabilecek
tir. Bugün ilerici Kürt politik güçlerine düşen görev. 
yeni bir 1974-75 faci asının yeniden yaşanmasını ön
lemek ve geçmişin yaşanan yanlışlarından dersler 
çıkararak. Kürt halkı üzerine oynan öyunları boz-

maktır. 02.03.1987 • Stockholm 
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edebiyat huner Cı çan 

DE "MERYEM XAN" 
-BENDEKA NU 

JI STIRANA 
"LE HELlME" 

~ ~ 

BO ME BEJIT 

Peşkeşe bo dayke ·'He/ima 
Piştgirf" jina şehidl u dayka çi
war şehida. 
Bo henıi dayket şehida u dayket 
PEŞMERGA. 

Hay le waye . .. He li m Day e 
Min ser girane, na .rabit 
Ji kulan u 
Derd u xemet ve dinyaye 
Dost u dijmin 
Bi xweziket xwe şahi bôn 
Çima bexte me reş meye! 
Qet careke 
Li sersal u bi hareke 
Çerx u zivrina feleke 
Li war u gunde me naye?! 

* 
H elim day e ... 
Ez bi gunde me da hatim 
Min di gunde me çar taxe 
Berda çem u merg u zevi 

... piri gul u roz u 
baxe 
Serda çiyaket bilindin 

... zede bari kevr u şaxe 
Her taxeke min le nevi 
Gundeke u se, çar u caxe 
Pe da hatim taxe jeri ... 
"Helim" dayke ... 
Çar tabota dixemlinit 
Mina gelo ... 
Ya landika dihejinit 
Pe dibet u di lorinit 
Cergc min sot we laylaye 
Bi xwin u rondiket gerim 
Gelo we avda ev axe 
De hun werin temaşe ken 
Ji bo Kurd u Kurdistane 
Dayka "Helim" xwin mezaxe 
Gundino lomekar nebin 
Min ji ber derde "Helime" 
Lew dil piri kul u daxe 
Şev u rojan 
Dinalim ı1 ketim taye 

* 
Negiri Helim ... negri xane 
Rondiket xwe 
Neke taviket barane 
Nekey, beji 
Gel o heyf u to le kane! 
Bira te bet 
"Goze' tene "Emek" hebo 
Deme xurri u 
Na te didan li meydane 

* Min ji li dur 
li kujeke ve cihane 
Denge te xweş te guhe min 
Mina stiraneka zela 
Ji gewriya "Miryem xane" 
Ya distriit 
Deme di bey i 
Le .. le daye ez we nakem 

.. qet we nakem 
Bo şin u girya şehida 
Kirase reş li xwe na kem 
Ez de lawke xwe mezin kem 
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Rext u çeka pere rakem 
Qet çi cara 
Çeperet şer u pilinga vale nakem 
De kewinim birina kezeba daye 

* "Helim" daye lewendiyet xwe 
girede 
Şore lewendi hildaye 
Ya te gote min vegera 
Ya de bejim to vegere 
Serkeve bane belaye 
Beje i haye gundo haye 
Hewara gundiyeki tet 
Ji kavle soti ye "Maye" 
Hewar diket 
Ho gundino baş bizanİn 
Gaye pir hi nabit coti 
Bo kelana bi ker naye 

* Bege xuhdana we dixot 
Guh ne dene .. 
Pal ne dene . . 
De hewe exit belaye 
Ma çend cara mezina got: 
Qet çi cara 

.. . bo cutyara 
Axa ya kem ne danaye 
Di gel hejar u gundiya na yen raye 
Beje .. beje 
Bi dav u rista dijmini 
Bi çi kevra ne serkevin 
De zu kevin . . 
De bin kevin 
Avruyeke bila veden 
Li bor u ser boret kevin 
Da bizanİn 
Çend roj piri tari u şevin 
Çend car hirya miha rist u 
Ne bo dav u ne bo tevin 
Evro ke ji .. 
Ger hurç li ber difna me bit 
De bo bi dôf dewse kevin!! 
Beje bila rast ne nivin 
Çep baxivin . . 
Çep bilivin . . 
Roja heyt u tolet giran 
Ji hevdu wergirin raye 
Xeta gesni çep bi kelin 
Baş ade ken 
Striri u ziwana ne helin 

* Da roja kim ı1 çinine 
Li ber beroka dirone 
Da li nav gere u cuxwine 
Wer girin ber heme xwine 
Da li şuna dexl u elani 
Ne kom ken her ger u kaye 

* Hey le haye Helim daye 
Min ser girane na ra bit 
Ji kulan u 
Derd u xemet ve elinyaye 
Dost u dijmin 
Bi xweziket xwe şahi bôn 
Çima bexte me reş maye 
Qet careke 
Li ser ser sal u bi hareke 
Cerx u zivrina teleke 
Li war u gunde me naye! 3.87 

M. Mayl 

''Disko ji bo vejandina falklor Kurdl'' 
-David fı Yenki 

-Kak bi kurt i kada }ina x we ji xıvendewaren 
' 'Kürdistan Press' 'e re beken. 
-Em ji malbata "Yona"yi ne, em li gunde 
"Eşbole-Israil" ji dayika xwe bun (ye ku ni
ziki bajare "Berşeva ye" dikeve) . Le de baen 
me xeleke Kurdistane ne, gunden "Hiza" u 
"Dobe", yen ku niziki bajare Akre ne, li 
Kurdistana Iraqe .. . e Ewdi sala l951'an de ji 
welet hatine derxistin u durxistin . 
-Hun çima hez ji sırana Kurdi dikin ? 
-Bi rasti me strana Kurdi , mileteKurdu Kur-
distane ji de baen xwe fer bu ne .. . u çi kasete
ke Kurdi u bitaybeti folklori be li Kurcj_istane 
derdikeve, hemadi we hefte de digihe Israile 
u em we belav dikin, pe geleki şa dibin u bi
hevra govende digrin . .. çi li mal be~ yan jl çi 
li şadmaniyen mezin be, le dawet li Israile be 
zirne, u be dehole, dawet naye jimartin. Mi
letje bezardibin , beguman rQia wan giring e, 
pectivl ne. Ango em Kurden Israile gel muzi
ka Kurdlya folklorl mezin bune, wele em her 
dem guhdariya pelweşa (radyo) Iraqe-beşa 
Kurdi dikin u bi taybeti folklora resen. 
Kak David 
-Kare te çi ye? 

- G. f\ 
ı re 

-Ez xudan "DISKO" me u Yenkiji xizıne 
min e, ew gitarvan e u herdemji bo arikariye 
arnade ye .. . Li ser ve yeke jl li dawet, sunet 
u cejna ji dayikbuna zarowan em arnade ne. 
Weşan netine bi xwe putebi folklora xwe di
din, le bele gelek mileten di jl li ser awazen 
Kurdi en resen govende digrin . 
-Hfviya ıve çi ye? 
-Em Kurden cihı1 , me welate bab u bapiran bi 
çav ne ditiye . . ~ Ü h lvidar in ku rojeka pir nl
zik Kurdistane rizgar b ibe, heya ku em biçine 
w e dere ı1 gel milete xwe k ey fe bi kin . Bi rast i 
em şewitye Kurdistane ne u debaben me jl ji 
evlna Kurdistana rengin din bône .. Wele heya 
ku lro jlna me, xwarina me, cilen me u t.d. 
hemu kurdl ne. 

Gel evlna Kurden Israile 
Strana "Gire Sira" ye li disk<?Je herdem 
tete bThistin. Govenda we ıı "reqase" 
~Lerze); le Kurden Botan dibejin 
'govend" (reqs). Le a me Q a Botan ne 

weke hev in. Le Kurden Diyarbekre dibe
jin ku a Botan civantir e ji a Bahtlnan. Em 
ji ve strana r,eşkeşi xwandewanen Kur
distan Press e dikin. 

Gire sira bi sire 
Gir xopane bi sire 

GireSfra 
Folklora Botan 

A-Lefe !efe Meyro 
B-To/ ciwane Meyro 

Du s'wara hir e h ir e A-
, , 

Dosre Meyro pismir e B-
, , 

Gire sira b' f!enim e A-
, , 

Gir xopane b' f!enim e B- "., 

Du s'wara him e him e A- ", 

Dosre Meyro hakim e B- , " 

Gire sira bi ce ye A-
,. ,, 

Girxopane bi ce ye B-
, , 

Du s 'wara hey e hey e A-
,, ,. 

Dosre Meyro fi!e ye B,, 

Derı~pı ivi5! 

r fV ı J 
ro 

Kürt Falklorünü 
Canlandırmak İçin 

• DİSKO • 
David ve Yenki 

O David arkadaş, Kürdistan Press okuyuca
larına kendini kısaca tanıtır mısın? 
O Biz Yona ailesindeniz. ısrail'deki Berşeva 
şehrineyakın olan, Eşbole köyünde doğmu
şum. Anam-babam ise, Irak Kürdistanı'nın
daki Akre şehrinin Hiza ve Dabe köylerin
dendirler. Onlar 1951 yılında ülkelerinden 
çıkarılap, sürgüne gönderilmişler. 
O Kürtçe şarkılan niçin seviyorsunuz? 
O Doğrusu , biz hem kürtçe şarkıları ve hem 
de Kürt ulusunu ve Kürdistan'ı ana
babalarımızdan işitip, tanımışız . Yurtdışında 
ya da Kürdistan'da çıman herhangibir kürtçe 
kaset bir hafta içinde ısrail'e ulaşır. Biz de 
bunu çoğaltıp, dağıtırız . Gerek düğünlerde 
ve gerekse büyük şenliklerde olsun, davul
zurnasız şenlik şenlik sayılmaz . Biz ısrailli 
Kürtler, Küt müziğinin, Kürt folklorünün 
içinde doğup büyümüşüz. Ayrıca, her zaman 
Irak radyosunun Kürtçe yayınlarını dinleriz, 
o orjinal folklorü . . 
O Ne işle uğraşıyorsunuz? 
O Benim bir Disko-bar'ım var. Yenki akra
bamdır. Gitarçalar. Bu nedenle, bayram, dü
ğün, sünnet gibi şenliklerde hazırız her za
man. Yalnız biz Kürtler değil , başka millet
lerden insanlarda , bizim müzik ve 

folklorumuzun eşliğinde bizimle berabe.r oy
narlar. 
O Bir isteği n var mt? 
O Biz yahudi Kürtler, atalarımızın ülkesini 
gözlerimizle görmemişiz. Kürdistan'ın yakın 
bir zamanda bağımsız olacağından da umut
luyuz. Biz, o zaman orada ulusumuzla şenlik 
yapacağız . Doğrusu , bizler, Kürdistan' ın içi 
yanarak kül olmuş hasretlileriyiz. Ve ana
babalarımız o güzel Kürdistan' ın hasretine 
dayanamayıp, çıldırmışlardır. Bu güne kadar 
tüm yaşamımız, yeme içme alışkanlıkları
mız, elbiselerimiz ve herşeyimizle kürdüz 
biz. 
Not: Gire Sire şarkısı bizim Disko-Bar'da 
her zaman çalınır. Bizim oyunlarımızia Bo
tanlıların oyunu bir değii.Fakat, Diyarbekir 
Kürtleri Botan oyunlarını beğenirler. Biz de 
bu şarkıyı Kürdistan Press okuyucularına su
nuyoruz .. 
ısrail Kürtlerinden sevgilerle 

Resim, Nota ve derleyen : • 
Berhevkirin. Wene u note : Sıyabend 
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-----------------..edebiyat huner Cı çand 

22.Nisan.1898- 22.Nisan.1987 • 89. YIL 

'KUQDI8TAN' 8azetesi (1898-1902) ' ' 

• ı • 
İlk Kürt gazetesi olan "Kurdistan ' : 

22 Nisan 1898 o ı de Kahire'de, da
ha ~onra sırasıyla Ceneyre. Kahi
rc. Londra. Folkstone (Ingiltere).. 
Cenevre'de çıktı.(2J 

Toplam 31 sayı çıkan bu gazete
nin ilk beş sayısının sahibi ve so
rumlusu Miqdad Midhet Bedir
xan Bey'dir.<Jı Altıncı sayıda ise 
Miqdad Midhet Bedirxan Bey'in 
ölümünden dolayı kardeşi Ab
durrahman Bedirxan Bey gazete
nin sahibi ve sorumlusu oluyor(4) 
ve gazetinin son sayısı olan 31. 
sayıya kadar bu görevini yü
rütüyor. 

Iki dilde (Kürtçe-Türkçe) çıkan 
bu gazetenin her sayısı dört sayfa
dır.(5l 23. sayıya kadar gazetenin 
isminin altında ' 'Onbeş günde 
hir rtkar, kiirtre gazetedir ... iba
resi yer almakta. 24. sayıdan iti
baren ise ''Ayda bir çıkar Kürtçe 
ga::.etedir'' ibaresi var ve 25. sayı
da ise ''Ayda bir çıkar Kürtçe
Türkçe gazetedir" ibaresi yer al
makta ve bu ibare gazetenin ~on 
sayısı olan 31. sayıya kadar hep 
bu ~ekliyle kalıp değişmemi~tir. 

Bu gazete her ne kadar Kürdis
tan dışında çık ıyorduysa da için
deki tüm yazıları Osmanlı yöneti
mi altındaki Kürtlere yönelikti. 
Aynı zamanda dönemin Osmanlı 
padişahı olan Abdulhamit yöneti
mine karşı da propaganda yaptığı 
yine içind~ki yazılardan anlaşıl
maktadır. Ilk sayılarında Sultan 
Abdulhamid'in çevresindeki yö
neticileri eleştirnıekte. daha son
raki sayılarında ise Sultan Abdul
hanıidi hedef almakta, eleştir
mektedir. 
Gazeteyi niçin çıkardığını Miq

dad Midhet Bedirxan Bey ilk sa
yıda özeıli ~öyle belirtiyor: (söz 
k?~usu yazı kürtçedir) 

Güniimü::.de artık dünyada mey-

·.: . 

kurtulsak ve serbestçe 
Kurdistan gazetesini oku
yabilelim ... ''(8) 

Gazetenin sahibi de (Ab
durrahman Bedirxan) bu 
mektubu türkçeye çevire
rek ''Abdülhamide" başlı
ğıyla gazetinin sözkonusu 
sayısının ilk sayfasında ve 
kürtçesini de yine aynı sa
yının ikinci sayfasında ya
yınlıyor. 

Kurdistan gazetesinin ilk 
beş sayısını Kahire'de çı
karan Miqdad Midhet Be
dirxan Bey, daha sonra 

• · Sultan Abdülhamid yöne
timince faaliyetleri engel
leniyor ve kendisine artık 
Mısır'da ikamet etmesine 
izin verilmiyor. Miqdad 
Midhet Bedirxaıı Bey'de 
zorunlu olarak lstanbul'a 
döner Vef Kurdistan gazete
sini de Istanbul'da çıkarıp 
yayma devam etmek ister, 
fakat Abdülhamid yöneti
mi tarafından engellenir ve 
gazeteyi çıkaramaz. 

Bu konuda kardeşi Ab
durrahman Bey gazetenin 
6. sayısında(9) şöyle 
yazmış: 

''Bu gazeteyi şimdiye ka
dar kardeşim Miqdad Bey 

Miqdad Midhet Bedirxan Bey çıkarıyordu. Fakat ne ya-

dana gelen her türlü olayları ga
zeteler yazmakla. Bir çok şeyi ga
zete/erden öğreniyoruz. Fakat, ne 
yazık ki o kadar cesur, yiğit ve 
mert o/en kürtler böyle bir şeyden 
nıahrumdurlar. Dünyadaki olay
lardan habersiz olarak yaşamak
tadtrlar. ... . Ben de, siz kürtleri 
dünyadaki her türlü gelişmeler
den haberdar etmek, ilim ve ma
rifetin yollarını göstermek, kürt
çe okuma yazmaya teşvik etmek 
için bu gazeteyi çıkarı
vorum ... ' '(6) 

· Kurdistan gazetesinin, Mısır ve 
Avrupa dışında ayrıca Kurdis
tan'da geniş bir şekilde dağıtımı
nın yapıldığı gazeteye gelen mek
tuplardan ve yine gazete'de yer 
alan şu yazıdan anlaşılnıakta; Ga
zetenin ilk sayısında birinci say
fada yer alan söz konusu yazıda 
Miqdad Midhet Bedirxan Bey 
Kürtlere çağrıda bulunarak şöyle 
demekte: 

''Her defasında Kurdistan gaze
tesinden ikibin adet parasız ola
rak Kurdistan a yollayacağım. 
Siz de onu halka dağttın. "m 

Gazeteye gelen mektuplardan, 
özellikle Diyarbakır'dan gelen 
mektuptan öyle anlaşılıyorki dö
nemin yöneticileri (vali, müdür, 
polis vb.) gazetenin dağıtınıını ve 
okunmasını yasaklamışlar. Mek
tubu gönderen "Diyarbaktr eş
rajlanndan Ş. M.' 'mektubun
dan özetle şöyle demekte: 

''Kurdistan gazetesinin buraya 
ulaşması bizi çok sevindirdi ... 

Fakat burada Sultan Abdulha
mid'in vöneticileri olan vali, mü
dür memurlar ve polisler btrak
mtyor/ar bu gazeteyi okuyalun. 
Yasakltvorlar. Gazetevi kimde 
görse/er onu hapsedi_\•orlar, iş
kenceye tabi tutumrlar. .. 

Bu ·konuda Sultan Abdülha
mid 'e ya::.sanızda bu ::.u/unu/en 

zık ki Hünkar (Abdülha-
mid) artık onun Mısır 'da 

kalmasına izin ıJermedi ve kendi
side mecburen İstanbul a döndü. 
Gazeteyi İstanbul 'da da çıkarma
yı denedi fakat çıkaramadı, çün~ 
kü Hünkar 'ın etrafındaki cahil 
hain ve soysuz yöneticiler buna 
engel oldular, özellikle de o ca
hil/erden biri olan Ebu Hidaye 
buna engel oldu, çünkü kendisi 
(Ebu Hidaye) çinge soyundan ol
duğu için daha da soysuzdur ve 
diğerlerinden daha çok Redir
xanlara d~!mandır, Kürtlere düş
mandır... (10) 

Kurdistan gazetesinde çıkan 
tüm yazıları genel olarak konula
rına göre şöyle bir sıralamaya ko
yabiliriz: 

kaseta 
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I) TARİH. 
2) EpEBlYAT 
3) SI,YASI 
4) DIN 
5) HABERLER 
6) OKUYUCU MEK-

TDPLARI 

1) TARİH 
Tarih konusu gazetenin 8. sayı

sından itibaren başlıyor ve gaze
tenin sahibi olan Abdurrahman 
Bedirxan Bey şöyle demekte: 

''Kürtlerin Kürdistan tarihi 
hakkında herhangi bir bilgiye sa
hip olmadıklarını biliyorum. Bu 
yüzdendir ki ben de bundan sonra 
kısaca ecdadımızın tarihinden 
bahs edeceğim .. . (ll) 

Kürt tarihi olarak "Ceziret ül
Jbn ül-Ümer '' hanedanları yer al
makta. Bu hanedanları sırasıyla 
anlatmakta ve daha sonraki sayı
larında da Bedirxani Ailesini an
latmakta(l2) 

15. sayıda da Selahaddin Eyyübi 
üzerine bir yazı(l3) yer almakta, 
24. sayıda ise "Kurdistan ve 
Kürtler" adlı bir yazı bu-
lunmakta(l4). . 
Ayrıca Hamidiye Suvari Alayla

rı konusunda da uzunca bir yazı 
gazetenin 28. sayısında türkçe ve 
kürtçe olarak yer almakta(l5). 
Yukarıda sıraladığımız tarih ko

nuları dışında, ayrıca birçok ma
kale ve yazılannda yer yer eski 
tarihi , olaylara değinmektedir. 
Çünkü· bazen döneme göre gün
cel olan bir konuyu anlatırken bir 
çok tarihi rakanılar ve olaylara da 
değiniyor. 

2) EDEBiYAT 
Bu konuda pa Ehmede Xanj'nin 

"M em u Zin" adlı eserini gör
mekteyiz. Bll , eser gıızetenin 
2.sayısından itibaren: başlamak 
üzere, gazetenin toplam 21 sayı
sında tefrikalar halinde yayın
lanmış.(l6) 
Gazetinin 3. sayısında Haci Qa

diri Koyi'nin bir şiiri var. Bu şiir 
hakkında Miqdad Midhet Bedir
xan Bey ''Bu şiirini Haci. Qadiri 
Koyi kendi elyazısıyla Ehmede 

Mahmud LEWENDİ 

Xanf'nin bizde bulunan 'M em u Zfn 'ad
lı eserinin arka kapaığma yazmıştı ' '(17) 

diye belirtmektedir. Sözkonusu Ehmede 
Xani ve Mem fi Zin adlı eserini methe
den bir şiir ve şiir'de kürtlere seslenerek 
bu esere sahip çıkmalarını, dört elle sa
rılmalarını istemekte. 

Yine 3. sayıda Şam'dan gönderilmiş bir 
şiir görmekteyiz. Şiiri yazan Lawe Şex 
A. Fettah(l8) sözkonusu şiir 
"Kurdistan" gazetesine bir methiye 
şeklinde yazılmış Lawe Şex A. Fettah, 
Celadet ve Kamuran Bedirxan'ın babası 
Emin Ali Bedirxan'ın takrna adıdır, bi
lindiği gibi E.Ali Bedirxan Miqdad Be
dirxan'ın kardeşidir . 
Ayrıca önemli diyebileceğimiz, edebi 

konuları işleyen herhangi bir makale ve
ya yazı gazetede yok. Fakat, şunu da 
unutmamak gerekir ki haber, yorum ve
ya makele niteliğinde olan birçok yazı 
özellikle Kürtçe yazdıklarında bizim 
için ayrıca edebi bir değeri vardır. 

(Devam edecek) 

(1) Kurdistan, no:] (30 Zulqe'de 1315 Şemsi; 
9 Nisan 1314 Rumf; 
22 Nisan 1898 Miladi) 
(2) No: 1-5 (Kahire), 6-19 (Cenevre), 20-23 
(Kahire), 24 (Londra), 25-29 (Folkstone
İngilrere),30-31 (Cenevre) 
(3) &ık. "Kurdistan" No:]-5 (1898), s.J 
(4) &ık. "Kurdistan" gazetesi, No; 6-31 
(1898-1902), s.J 
(5) &ık. "Kurdistan" gazetesi, tüm sayılar 
(6) &ık "Kurdistan" gazetesi, No:J, s.J 
(7) &ık "Kurdistan" gazetesi, No:J, s.J (Bu 
çağn gazetenin her sayısmda birinci sayfa
nın sağ üst köşesinde künçe, sol üst köşesin
de de türkçe yer almaktadır.) 
(8) &ık "Kurdistan ·: No:13, s.J-2, ayrıca di
ğer mektuplar için bak no: 2,3,8,13,14,15. 
(9) Bu sayıdan itibaren Abdurrahman Bedir
xan Bey 'in kendisi gazetenin sahibi ve so
rumlusudur. 
(10) &ık "Kurdistan· : No: 6. s. ı (sözkonusu 
yazı künçe olarak yazılmıştır.) 
(ll) Kurdistan, No:8 s.3 
(12) Kurdistan No:8,9,10,11,13,14. 
(13) Kurdistan No:J5, s.3 
(14) Kurdistan No:24, s.3 
(15) Kurdistan No:28, s./-3 
(16) "Mem ii Zfn " için bak no: 

. 2 ,3,5,6,7,8,9,1/,13,15,16,20,21,22·,23,24,25,2 
6,28.29,30. 
(17) &ık No:3, s.3-4 

11 an ya <ŞIV.L\.N derket 

'rvt:~L_A_ 'rvt:İ:N 
(~re Xalil 5ese Cibri) 

Dere mala nıın . mala min 
Mala l:ıave min mala memııe 
<;adim mala ba\'e min .;adım mala memne 
ha ~·a ~·el'ie 

De· re .;-a~ ·a l' ı ,k$1 e l,a,·e Laik' s in ın Xi$1 ın kelq "Çc' 
Cı linse ~·i x i -'tın ,ıeyd Cı nıerbC'I e . bere ~·i ,ian e hq::ıı.~xana 

baiare Qs,-r;;t. d is''' in .. _,· ~ıll ;ıh kurd,,· 
Bele ça~·a lx-re z;ır,'k iı l.c\ ;c'n ~· i dan e 

ıKl\'il su he \'3n s unçian e hey e .. 
Çıdıra lxı,·e ! ..:ılk' d~ıııi li h .·rc' .;-em e 
.X.d,aı a lc·rxc m~ıla [mmcr ,ianıra li lx-re' _-em e 
Dere ' c -'il x-k ,·an 11hıziman 6 Qı!manda;en Oı;>k,rdiya 

Diyarlx-kir hal in kd Cı k,,zike n x ~·e dan in .·,'m c 
Bele ezc' nake,·im lx-r Sirlin Cı ku~lina ~a, ·e !.alk' .-;u ~·a rc' 1\c,,.,, 
ezc dikei·im lx-r he,· J ~ı ,.e hede 
Dere ça~·a lx-re za~,,k Cı zec;~n ~·i dane nm· ~dal e [cem e hay e . 
He mala bm·c' min mala nıc' rane ha ~·a II'C.I'ic' .. 

(.. .) 
( . .. ) 

RUPEL 1 SAYFA 13 ı 

-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-

': 

Illi 1 11·111. 1 ll 1 11111111111111 i Illi i ll 1 ll ı ı ill i ll l 1 ll Illiilli illi llllll 111111 IIJIIIIIIII 1 ll llllll 
"JIR" • Box 70 80 • 172 07 Sundbyberg 1 SWEDEN 

o• 

GL.1rıcl1 O _ OBaQeraş-van- • ı • 
[Der Baueor und der \X7indmüller] 

Xez t1 Nivis: W Buscf<. D Verf?erandin: Ro J Hulmani 
o • o 

·······~····!··~··························~·····················································*·········~·························~··············· 

Die Luft isı kühl. es weht der Windo 
Der Bauer zieht zur Mühlo geschwind . 

HEWA SARE, BA DIPELIN, 
RENÇBER BO AŞ XWE DILEZIN. 

• 1 

SiBEL • 1 O sali 1 SWED 
Ei, denk.t der brave Bauersmann , 
Da bind' lch meinen Esel an. 

o Der böse Müller hat' s gesehn: 
U nd laBt sogleich die Mü,hle gehn. 

EW DIB ,EıJIT Bl XWE Ü XWE, DILQELP AŞVAN Wl DIBINI, 
DEST PE AŞ DIKE, DIGERINI. EZ Ll VIRA GIREDIM KERA XWE. 

o D Nave m salim~. Ez sinifa 4'an de 
;dixwinim. 
'Sil av li hem Cı hevalan ... 

~o 
- c 

.. .. ..... 

~ 

~~-t::L-
(. ... 

' 

·--- -------,---

EVIN • 11 sali 1 Danmark 
~· ' .1 1'1 ·.:.. ·• .; 

C·('' ·· , . 

AHNf • 7 sali 1 Sydney-AUSTRALiA 

Roj Baş 
KURDISTAN is .in our HEARTSO! 

D Ez kurdek Australya me. Em li vir ji hincaran kin ce n bapiran 
li xwe di kin. Beşek ji dara Kurdistana Mezin li ev hela cihane ji 
di dilen me de çemelan daveje. 

Roje k were, yen wek min e am ade binwedare bi xwCınaji bidin 
avdan, ger pewist be. 
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Yarasi Olan 
Gocunur 

D Kuzey Kürdistan'dan yenice 
geliyorum. Orada gördüklerİnı 
ilc burada gördüklerinı, ister is
temez beni bu yazıyı yazmaya 
zorladı.Önc::e şunu belirteyim ki. 
Türkiye'nin siyasi sınırları için
de kalan i şga l altındaki Kuzey 
Kürdi:;tan'da yaşananlar ile; ge
rici-ırkçı Türk basınında yazı
lanlar arasında '~ .. vuruldu, \ 'U

ha/andı, çatışma oldu .. '' ği bi 
bazı kelimelerin ortaklığı dışın
da. hiçbir ilişki yok .. Onlar, iste
dikleri kadar demokrasi, seçim, 
eleştiri, kanun , anayasa , mah
kemeler, scn'CIIar desinler ger
çek olan; tek ve biricik gerçek 
olan şu ki , bugün Kuzey Kürdis
tan'da askerler işbaşındadırlar. 

Kanun da. mahkeme de; hatta 
anayasa da askerlerdir. Bilmem 
kaç ilde daha sıkıyönetim kalktı. 
ya da olağanüstü hal kalktı vs. sa
dece alınan karariard ır .. . Ger
çekte ise . askerler herşeye hakim 
ve herşey in üstünde ... 

Peki o halde neden bazı illerde 
hala sıkıyönetim var? Madem. 
asker sivilyönelimde Kürdistan: 
da işbaşında. sıkıyönetimleri de
va m ettirip batının gözünde puan 
kaybetmenin anlamı ne? 

Okuyucunun bu soruları için
den sorduğunu duyar gibiyim. 
Hemen cevap vereyim: çünkü 
oralarda belli bir direniş var.. Ye 
oralarda. artık kesinlikle gizle
yemcyeccklcri derecede zulunı . 
baskı. işkence ve hatta zaman za
man katliamlar var . . . İşte bunu. 
gizleyemeyecekleri kadar geniş 
boyutlu yaptıkları için buna bir 
kılıfbulmak zorundalar: sıkıyö
netim ... Zaten. sıkıyönetim ka
nununda bir yığın değişiklik ya
pıp. sıkıyönetim komutanlarını 

uygulamada kraliaştırmanın an
lamı neydi dersiniz? ''Ne yapa
lını, elinıi-:.de h ir ş n · rok. Herşer 
nı.wlam ıng w ı, sıkıyiinetinı 

mr., diycbilmek. ve savunma
s ız . silahsız . desteksiz Kürt köy
lülerini aynı anda hem davacı. 
hcııı ya rgılayıcı - ya ni hüküm 
verici - hem de uygulay ıcı: evet. 
yanlış duymadınız. her üç sıfatı 
da üzerinde taşıyan asker mantı 

ğının karşısına dikip. ej('ndinı, 
m .wlar mr .. Sıkın"inetim komu
ianının rerkisi m .i·alarda helirril
llliş .. di ye rek. bu savunmasız 

köylülerin işkence cenderesin
den geçişine seyirci kalmak . hat
ta bundan mtan ı ·e milletin hirli
.~ i(.1) adına sadistçe zevk almak 
için elbet ... 

Uygulama bu iken. paşa haz
retlerinin zaman zaman uykula
rının kaçtığı. bu nedenle de habi
re Batı Avrupa'nın daha doğrusu 
miitte.fiklerinilı (.') komünist bö
lücüleri himaye ettiği. bu neden
Ic içcrtk anarşi ve bülücülüğün 
önüne geçilcmcdiği gibi bazı ga
rip iddialarla veryansın ettiği gö
rülüyordu . Acaba Avrupa'da ne 
oluyordu da. paşa hazretlerinin 
(

1
) natik uy kuları{!) böyle ikide 

bir kaçıyordu. 
Neyse ki. dışarı çıkınca bunun 

cevabını öğrenmek hiç de zor 
ol m adı. 

Önce Paris'teki Kürt Enstitü
sü'nün bültenlerinden biri elimc 
geçti. Kalitesine ve içeriğine 

baktım . Ne yalan söyleyeyim. 
yıllardır arzusunu içimde duy
duğum bir olayı gerçekleşmiş 
görünce . hayranlığımı gizleye
mcdim . Işte o anda. bu sayıyı ba
na veren arkadaş. bir de Kürdis
tan Press'i verdi .. O anda ne his
settim dersiniz?. Gerçekten 
sevincimden uçmak istedim .. .Ye 
aynı zamanda da aklım Kürdis
tan·a gitti.Evet. yazımın başında 

belirttiğim gibi, yaras1 olan go
cunur. Paşa hazretlerinin (!) na
zik uykuları (!) boşuna kaçmı
yornıuş. 

Binlerce tebrikler .. . Başka söy
leyecek söz bulamıyorum. Bin
lerce tebrikler ve başarılar . .. 

Bu vesile ile bir kaç gözlemimi 
de yazmak istiyorum . 

1- Kürdistan'da bağımsızlık 

mücadelesi , bu günkü hali ile ar
tık önlenemez, engellenemez, 
gizlenemez bir aşamaya varmış 
ve halk kitlelerinin içine kadar 
yayılmış, oralarda konuşulur ol
muştur. (Halkın, geniş boyutlu 
bir halk hareketine kalk1şmadığı 
bu gün için doğrudur, ama, bu , 
ha/km davasını benimsemediği 
anlamına gelmez .. Bunun nede
ni üzerinde amca durulabilir, 
durulacak .. ) . 

2- Kürdistan sorunu artık, 
gerici-ırkçı Türk basınının söz
cülüğünde habire gevelenecek 
3-5 terörist saçmalanıalarmı 

çoktan aşmış, boyutları genişle
nıiş. halk kitleleri içinde gizli
den gizliye konuşulur, tartışılır 
olmuştur. (Korkulu rüyalan 
buydu zaten; meselenin okumuş
aydm-gençlik düzeyinden Çikıp 
halka mal olması ve halk kitlele
rinin arasmda konuşulması) 

3- Türkiye'nin tarihi bir aşama
yı şu günlerde yaşadığının bilin
cindeler: ya direniş kırılacak ve 
kültürel bir takım özerklikler de 
dahil olmak üzere bazı entrika
larla artık bir daha bağımsızlık 
talebi düzeyinde bir hareketin 
gelişnıemesi için azami çaba 
harcanacak, ki buna hain ve sa
tılmış takımı da dahildir ; ya da 
direniş bir zafere dönüşecek. 
dünyaları başlarına yıkılacak. 

Ortadoğu'da dengeler alt-üst 
olacak ve tabiri caiz ise Ortado
ğu'da yeni bir dünya kurula
cak . . .Tabii. o zaman kendilerini 
kaale alan bile olmayacak. Yeni 
bir süreç yaşanacak. Hesapları 
bu . Ye hesapları bu olduğu için 
de Kürdistan'a ordular seferber 
etmekten çekinmedikleri gibi. 
bütün dünyanın gözü önünde 
kendi siyasi sınırlarının dışında 
kalan savunmasız Kürt köylerini 
bombalamaktan da kaçınmadı
lar. 
Ama şunun da bilincindedirler 
ki. gelişimin belirleyicileri ke
sinlikle kendileri değil , Kürt sa
vunucu ve savaşçılarının gelişti
receği mücadele ve bu mücade
lenin gücüdür. 
4- Kürdistan'daki mücadele bu 

gün. telefon hatlarını keserek 
ketledecekleri bir Dersim, ablu
kaya alarak perişan edecekleri 
bir Ağrı ya da benzeri bir müca
dele değil artık. Bağımsızlık ate
şi. Kürdistan'ı baştanbaşa sar
mış. hergeçen gün beraberinde 
sömürgeacileri daha büyük . ~ir 
bunalıma sürüklemektedir. Oy
leki. tarlasında çoluk-çocuğun 
nafakasını çıkarmak için çalışan 
savunmasız Kürt köylülerini 
kurşuna dizip. sonra da şu kadar 
terörist çatışmada ölü olarak ele 
geçirildi diye alçakca yalan söy
lemekte hiçbir sakınca görme
mektedirler. Ama, unuttukları 

bir şey var: bir gün sorulacak! 
5- içerde Kürt geriliası nazik uyku

ları kaçırdığı gibi. dışarda da. başta 
Kürt Enstitüsü'nün Bülteni ve Kür
distan Press gibi bağımsız yayın or
ganları olmak üzere. Kürt halkının 
değerli evlatları çeşitli vesilelerle 
onların katil yüzlerini teşhir ederek. 
halklarının haklı davasını dünya ka
muoyuna duyurmakta ve evet . .. paşa 
hazretlerinin infialine neden olmak
talar: Avrupa'daki bölücüler. 
Gazetenin bugünkü yapısını koru

yarak. en kısa zamanda haftalık ola
rak çıkarılması dileklerimle. ba
şarılar ... 

10 Nisa"n 1987 
Halktan hir MEMED 

BiLiRKiŞi RAPORU 
D TC Bonn Büyükelçiliği'nin ve gerici-faşist 
Türk derneklerinin tüm çabalanna rağmen, 
Dortmund Radyosu 'nda kürtçe yayın başladı. 
Konu ile ilgili olarak, Dortmund radyosuna gön
derilen bir bilirkişi raporunu, Kürdistan Press 
okuyuculan için türkçeye çevirdik. Umanz, ya
rarlı olur. 

Bir grup Kürdistan Press okuyucusu 

" "Federal Almanya'da yaşayan anadili kürtçe 
olan Türk vatandaşlarına Türk diliyle yapilan rad
yo yayınlarıyla yeterince ulaşılabiliniyor mu?'' so
rusuna aşağıdaki biçimde açıklamak istiyorum . 

1) Kürtçenin türkçeyle tarihi bir akrabalığı yok. 
Kürtçe, Hint-Avrupa dil grubu ailesinin, Hint-Ari 
dillerini oluşturan Iran dil grubuna bağlıdır. Buna 
karşı türkçe Türk dilleri grubuna aittir; moğolca, 
tangutca ve mançurca ile beraber, korece gibi Al
tay dil grubunu oluşturuyor. Türk ve Kürt dilleri 
arasındaki fark, aşağı yukarı nıacarca ve almanca 
kadar büyüktür. 
Şunun da belirtmek gerekiyor, arapça ve farsça 

da anadili kürtçe olan insanlara yabancı dillerdir. 
Arapça, Sami dil grubuna aittir ve kürtçeden, 
türkçe kadar uzaktır. Farsça da -kürtçe gibi- bir 
İran dili olduğundan kürtçeye, türkçe ve arapçadan 
daha çok benzerlik gösterif. Fakat farsça Güney
batı, kürtçe ise, Kuzey-batı Iran dillerine ait olduk
larından aralarındaki fark yine de almanca ve dani
nıarkaca kadar büyüktür. Bu farsçanın da normal
de Kürtler tarafından aniaşılmadığını gösterir. 

2) Kürtler, Türkiye'nin doğusunda kendi içine ol
dukça kapalı bir Kürt dili yerleşim bölgesinde yaşı
yor,(Bak: Ekteki Harita) . Türkçe yanlız şehirlerde 
kürtçenin yanısıra önemli bir yer tutuyor. Nüfusun 
çoğunluğu hala kırsal kesimde bulunuyor ve şinı
diki şehir nüfusunun büyük bir çoğunluğu da çok 
kısa bir süre önce köylerden göçetmiş olanlardır. 
Dahası Federal Almanya'da bulunan Türkiyeli iş
çilerin çoğu kırsal kesimden gelenlerdir. Bu da, 
kürtçe konuşulan bölgeden gelenlerin Kürt olarak 
yet i ştiği anlamına gelir. Türkçe ile ilişkileri ya 
okulda veya askerde meydana gelmiştir. Oysa as
kerlik sadece erkekleri kapsıyor. Kürt köylerinde
ki okullarda da çok kısa bir süre öncesine kadar kız 
çocuklarının okula gönderilmesi alışılmışın dışın
daydı. Resmi istatistiklere göre bile -l970'te 6,3 
milyon nüfusa göre- 20 Kürt bölgesinde; erkekle
rin %46,6, kadınların ise 67,8'nin okuma yazması 
yoktu.JStatistical Year~ook ofTurkey-1981 Türkiye 
Yıllık Istatistik Kitabı) Işin gerçeği çok daha fazla 
olmalı. Bu ve benzeri nedenler Türk kurumlarını 
Kürtçe'yi okullarda yasaklamaya zorluyor. 
Eğer Kürt evlerinde Türkçe radyo yayınları her

hangi bir şekilde dinleniyorsa, bunu genel olarak 
yanlız erkekler anlıyor. Normalde Kürt kadınları-

na türkçe ile ulaşmak mümkün değil. Almanya'da
ki Kürtler'e Türk diliyle yayın yaparak ulaşma ça
bası somutta ''yanlız erkeklere yayın'' gerçeğinde 
ifadesini bulur. Bununla beraber şunu da eklemek 
gerekir ki Kürt erkeklerinin dahi Türk dilinde ya
pılan yayınları anlamalarını beklemek fazladan bir 
kuruntudur; çünkü onlar her nekadar yayınları -
müzikten dolayı- izleseler de, onlara ulaşıldığı 
sövlenemez. 
3) Kaldı ki türkçe'yi çok iyi öğrenmiş olanlar için 

olsa bile, türkçe yayın onlara tabik! "anadilde 
yayın'' olarak kabul edilmez. Nasıl ki Ingilizce ya
yın Almanlar için "Anadilde yayın" ol~rak isim
lendirilemezse, bu da böyle. Okulda Ingilizceyi 
çok iyi öğrenip konuşsalar da, Alnıanlara Ingilizc~ 
yayın anadildayayın olarak sunulamaz. Eğer rad
yonun insanlara kendi dillerinde hitap etmesi 
önemliyse -bu zorluk çekmeden aniayacakları ve 
kişiliklerini yansıtan bir dil olmalıdır- o zaman 
Kürt işçi ve aileleri için yayın yanlız ve yanlız kürt
çe olabilir, yoksa bölgedeki herhangi başka bir dil 
değil. 

4) Şunu da belirtmeden geçmeyetim ki Ankara 
hükümetinin isteği olan Kürtler'in, türkçeyi 
''anadil'' kabul ettiği gibi iddialar ''büyük'' Türk
lük efsanesinden kaynaklanıyor. Bu akıldışı düşün
ce Cermenleri onurlandıran gerçek dışı uğursuz 
düşünceyi hatırlatmaktan asla geri durmuyor. 
Türkiye'de yanlızca Türkler vardır uydurma dü
şüncesine sarılmak; ülkeye yeterince uğursuzluk, 
büyük sosyal gerginlikler ve fazla geri kalmışlığa 
mal oldu. Bu mantık dışı tutumu desteklemek bi
zim işimiz olamaz. 
Diğer yandan Kürt dilinde yayınlar oluşturmak, 

yüzbinlerce Kürt henışeri tarafından, onların da, 
diğer insanlarla eşit değerde tutulduğunu gösteren 
bir işaret olur. Türkiyeli iki büyük azınlık grubuna 
birbirini tanıma-anlama şansını ve imkanını yarat
mak tam da burada duruyor. 
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Seni düşü.nürken 
Savaş ve zafer düşüneceğiz biraz da 
ve sancılı yüreklerimiz 
fı rtınalarla çal kalanacak. 
Seni düşünürken hüzünlü türküler söylemeyeceğiz, 
hayır 

nıarşlarla, destanlada gerilerek, 
gererek alandan alana bayrakları 
baştan ayağa 

umutla 
sevday la 
ve öfkeyle çoğataeağız biraz da 
Seni düşünürken bilinç çalınacak zindanlar karasına 
ve direnen yoldaşların 
hınçla kenetlenecek dişleri 
Seni düşünürken 
savaş ve zafer düşüneceğiz biraz da 
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KADDAFI: "Kürt halkı özgür devletini kurmalıdır!!" 
D "Türkiye'nin Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerinde bağım
s ız bir Kürt devleti kurulmalı
dır ! " 

ile ilgili olarak, d üşüncele ri n i sansursuz 
açıklay ınca, Parlamenterler şaşk ına döne
rek, toplantıy ı terketti ler. 
Kendisini ziya ret eden Türk parlamento 

heyetine hitaben yaptığ ı konuşmada Libya 
Devlet Başkanı Kaddafi , Kürtlerin Türki
ye'deki var!tklanmn bir gerçek olduğunu , 
ve Libva 'mn Kürt halk111111 mücadelesini 
desteklediğini belirtti . Kürtlerin. Türki
ye'nin Doğu ve güneydoğusunda bulunan 
Kürdistan topraklarında bağıms ız bir Kürt 
devleti kurmal arının doğal ve haklı bir du
rum olduğunu vurgulayan Kaddafi , Türki
ye'deki Amerikan Üslerinin ise gerçek bir 
tehlike oluşturduğunu ve sökülmeleri ge
rektiğini belirtti. 

Kaddafi. Kü rt ha l kı ve Kürdistan'la ilgili Jü
şünce l eri ni daha önce de bir kaç kez Türk ba
sınına açıklam ı ş ve Kürtler üzerindeki bask ı 

l a rı kınam ı şt ı. 

15 Ağustos l986'da Türk Ordusu ·nun. Irak 
s ınırl a rı n ı tecavüz ederek Kurtanim ı ş Kürdis
tan toprakl a rını bombalamas ını da Kaddafi 
sert bir dill e eleşti rm i ş ve " Türk saidmsı 
utanç verici bir imha eylemidir! " demi ş ti. 

D Türkiye'de bulunan ABD 
üsleri, insanlığı ve bölge barı
şını tehdit etmektedir. Bunlar 
derhal sökülmelidir!" 

• Libya'y ı ziyaret eden 9 ki ş ilik bir Türk 
parlamento heyeti, Kaddafi 'nin aç ıksözlü
lüğü ka rş ı s ında, ne yapacakl a rını şaş ırdı
lar. Kaddafi , Türkiye'de dokunulmaz say ı 

lan ve bir devlet sırrı olarak ancak kapalı 
kapıl a r arkas ında konu şulan Kürt sorunu 

Türk burjuva basınının yazdığ ına göre. 
konuşmadan sonra , parlamento heyeti, 
Kaddafi 'nin elini sıkmadan toplantıdan ay
rılmış . .. 

Bilindiğ i gibi , 1983"ten bu yana Türk Ordu
su , çeş itli bahanelerle Kü rdistan'a saldırma k

ta , Güney Kürdistan'da ge li şen kurtulu ş mü
cadelesini kırmak için . Saddam rejimi il e iş 

birliğ i yapmaktadır. Diya rbekir'den havala
nan jetler. Güney Kürdistan'daki kurtanimış 
bölgelerde yaşayan sivil halkı bombalamakta . 
Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise katı bir dev
let terörü sürdürülmektedir. 

ANK • Stockholm 

. . . 
FILIPINLER 

Her sabah bir darbe! 

Başkan Aquino foto: G. Smith 

ANK•din leme sen·isi 

c 30 askerin darbe giri~inıi 8 saat sürdü. 
General Fide! Ramo<un açıklamalarına göre her~ey ordu

nun denetim inde . 

Ba~kan Corazon Aquino<a kar~ı düzenlenen yeni bir askeri 
darbe bastı rı ldı. Darbenin bast ı rılması ~ı rasıııda bir asker öl
dü birkaç ki~i de yaralandı. 

Resmi rakamlara göre. isyana 30"a yakın askerin katıldığı bil
diriliyor. Manila yakınlarındaki askeri ü~ o lan Fort Banivasi
o"da s ı kı~ t ırılan isyanc ıl ar 8 saat içersi nde etkisiz ha le ge
tiri ldi. 

isyan ha reke ti 18 Nisan. sabahın e rken saatle rinde ba~ladı. 
30"a yak ın aske r. ilk etapta askeri araç larl a Fo rt Banivasio üs
sü nü basıp . geçti ğ imiz Ocak ay ıııda yapılan bir ba~ka aske ri 

.da rbe g iri ~ inıinde tutuklaııan 40 kada r yandaşlarını kurtarnıa-
y ı hedetledile r. Olaya o rd4 yönetimi müdalıale ederek i sya ne ~c 
!a ra tes lim ol çağrısıııda bulundu . i syancılarm ıeslini olmamac ·;... 
sı üzeren i ç ıkan çatışmada I aske r öldü . bir kaç asker de-yara- · 
!andı ve diğe r isyancılar tutuklandı lar. 

Resmi kaynaklara göre isyancıların amaçlarının sadece 40 
askerin serbest bırakılması değiL aynı zamanda Baş kan Auqu
ino" un derhal istifa etmesi ve yönetimi askerlere devretınesiy
di. İsyancılar. Auquino·u pro-konıünist olmakla suçluyor ve 
komünist gerillal a ra kar~ı pasi v davrandığ ını belirtiyo rl a rdı. 

Reform rüzgarı Prag'da esti 

Soı•vet lideri , eşi ile birlikte Çekoslovak halkmt selamltyor 

(DN,ANK) sinde saatler öncesi binlerce Prag lı top

D Sovyet lideri Gorbaçov havaa lanında 
Çekoslavak Parti lideri Gustav Husak 
tarafından karş ıl and ı. 

0 1945 kışını hatı rlayan yaş l ı bir Prag: 
lı: "Gorbaçov bizim korkmad ığ ı mız 

ilk Sovyet lideri." 

9 Nisan l987'de Gorbaçov eşi Raisa 
i le bi ri i k te Çekoslovakya ' nın başken t i 

Prag 'da bi nlerce Prag lı tarafından çi
çek lerle ve s ıcak sevgi gösterileri ile 
karş ıt and ı. 

Prag şehir merkezindeki gezinti , hal 
kın dı ş ında gazeteciler ve turistler tara
fından da izlendi . Gorbaçov'un şehir 

merkezinde, halk arasına karı şarak 

Praglılarla s9hbet. et.me~i büyük sem-
. pat i topladı. Yürüyüş esnasında Gorba

çov, gençlerle ve çocuklarla öZel olarak 
sohbet etmeye özen gösterdi. 
Havaalanında Çekoslovak Parti lideri 

Gustav tarafından karşılanan Gorba
çov, daha sonra gezisinin ilk durağ ı 

. olan Prag Sarayı'na geldi . Saray çev re-

l anmı şt ı. Sarayda ise, eski ve yeni üye
lerden o luşan parti iililer Gorbaçov'u 
ellerinde kızıl bayraklada ve dostluk 
şiarı ile karşıladılar. 

Geçen kış işlerini kaybeden 18 eski 
parti lideri. -ki içlerinde l968"nin Dı
şiş l eri Bakanı Jiri Hajek'de bul unuyor
ve halktan unsurlar Gorbaçov'un gezi
si nden beş gü n önce yazılı bir başvu ru
yu Sovyet Elçi l iği' ne sunarak Gorba
çov'un ziyaretini selamlam ı ş ve re
forml arın Çekos lovakya'y ı da etk ile
mesini. i ş l e rin i kay bedenler için yeni i ş 

alanlarının aç ı lmas ını umduklarını be
lirtmi ~ l erdi . 
Gorbaçov ertesi gün resmi ziyaretler

de bulunarak konuşmalar yaptı. 
Yürüyüş esnasında Avrupalı gazeteci

lerden birinin 1945 kışını hatırlayan 

yaşlı bir Praglı ile sohbeti . Gorbaçov: 
un Çekoslovak halkı içinde bir umut 
kapısı olduğunu gösteriy9rdu. l945"de 
Sovyet askerlerini çiçeklerle ve sevgi 
gösteril eriyle karşıl ayan yaş lı Praglı 

son günleri )Öy le değerlendiriyordu : 

fo to : L. lsakson-DN 

"Şimdi , ii lkenin daha iYi olmastnt 
bekliyoru::. Bi::. Ulltu tluYu::, wnwlu
vu::., ıunutluru::. ... Bi:: hem ekonomik 
ve hem de politik değişikliklere ina
mmru::.. Soı ·yet güçleri 1945 'de gel
diklerinde çok llllllltlandtk. Bilimr
duk ki, Alman yönerimi alt111da du
rumumu:: daha da kötü olacaktt. 
Daha sonra. 1968 'de ö::.gürlii,~iimii
::.e kaı •uştuk, fakat ö::.gürli(~iill t ü::ii 
koru\'{/madtk. 

Bilimr musunu::, Gorbaçoı·, bi::.im 
korkmadtğnnt::. ilk Soı •Yet lideri. 
Şimdi bekledi,~imi::. dalw stcak bir 
polit ika.'' 

Genç kuşaktan 24 ya~ındaki bir 
Prag lı kız ise: "Değişiklikler i."i 
olacak '' diyerek ellerini gökyüzüne 
kaldırıyordu . 

Çekler gerçekten , Sovyet liderini 
çok sıcak karşılamı ş lardı ve çoğu 
rusçasını böylece hatırlamıştı. Gor
baçov'un gezisi Çekoslovakya"da se
mpati toplamıştı toplamasına . ama 
reform rüzgarının ne kadar etkili 
o lacağ ının yanıt ı gelecek günlerde .. 
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