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“KURT HALKI HAYATIN HER ALANINDA
TEH D İT VE TASALLUT ALTINDADIR!”

Manı mahkûmu

Halil Güçlü Metris Cezaevinde tutuklu!
•  “ Kürtler, hayatlarının her ala
nında tehdit ve tasallut altındadır. 
TC Parlamentosunun sömürgeci 
karakterini deşifre etmek, de
mokratik muhalefete gücüm ora
nında katkıda bulunmak üzere ba
ğımsız milletvekilliğine adaylığı
mı koydum!”

•  “Türkiye’de devlet terörünü 
uygulayan sömürgeci burjuva 
diktatörlüğü, 12 Eylül Askeri 
Darbesi ile birlikte daha da güç
lendirilerek, toplumsal ve siyasal 
m u h a le M - 0 â a W a n r i i :: ^ ; ; ^ p ^ :  \ 
na dayalı olarak etkisiz hale getir
di." Yazıs)sayfa2’de

KURTLERIN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ DESTEK- 
LEMEK İNSANIM DİYEN HERKESİN GÖREVİDİR!

“Kendi kaderini tayin 
Kürt halkının hakkıdır!”

□  İngiliz İşçi Partisi milletvekillerinden Stuart Holland ve Jeremy
Corbyn: “20 milyonu aşan nüfusa sahip olan Kürt halkı, dört parçaya
bölünmüştür. Her dört parçada da ağır baskılarla karşıkarşıyadır. ’ ’

İngiltere Kürdistan İşçi Derneği’nin düzenlediği basın konferansında, konuşan milletve
killeri Kürt halkı kendi kaderini tayin etmelidir dediler. Devamı sayfa 7de

S Ü R G Ü N D E  B İ R  D E V R İ M C İ  D A H A

H A  Y A  T I N I  Y İ T İ R D İ !

bu vahşet
durdurulsun!

Öldürülen Erol Aydın DEV-YOL taraftarı idi.

□  Hamburg’da 
bir lokantada 
tartışma sonucu 
çıkan çatışmada 
Erol AYDIN 
hayatım yitirdi.
□  Tartışmanın 
dağıtılmak iste
nen bir bildiri 
ile ilgili olduğu 
açıklandı!.

Alman Basının
da olay DE V-YOL 
DEV-SOL çatış
ması olarak veri
lirken, taraflar 
olayla ilgili bildi
riler yayınladılar.

Konu ile ilgili geniş 
bilgi sayfa 3 'de

Ginngiya Cephe 
Kurdistanî

□  Qonaxa, ku Tevgera Rizgariya Netewî ya 
| ^ ^ ; ) Ş | r a q ê  tê  'de
lind de yekîtiyê bê guman kiriye.
□  Pirsên deh salan; bi dan û standinan, seki- 
nandina şerên nav rêxistinan de û dan û stan- 
dinên rêxistinan bi hev û du re bi rêya biratî, 
dostanî, ger gotin ciyê xwe de be; di nav 12 
rojan de “hel bûn”.
□  Pêşveçûn û serketina Cephe Kurdistanî ji 
bo perçeyên din yên Kurdistanê jî dê rolekî 
dîrokî bileyize, divê neyê ji bîr kirin, ku di 
nav perçeyên Kurdistanê de girêdayînekê 
siyasî-manevî-baweriyê xurt heye.

Nivîsandina Xoşîn dirûpela 5 ’an de

Kiirdistan’a yönelik 
stratejiler ve politikalar..
Kürşat İstanbullu ’nun yazısı sayfa 4’de

Dünya dönüyor!
A. Dikili’nin yazısı sayfa 6'da

99“KIRRO
Göçmen Ahmed'in göçmenlerle 

_______ röportajı sayfa 6 da_____ __

“Ön seçim sorana 
buzdağının tepesidir!”

Bağımsız sosyal İsıt adaylar: 
Muzaffer BAL, Ali FİDAN, Müslüm 

ÖZBEY, Sungur SAVRAN’ın ortak 
açıklamaları sayfa 2 ’de

□  Em di sala 
1937 an de ji A- 
zerbeycanê nê- 
zîkê sînorê Ro- 
mê (Tirkiyê) cî- 
hêlî Kazakîsta- 
nê bû ne.
□  Di bajarê Al- 
ma-Ata yê de jî 
gelek Kurd he- 
ne.
□  Gundiyên me 
rençberî û şivan

tî dikin. Nêzîkê 30 hezar pez li Solxoza me he
ye. Kesên ku li gund karê wan tune be, diçin 
bajaran.. . Hevpeyvîna Ş. Zirek, di rûpela 13'an de
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politika •  ekonomi •  toplum
KURT HALKI HAYATIN HER ALANINDA TEHDİT VE TASALLUT ALTINDADIR

İdam mahkûmu bağımsız aday!
•  “Türkiye’de devlet terörünü uygulayan sömürgeci buıjuva dik- •  “Kürtler hayatlarının her alanında tehdit ve tasallut altındadır. TC
tatörlüğü 12 Eylül Askeri Darbesi ile birlikte daha da güçlendiri- Parlamentosunun sömürgeci karakterini deşifre etmek, demokratik
leıek, toplumsal ve siyasal muhalefet odaklarını zor olgusuna da- muhalefete gücüm oranında katkıda bulunmak üzere bağımsız mil-
yalı olarak etkisiz hale getirdi!” letvekilliğine adaylığımı koydum!”

ANK • İstanbul
□  Halen Metris Cezaevinde tu
tuklu bulunan Halil GÜÇLÜ, Urfe 
I. Bölgeden bağımsız milletvekili- 
ğine adaylığını koyduğunu açıkla
dı.

Basma verilen bildiride adaylığı
nın gerekçelerini açıklayan Halil 
Güçlü, aynca 7 daktilo sayfası tu
tarında bir de “Seçim Bildirgesi” 
yayınladı.

“Seçim Bildiıgesi”nde, “Özgür
lük ve barış içinde, kardeşçe ve 
eşit haklar temelinde bir arada ya
şamak için9 ' mücadele çağrısı ya
pan Halil Güçlü, basının ve de
mokrat kamu oyunun desteğini 
istedi.

“Seçim Bildiıgesi”nde TC Pârla- 
mentosu’nun fonksiyonlarını irde
leyen H. Güçlü, “Parçalanmış ül
kemizi bütünleştirme eyleminin 
içinde hareket etmeliyiz 9 ’ dedi. H. 
Güçlü ’nün “Seçim Bildirgesi” nin 
tam metnini gelecek sayımızda ya
yınlayacağız.

Nihai Senedi’nin maddeleri ihlal nısıra, İşçi sınıfıma grevli toplu maruz kal-

Sayın basın mensuplan 1982 Anayasası ve yasalarla pe- kavt serbest bırakıldı. İşsizlik ala-
Ben 12 Eylül döneminde adil ol- kiştirildi. bildiğine boyudandı. Türkiye, Or-

ve Eylem Birliği davalarından ida- layan sömürgeci buıjuva diktatör- yonlar üstlendi. Türk Ordusu’nun 
ma çarptırılmış devrimci ve de
mokrat bir tutukluyum. 1 Kasım 
erken seçiminde bağımsız millet
vekili adayı oldum. Türkiye’de |

ve baskı dolu; acıları, gözyaşlarını 
içinde barındıran; zorlu ve zorba
lıklarla örülü bir süreçten geçil
mekte olduğunu biliyor ve hep bir
likte yaşıyoruz.. Bu süre içinde, 
250 bin insan gözetim altına alın
dı, bunlara önemli bir bölümü

12 Eylül Askeri darbesi ile 
birlikte daha da güçlendirilerek 
toplumsal ve siyasal muhalefet 
odaklan zor olgusuna dayalı bir 
tarzla etkisiz hale getirildi. Top
lumsal mücadelenin ileri öğeleri, 
kadroları, mücadeleci aydınları, 
bilim adamları işkencehanelere, 
hapisanelere dolduruldu. Yüzler
ce insanımız işkence uygulamaları 
sonucu sakat kaldı, hayatını yitir
di.

emperyalist güçlerle 
olan ikili antlaşmalara yenileri 
eklendi.

Bu dönemde, Kürtler üzerinde 
var olan baskılar daha da yoğun
laştırıldı. Özel eğitilmiş komando 
birlikleri, vurucu timler, operas
yon ekipleri bölgemize yerleştiril
di. Kontra-milis örgütlenmesi dev 
let eli ile hayata geçirilerek, köy 
korucuları denilen çeteler oluştu-

dır. Özetlediğim gibi, l 
leri kamu oyuna açıklamak ve de
mokratik muhalefete gücüm ora
nında katkıda bulunmak ve TC 
Parlamentosunun ülkemdeki sö
mürgeci karakterini, ulusal baskı
yı deşifre etmek üzere Urfa I. Böl- 
ge’den Bağımsız Millet Vekilliği
ne adaylığımı koydum!

Demokrat Kamu oyunun ve bası-
IS?

METRİSGEZAEVİKoğuş-C-24' 
f i l i ?  2. Ekim 1987

ANK • İstanbul

O  4 Bağımsız sosyalist 
aday; Anayasa Mahke
mesinin Seçim yasası1 
ndaki 8. maddeyi iptal 
etmesinden sonra bası
na bir açıklama yapa
rak, görüşlerini açıkla
dılar. Açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi:

“Anayasa Mahkemesi
nin karan ile birlikte 
buzdağının tepesi gö
ründü. Düzen partileri

“Ûn Seçim sonmı buzdağının tepesidir
ön seçim sorununu, tek 
sorunmuş gibi sunuyor
lar. Bunu reddediyoruz. 
Mevcut siyasal yapı bir 
bütün olarak baskıcı ve 
anti demokratik bir ni
telik taşıyor. 12 Eylül1 
ün Anayasası da, yasa
ları da tarihe havale 
edilmedikçe, Türkiye 
de demokrasiden söz

etmek gülünçtür.
Bağımsız sosyalist a- 

daylar başından beri se
çimlerin demokratik ol
madığım tekrarlıyorlar. 
Bu gün düzen partileri, 
kendi örgütsel çıkarları 
öyle gerektirdiği için, 
bu gerçeğin sadece bir 
yönünü keşfediyorlar. 
Yarın, zirvede yürütü

lecek gizli pazarlıklar 
aracılığı ile, aralarında 
bir uzlaşma sağlamaları 
da mümkündür.

Biz bağımsız sosyalist 
adaylar olarak, işçi sını
fının, emekçi kitlelerin, 
gençliğin, kadınların, u 
lusal baskı altında yaşa
yanların önündeki sayı
sız yasak kalkmadıkça,

seçimlerin demokratik 
bir nitelik taşımayacağı 
inancındayız.
Bunu anlatmak için, 

bu seçim platformunda- 
yız. Ama, önümüzdeki 
günlerde, bu platfor
mun meşruiyeti emekçi 
kitlelerce de sorgulan
maya başlandığı takdir
de, bu platformda ol

mayacağız. Amacımız, 
kitlelerin düzen konu
sundaki sorgulamaları
nı derinleştirmek ola
cak. Düzen partileri, 
kendi dar örgütsel çı
karlarım düşünüyorlar, 
biz işçi sınıfını siyasal 
hakları için mücadeleye 
çağırıyoruz.□

Muzaffer BAL 

Ali FİDAN 

Müslüm ÖZBEY 

Sungur SAVRAN

13 Ekim 1987

G LA S N O S T
G orbaçov’un faaliyetleri ulusla

rarası kavramlara bir yenisini 
daha ekledi: Glasnost. ‘ ‘Açıklık’ ’ de
mek. Esasen Gorbaçov, 70 yıllık sos
yalist inşanın sorunlarını ve sonuçla
rını tartışıyor. Bunları eleştiriyor. Bu 
eleştiriler, Gorbaçov öncesi herhangi 
bir marksist veya marksist parti tara
fından yapılmış olsaydı, kıyamet ko
pardı. Çünkü, Sovyetler Birliği’nde 
yürürlüğe giren teorinin ve onun pra
tiğinin eleştirisini yapanlar, bütün bir 
tarih boyunca son derece ağır ve hak
sız suçlamalara hedef oldular. Sür
günlere gönderildiler. Kurşuna dizil
diler. Emperyalizmin ajanı, faşizmin 
orospusu ilan edildiler. SBKP’nin sa
dık izleyicileri olarak “gözlerimi ka- 
parım-vazifemi yaparım”cı pro-sov- 
yet parti ve örgütler de, sosyalizm a- 
ğalığına soyundular. Donuk ve cansız 
ideolojik tekerlemeler, eleştirici ve 
devrimci marksizmin yerine ikame 
edildi.

Bu gün sistemin tepesinden gelen 
yoğun eleştiriler, bir bakıma gene ses
sizce ve eleştirisiz-tepkisiz kabulle
nilme durumunda. Bunun doğal so

nucu ise, sistematik bir biçimde sağa 
kayan ideoloji sahiplerinin, bu gün 
artık, doğrudan doğruya burjuvazinin 
icazet sınırlarını da kabullenmeleri 
olarak ortaya çıkıyor.

Kürt hareketi açısından bu durum 
son derece ciddi bir ideolojik tehdit
tir. Esasen emperyalist ve sömürgeci 
devletler eliyle imha edilen Kürt ha
reketi, ideolojik olarak da, sol’dan ge
len saldırılarla nesnel gerçekliğinden 
kopartılmıştır. Kürdistan’lı devrimci
ler devlet terörü ile fizik olarak yok 
edilirken, sol’un saldırılan ile ideolo
jik olarak da yok edilme durumu ile 
her zaman karşıkarşıya gelmişlerdir.

Türkiye pratiğinde, birinci dönemde 
yükselen Kürt hareketleri, bilindiği 
gibi vahşice ezildi. Bu ezilmenin ide
olojisini ise, ‘ ‘komünistler ’ ’ yaptüar. 
Ve Kürt hareketini “gerici”, “emper
yalizme hizmet edici ’ ’, ‘ ‘devrimci ke- 
malistlere kürşı, feodallerin karşı- 
devrimci isyanı ” ve benzeri kavram
larla mahkûm ettiler.

İkinci dönemde, “Doğu”, “Doğulu 
Halkımız”, “Mahrumiyet Bölgesi” 
ve benzeri kavramların yerine ‘ ‘Kürt ’ 
4 ‘Kiirdistan ’ ’ ‘ ‘Sömürge ’ ’ kavramla
rının geçirilmesi mücadelesi verildi. 
Bu mücadeleyi sürdürenler de, gene

devletin ağır saldırılan ile fizik olarak 
tahrip edildiler ve gene ideolojik sal
dırılar sol’dan geldi. Sol, devletin fi
ziki saldırılanın ideolojik saldınlar 
ile destekledi. Sol’a göre, Kürt soru
nunu, Kürdistan sorununu tartışanlar 
“İlkel burjuva milliyetçileri”, idiler. 
“Kürt feodallerinin suç ortaklan” 
ydılar... “Türkiye’nin kimseye vere
cek bir karış toprağı yoktu ’ .

Israrlı ve kararlı mücadeleler Türki
ye’de sosyalist mücadelenin gündemi
ne olduğu kadar, buıjuvazinin günde
mine de Kürdistan sorununu bütün 
gerçekliği ile dayattığı zaman, bir 
yandan fiziki imha, diğer yandan yo
ğun ideolojik saldırılar, Kürdistanlı 
devrimcilerin saflannda yeteri kadar 
gedik açmıştı zaten. Kürdistanlı dev
rimciler bu kez, bir yandan kendi iç
lerinde cansız ve donuk ideolojik tez
ler için bir birlerim yediler, diğer yan
dan bölünüp, parçalanıp etkisiz hale 
geldiler.

Bu gün oldukça ağır bir yenilgi dö
neminin ardından, Türkiye’de politik 
mücadelenin ibresi yükseliyor. Kide- 
lerin politik talepleri önüne geçilmez 
bir biçimde artıyor. Politik taleplerin 
artması, beraberinde politik alterna
tiflerin de ortaya çıkmasını dayatıyor.

Bu alternatifler ortaya çıkacak. Çık
maya başladı bile.. Ancak, bu politik 
talepler, bu politik alternatifler içinde 
ne kadar ifade edilebilecek? Ya da ifa
de edilebilecek mi? Yoksa, 60 yıllık 
Cumhuriyet tarihinin kusulmuş ka
ranlığı içinde eritilip, yok mu edile
cek?

Büyük Ekim Devrimi’nin 70. yıldönü
münün kutlanacağı önümüzdeki günlerde 
Türkiye’de marksist sol, Ulusların Ka
derlerini Tayin Hakkını, Leninist gerçek
liği içinde tartışabilecek, bunu omuzlayıp 
taşıyabilecek midir? Biliyoruz ki, UKTH 
’mn leninisit yorumu, hiç bir tartışmaya 
yer bırakmayacak kadar açık ve nettir. Bu 
hak, ulusal ayrılma hakkına, bağımsız 
devlet kurma hakkına tekabül eder. Cum
huriyet Türkiyesi’nde bu somut, çıplak ve 
meşru hak, hiç bir zaman açık yüreklilik
le tartışılmadı. Savunulmadı. Gorbaçov1 
un başım çektiği -ve tabi son derece 
olumlu- eleştirilerin hedeflerini görmez
den gelerek, burjuvazinin icazet sınırlan 
içine çekilme gayrederi bu gün de, bu 
hakkın devre dışına aölmasını beraberin
de taşımıyor mu?

Üzerinde ısrarla durulması gereken te
mel ideolojik ve politik bir sorundur bu. 
Ve yukarıda da altını çizdiğim gibi, Kürt 
hareketi için,son derece ciddi tehditleri 
içinde barındırmaktadır.

Orhan KOTAN
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rezanî •  aborî •  civakî
SÜRGÜNDE BİR DEVRİMCİ DAHA HAYATINI YİTİRDİ

□  Hamburg’da, bir lokantada tar
tışma sonucu çıkan çatışmada, 
Erol Aydın hayatını yitirdi, 6 kişi 
de yaralandı!
□  Tartışmanın dağıtılmak istenen 
bir bildiri ile ilgili olduğu açık
landı!

Alışılmadık zamanlarda, beklenilmeyen telefonla
rın mutlaka bir saldırı ya da bir cinayet haberini de 
beraberinde getireceği son dönemlerde, politik mül
tecilerin hayatlarının bir parçası haline geldi adeta.
Nitekim, 23 Ekim’i 24 Ekim’e bağlayan gece ve bu
nu takip eden günlerde durmadan çalan telefonlar, 
politik mültecilerin gergin ve karmaşık yaşantıların
da sarsıntılar yaratacak bir olayı hızla yaygınlaştırdı.

Hamburg’da çıkan bir çatışmada, bir devrimci öl
müş, 6’sı da yaralanmıştı!

Olay, gene, devrimci saflarda meydana gelmişti.
Türkiye’de yaşanan hazin bir yenilgi döneminden, 
alınan yaralardan, kaybedilen mevzilerden yeterli ve 
gerekli dersleri çıkarmamak için inatla direnen mu
hacir sol, kendi evlatlarını yemeye devam ediyordu.

Olayın, hiçbir biçimde kabul edilebilir bir yanı ol
madığı biline biline, bir süre sonra, açıklamalar ya
pılacak, gerekçeler sıralanacaktı. Ama, bunlar ne 
ömrünü şu ya da bu biçimde devrimci mücadeleye 
veren öldürülmüş insanları geri getirebilecek ve ne 
de, Türk burjuva diktatörlüğüne karşı mücadele 
eden devrimci hareketlerin yok olmaya mahkum 
edilen prestijlerini kurtarabilecekti. Kaldı ki, ardıar- 
dına gelen politik cinayetler, henüz devrimci saflar
da yargılanıp, mahkum edilmemişti..Bu gidişle, 
edilemeyecekti de.. Bir devrimciye bilerek ve iste
yerek, planlı olarak sıkılan kurşunun, genel devrim
ci harekete sıkılmış bir kurşun olduğu, affedilmesi 
mümkün olmayan bir suç olduğu, henüz devrimci 
saflarda bilince çıkamamıştı.

Olaydan iki gün sonra, Tages Zeitung gazetesi 
‘ ‘Ölümle biten politik kavga ’ ’ başlığı altında şu bil
gileri veriyordu... “Avrupa Dev-Genç ile Dev-Yol ta
raftarları arasında çıkan tartışmada 1982 yılından 
beri Hamburg ’da siyasi mülteci olarak yaşıyan Erol 
AYDIN (Yavuz) vuruldu. Vuran belli değil.

Dev-Yol ’un yaptığı açıklamada olay, ‘ideolojik mü
cadele yerine silahlı mücadele ’ olarak yorumlandı. 

w 31 yaşındaki Türkün kavgalı ziyareti ölümle sonuç- 
laîtâı^Dcıha doğrusu saat 2 sıralarında uzun bir mü
nakaşadan sonra, kapatılan Dev-Sol’un devamı 
olan Avrupa \da Dev-Genç taraftarları ile, Dev-Yol 
taraftarları kavgaya tutuştular: Sonuç; bir ölü yedi 
yaralı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi halen 
hastahanede.

Redaksiyonumuzun kapandığı saatte, Dev-Yol se
mpatizanlarından birisinin ifadesi polis tarfından 
alınmaya devam ediyordu. Polis, olay yerinde bir 
kaç silah buldu. Silahların kimlere ait olduğu henüz 
tesbit edilemedi.

Münakaşaya neden, İstanbul'da süren deri işçileri 
grevi ile dayanışma bildirisi ve toplanmak istenen bağış oldu. Sözü 
edilen bildiri PKK yanlısı işçi demeği Feyka-Kurdistan ’da imzala
mıştı. Dev-Yol ’cuların iddiasına göre; \daha önce lokalde bulunan 
Dev-Genç mensubu bir gurup lokali terk ettikten sonra, saat 2 sula
rında kalabalık bir grupla lokale tekrar ve daha kalabalık bir grup
la dönüyor ve Dev-Yol ’culara saldırıyor. Ve Yavuz kod isimli Erol 
Aydın ’ı vuruyorlar. ’

Dev-Genç taraftarları ise yukarıdaki iddiayı red ediyor. Dev-Genç 
yanlıları olayı şöyle aktarıyor; ‘Biz daha önce terk ettiğimiz lokale, 
orada Alman misafirlerden bağış toplayabilmek için tekrar geri 
döndük. İçeri girer girmez, orada bulunanlar bize saldırdılar. Ar
kasından bir Dev-Yolcu silah çekti. Aksilik sonucu arkadaşları Ya
vuz ’u vurdular ’
1978yılında silahlı mücadele konusunda Dev-Yol ’dan ayrılan Dev- 

Sol ’la Dev-Yol arasında şimdiye kadar böyle bir çatışma söz konusu 
olmamıştı.

Olaydan sonra ilk açıklamayı yapan Dev-Yol ile onlara yakın Kul- 
turladen olayı, ‘bu tür çatışmaların mücadelede görüşlerini ortaya 
koyarak sürdürmek yerine, zora ve silaha sarılarak siyaset yapmak ’ 
olarak niteledi.,,

Almanya’daki Türk ve kürt devrimcilerini titiz bir dikkatle izleyen 
Alman devleti için, bu olayın yaratacağı anti-demokratik, polisiye 
faaliyetleri saptamak fazla zor değildir. Ancak, bunun sorumlulu
ğunu hiçbir grubun üstlenemeyeceği de bir gerçektir.

Olayda hayatını kaybeden Aydın Erol 1956, Erzurum doğumlu. 
1975-78 yıllarında Ankara Konservatuarı ’nda Klasik Dans öğreni
mi gören E. Aydın, daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi ’nde balet olarak çalıştı. 12 Eylül darbesinden sonra politik 
faaliyetlerinden ötürü işinden atıldı, 1981 yılında İstanbul 
Devrimci-Yol operasyonunda gözaltına alınarak üç ay sıkıyönetim 
işkence/ianelerinde kaldı. 1982 yılında Türkiye'yi terk etmek zorun
da kalan E. Aydın, Batı Almanya ’ya geçti. Demokrat Türkiye gaze
tesi çalışanları arasında da yer alan E. Aydın, Hamburg ’daki Türk
iye Informasyon Bürosu ’nun kurucu üyeliğini üstlenmişti. E. Aydın, 
son aylarda kurduğu sanat grubu YAKAMOZ ile Fuat Saka ’nın da 
katılacağı bir program üzerinde çalışmaktaydı.

DEVYOL NE DİYOR?

Olaya ilişkin kamuoyuna bir açıklamada bulunan Devrimci Yol 
yayınladığı bildiride, lokantada bulunan bir grup arkadaşları ile

Bu kıyım
bu vahşet

durdurulsun!
DEV-SOL taraftarları arasında dağıtılmak istenen birbidiri nedeni 
ile tartışma çıktığını, bildirinin altında PKK kitle örgütlerinin imza
sının da bulunmasının, arkadaşları arasında huzursuzluk yaratığı
nı belirterek şöyle devam ediyor: “Bildiri dağıtanlar, grup içi soh
bete ‘ne var bizim üzerimize mi tartışıyorsunuz ’ diyerek müdahale 
etmişlerdir. Bir arkadaşımızın, ‘Bizleri tanıyorsunuz, PKK’nınbir 
kaç arkadaşımızı öldürdüğünü biliyorsunuz. Bu tür bildirileri bize 
kasıtlı veriyorsunuz. Bizleri provake etmek istiyorsunuz ’ demesi ile 
bir ağız dalaşı başlamıştır. Tartışma yatıştırılmış, bildiri dağıtanlar 
lakontadan ayrılmışlardır.

Gece 02 sularında lokantada eylenen gruptan başka kimsenin kal
madığı sırada, bildiri dağıtan kişiler 7-8 kişilik bir grup halinde ye
niden gelmişler, Lokanta sahibinin lokalin kapalı olduğunu söyle
mesine rağmen, oturmak istemişlerdir. İçlerinde, Aydın Erol (Ya
vuz) un da bulunduğu üç arkadaşımız, olay çıkarmamaları için 
gelen grup ile konuşmaya başlamışlardır.

Hamburg Devrimci Sol sorumlusu olarak bilinen şahıs, bu uyarı
ya sopasını çekip bir bayan arkadaşımızın kafasına vurmaya başla
yarak cevap vermiştir. Sorumlularının sopa çekmesi ile bir işaret 
alan diğer Devrimci Sol taraftarları, sopa, bıçak ve silah çekip sal
dırıya geçmişlerdir. Çıkan kavgada her iki taraftan da insanlar ya
ralanmış (Yavuz) A. Erol arkadaşımız kafasına yediği kurşunla ha
yatını kaybetmiştir.
Yavuz, Hamburg ’da bir grup Devrimci Sol taraftarının yarattığı bir 

saldın ve provokasyon sonucu öldü. Olay, bir mantığın, bir anlayı
şın sol hareket içinde kökü kazınması gereken bir zihniyetin ürünü
dür. Bildiri dağıtmak herkesin hakkıdır. Bildiri almamakta. Hatta 
bildiriyi alıp, okuyup beğenmeyince geri vermekte. Üstelik Yavuzc
un bu konuda haklı gerekçeleri de vardı. Hamburg ’da Devrimci Sol 
taraftarları dağıtılan bildirinin geri verilmesini kaldıramamışlardı. 
Kabadayılıkla, sol ahlakla, hiç bir biçimde bağdaşmayan lümpen
ce bir tavırla planlı, hesaplı ve organize edilmiş bir saldın düzenle
mişlerdir.

Kendilerinden bildiri almayanlara hadlerini bildirmek, güçlülük 
kompleksine kapılarak kendilerine karşı söz söylenmeyeceğini, bu
nu yapanlan cezalandıracaklannı göstermek istemişlerdir. Olay, 
birkaç kişinin serseriliği ve başıbozukluğu değildir. Yıllardır sosya
list harekete ağır zararlar veren, sosyalist hareketin üzerinde kara 
bir bulut gibi dolaşan bir zihniyetin ürünüdür. Fikir aynlıklannı, 
kaba kuvvetle, şiddetle çözme mantığıdır. Bunu politika haline geti
renlerle araya mesafe koyamamanın olumsuz sonuçlanndan biri
dir. Bu gün bize düşen görev, bu olaya yol açan mantığı açığa çıkar

maktır. Olayın politik nedenlerini bulmak ve bu tür 
olaylann asla ama asla bir daha meydana gelmeme
si için zorunlu politik adımlan atabilmektir.

Yavuz’un ölümü, bize sorumluluklanmızı hatırla
tacak kadar ağırdır. Eğer, bir daha provokasyonlara 
yol açmak istemiyorsak, eğer en değerli, en sevgili 
arkadaşlanmızı kaybetmek istemiyorsak, bu konuda 
somut adımlar atmalıyız.

Şiddet ve teröre baş vurmayı fikir aynlıklannı kaba 
kuvvetle çözmek istemeyi lanetlemeliyiz• Sadece la
netlemek yetmiyor. Bu zihniyete, bu anlayışa hiç bir 
biçimde prim vermemeliyiz. Uyguladığımız politika
larda, mücadelemizde düşünce farklüıklannı terör
le çözmek isteyen anlayışlan meşrulaştıracak bir 
çizgiye izin vermemeliyiz.

Sol içinde terör kullanmayı doğal ve sol ’a ait bir 
özellik gibi göstermekle sonuçlanan her politikayı 
şiddetle red etmeliyiz. Provokasyon ve terör ortamı
nın kimlerin işine yaradığı üzerine bilinen şeyleri 
tekrar etmeye gerek yok. Alman ve Türk Basını ’nda- 
ki haberlere, haberlerin verilişine bakmak yetecek
tir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine solcuİann 'te
rörist "durmadan birbirlerini vuran, gayri meşru 
güçler ’ olduğu konusunda yeterli malzeme ele geçir
di. Bu, ‘gayri meşru terörist sol’tabiki, ‘Türkiye’de
ki demokrasi ’yi tehlikeye düşüren zararlı unsurlar
dır ve bunlara siyasi düzeyde hiç bir yer yoktur’. 
Şimdi TC her yerde bu türküyü söyleyecek Alman 
toplumunda ise, ‘çatışan eli bıçaklı Türkler ’ imajı 
yeniden kuvvetlenecektir. Alman Devleti, yabancı 
örgütlerin huzur bozuculuğu üzerine yeterli malze
meyi toplamış bulunuyor. Irkçılık ve yabancı düş
manlığı, yabancı örgütlerin siyaset yapmalannı en
gelleme istekleri bu ortamla güç kazanıyor. Bizlerin 
üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda davra
nacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Provokas
yon ve saldın ortamına yol açacak her girişimi açığa 
çıkarmayı, bu tür mantığı sol içinde egemen kılmak 
isteyen her çabaya karşı çıkmayı bir görev biliyoruz.
Bu ortamın devam etmesi ve ya yaygınlaşmasından 

kimsenin çıkan olamaz. Tum Türkiye sosyalist hare
ketini bu konuda sorumlu davranmaya, meydana 
gelen provakasyon ve saldın üzerine tartışmaya, 
olumsuz gelişmeleri ortak çaba ile engellemeye ve 
birlikte hareket etmeye çağınyoruz.

Avrupa’da DEV-GENÇ NE DİYOR?

Avrupa’da DEV-GENÇ ise “Devrimci Demokratik 
Kamu Oyuna ’ ’ yaptığı bir açıklamada olayın geliş
mesini şöyle aktarıyor:
“ 23.10.87 günü saat 24°°’e doğru, Emek Restau- 
rant’a arkadaşlanmız bildiri dağıtıp yardım topla
mak için konuştuklannda orada bulunan Göçmen- 
ci ’leri kendilerinin de böylesi bir girişimlerinin ol
duğunu ve direkt olarak yardım ettiklerini söyleye
rek, öneriyi red etmişlerdir. O arada, bildirinin altın 
FEYKA KURDISTAN’ın imzasını da görünce dünya
nın merkezi olarak kendilerini görür bir havada 
‘ ‘nasıl bunlarla böylesi bir eylem birliği yaparsınız? 
Bu bildiriyi dağıtamazsınız ’ ’ diyerek, en yakası açıl
madık küfürlerle arkadaşlanmıza hareket etmişler
dir. Arkadaşlanmız ise, tanışmayı kesip yardım top

lamayı civardaki başka lokallerde sürdürmüşlerdir. Saat P° ’a doğ
ru GÖÇMEN’çilerin kalktıklannı düşünerek orada bulunan Alman 
anti-faşistlerine bildirinin ve bağışın içeriğini açıklayıp, bağış top
lamaya devam etmek için lokale yeniden uğramışlardır. Ancak, içe
ri yeniden girildiğinde aynı lümpen grubun orada olduğunu gören 
arkadaşlanmız, onlann oturduğu masalann dışındaki masalardan 
bağış toplamak istemişler, fakat bu seferde aynı lümpen grubun 
açıktan sözlü ve fiziki saldınlanyla karşılaşmışlardır.

Bu durum karşısında silahlı ve bıçaklı saldınya uğrayan arkadaş- 
lanmız, çeşitli yerlerinden ağır yaralanmışlardır. Gecenin geç sa
atlerine kadar içki masasında hayli sarhoş hale gelmiş saldırgan
lar, tabancalanyla hedef gözetmeksizin ateş etmişler ve bu arada 
kendi arkadaşlanndan birini de vurmuşlardır. Olay bir bütün ola
rak ve sonuçlan itiban ile kuşkusuz üzücüdür. Çünkü bizler, böyle 
bir platformdaki çatışmalara, geçmiş de olduğu gibi, günümüzde 
de kesinlikle taraftar değiliz. Olaydan bir gün sonra saldırgan gru
bun belli basın çevrelerine gerçekleri çarpırtarak yaptıklan açıkla
mada, özellikle bizleri PKK ile aynılaştırma çabalan göze çarp
maktadır. Söz konusu açıklamada şöyle deniyor:

“Dağıtılan bildirinin altındaki FEYKA KURDISTAN ismini ba
zılarımız gördükten sonra bildiriyi geri verdik. PKK politikasını 
kendi içindeki ayn düşüncelere ve diğer Türk ve Kürt gruplarına 
karşı şiddet ve terörle kabul ettirmektedir. Zaten bizler, diğer Türk
iye ve Türkiye Kürdistanı gruplarla, PKK’nm politik olarak soyut
lanması için çaba sarf ediyoruz.”

Kendi yazılı açıklamalanndan da anlaşılacağı üzere, saldırgan 
lümpen grup anti-PKK’cı kinlerini bildiride bulunan FEYKA KUR* 
DIŞTAN’ın imzasını bahane ederek, saldınnın asıl gerekçelerini 
bizzat kendileri açıklamış oluyorlar İd, politik ayyaşlann saldınla- 
n, Anti-PKK’cı olmakla kalmamış örneğin, geçmişte de mayıs 
ayında Üniversitede bir toplantı sonrasında ölüm orucu ile bildiri 
dağıtımı sırasında arkadaşlanmızı benzeri provokasyona çekmeye 
çalışmışlardır. Tüm bu olanlardan sonra bizler, tekrardan üç-beş 
politik ayyaşın provakasyon çabalannı şiddetle kınar, kendilerini 
eğer açık yürekli olma cesaretleri varsa, tüm kamuoyu önünde öze
leştiri vermeye davet ederiz.

Hamburg AVRUPA’DA DEV-GENÇ

İşte böyle!?
Eral Aydın artık yaşamıyor. Evren, daha hala Çankaya’dadır ve 

zindanlar zulmun ve zorbalığın cenderesi içinde boğazlanan dev-1 
rimciler ile doludur.
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T.C. Başbakanı Özal bir ko
nuşmasında “Batı’lı dostlan1 
’na şöyle diyordu:
‘ ‘Batılı dostlarımız birçok şeyi 

görmüyorlar9! Özal, görül
meyen ‘4şeyi ’9 ise şöyle açıklı
yordu: “Bugün Doğu'da ku
rulmaya çalışılan devlet ko
münist bir devlet olacak. Batılı 
dostlarımız bölücü ve yıkıcı 
örgütlere yardım ederken ge
nel NATO ittifakının çıkarları
nı düşünmekzorundalar".

Gerçekte Özal haklı mıydı, 
yoksa haksız mı? Bunu tartış
manın bile fazla önemi yok.
Çünkü Özal’ın dostları, onun 
tahminlerinin de ötesinde NA
TO ittifakının çıkarlarını Özal- 
dan daha fazla düşünüyorlar
dı. Hem de yalnızca ittifak ü- 
yeleri çerçevesinde değil, itti
fak dışı uydu ülkeler çerçeve
sinde de düşünüyorlar.
Elbette Özal’ın söyleyemedi

ği Kürdistan, bölgede NATO 
ve Pentagon stratejistleri için 
en önemli sorun. Üstelik Kür
distan Orta-Doğu gibi son de
rece stratejik bir bölgede ve yi
ne son derece stratejik bir ko
numda bulunuyor. Ayrıca yal
nızca bölgenin jeo-politik ha
ritasında bir değişikliği değil aynı zamanda 
uluslararası alanda önemli dengeleri de et
kileyebilecek potansiyelleri de taşıyor. 
Türkiye-İran-Irak çerçevesinde sınırlı bir 

konumdan çok öte önemli stratejik değişik
likleri de potansiyel olarak taşıyan Kürdis- 
tan’ın bu konumu belki de bir halkın, kurtu
luşunu o halkın gücünün de dışında karma
şık süreçlere bağlıyor. Yalnız başına üç ülke 
ile sınırlı bir sorun olarak düşünülse, bu bile 
bu ülkelerin iç siyasal yapıları, uluslararası 
ilişkileri, iç politik güçler dengesi gibi bir 
dizi sorunun farklılığı açısından karşımıza 
oldukça karmaşık bir tablo çıkarıyor.

Bu gerçekler çerçevesinde Kürdistan soru
nu hakkında geliştirilen emperyalist-sömür- 
geci karşı stratejileri bir kısa yazı çerçeve
sinde çözümlemek de güç. Ancak bu strate
jilerin belirgin ana noktalan çerçevesinde 
Kürdistan’a nasıl bakıldığını açıklamaya ça
lışalım.
Eski ABD Başkanı J. Carter’ın Ulusal Gü

venlik Danışmanı Z. Brezinski’nin ABD1 
nin ‘ ‘güçlü bir Türkiye" isteğini dile getirdi
ği konuşması çok açık ki Pentagon’un Kürt 
halkının kurtuluş mücadelesine karşı geliş
tirdiği stratejinin de temel hareket noktasını 
açıklıyor.
Brezinski’nin “güçlü Türkiye” isteği Özal’ 

ın sözlerine karşın, “Batılı dostlan 9 ’nın 
birçok şeyi -hem de çok iyi- gördüklerinin 
işareti. Üstelik 1980 sonrası Türkiye’de 
Kürdistan’a yönelik politika değişiklikleri 
de çok açık kı bölgeye yönelik NATO strate
jisindeki değişildiklerden kaynaklanıyor. 
T.C. Genel Kurmay Başkanlığı’nm yayınla
dığı “Gerilla ve Gerillaya Karşı Savaş99 
adlı kitapta bir Pentagon Stratejisti olan Ro- 
ger Hilsman ABD’nin “savaş" ya da 
‘ ‘reform 9' olarak özetlenebilecek ikili * ‘yeni 

politika"sim şöyle özetliyor: “Sorumlu ve 
dost hükümetlerin bu probleme -devrimci 
hareketler ve bağımsızlık hareketleri kaste
diliyor- karşı tam bir hücuma geçebilmele
rini kolaylaştırmak için yapabileceğimiz 
pek çeşitli yardımlar vardır. (...) Hafif ted
hiş hareketleri ile başa çıkacak polis kuvvet
leri ile diğer kuvvetlerin eğitimi, sadece ha
ber alma ve keşif maksadı ile değil, fakat ay
nı zamanda bu galeyan hareketlerinin bas- 
tınlmasının fiilen idaresi bakımından da ay
nı derecede önemlidir. Kendimizi kitle parti
lerini organize eden, reformculan teşvik e- 
den bir durumda bulabiliriz; bazı gergin ah
valde (hallerde) ise, milis kuvvetlerinin teş
kiline yardım etmek ihtiyacını duyabiliriz. 
Bizler dost hükümetlerin, modernleşmeye 
esas olmak üzere sosyal ve politik reform 
programlannı genişletmelerini teminen, 
irade ve kapasitelerinin anınlması keyfiyeti 
ile ciddi surette alakadar bulunuyoruz 
Hilsman’m 1960’ 1ar sonrası ABD strateji

KURDISIAN’A. YÖNELİK 
STRATEJİLER 

VE POLİTİKALARA 
DEĞİNMELER

İSIANBULLU

sine ilişkin bu açıklaması bugün Türkiye- 
Kürdistanı’nda uygulamaya konulan politi
kalarla oldukça çok benzerlikler taşıyor. Bu 
kısa açıklamadan sonra, T.C’nin Kürdistan’a 
yönelik politikasına bakalım:
Türkiye’de iktidarlar artık sol toplumsal 

süreçlerin yalnızca askeri darbeler ile önle
nemeyeceğinin farkında. 12 Eylül 1980 son
rası gelişmelere çok dikkatlice bakılırsa 12 
Eylül sonrası Türkiye’de işkenceler ve 
ölümlerle birlikte yüzlerce, binlerce kişinin 
cezaevlerine doldurulmasından daha da 
önemli bir şey gerçekleştiriliyor: “Depoli- 
tizasyon”

Ancak bu depolitizasyonu toplumun be
nimseyebilmesi toplumun bunu kabullene
bileceği bir ideoloji ile donatılmasını gerek
tirir. Yani depolitizasyon da bir politikadır 
ve bugün uygulanan stratejinin de temeli 
olarak görülebilir. Burada devlet öncelikle 
Kürdistan’da bir ‘ ‘modernleşme9 9 programı
nı devreye sokmaya çalışırken, diğer yandan 
da halkı Şii karşıtı bir İslami ideoloji çerçe
vesinde devlete entegre etmeye çalışıyor. 
Ancak iktidar bu çerçevede kırsal kesimler
de yürüttüğü kontrollü, devlete bağlı (do
laylı veya dolaysız) islami örgütlenmelere 
karşın, aynı politikayı kentlerde önlemeye 
çalışıyor. Kentlerdeyse “sol "dan Kemaliz- 
min yeniden “ilerici" yorumlarının da be
nimsendiği bir politikanın gündeme getiril
meye çalışılmasıyla birlikte ‘ ‘batılı9 9 norm
lara sınırlı da olsa benzer bir politik yapı 
kurulmaya çalışılıyor.

Bu konuda gerek partiler, gerekse de ba
sında bir consensus sağlanmış durumda.
Toplum sistem karşıtı politik hareketler 

karşısında duyarsızlaştırılmaya ve kendisi 
ile ilgili sorunlara tepkisini sistem içi politik 
örgütler çerçevesinde çözmeye yöneltilir
ken, aynı zamanda izlenen bu depolitizas
yon politikasının bir gereği olarak toplumun 
sisteme siyasal katılımının bir göstergesini 
sunmak amacıyla seçimlerde oy kullanma 
zorunluluğu getirilmiş bulunuyor. Yani izle
nen depolitizasyon politikası, halkın bütünü 
ile politikadan uzaklaştırılması değil, onun 
kontrollü ve istenen doğrultuda düşünmesi
ni sağlamayı amaçlamaktadır.
12 Eylül 1980 sonrası Kürdistan’a yönelik 

politikalar bu genel politikadan bazı önemli 
farklılıklar gösterse de uzun dönemde amaç 
Kürt halkının aynı politikanın içine sokul
masıdır. Bunun en açık göstergesi televizyo
nun yayın alanının Kürdistan’ın en ücra dağ 
köyünden izlenebilecek düzeyde genişletil
mesi, bölgeye yönelik alt yapı yatırımları, 
“okuma-yazma seferberliği" adı altında 
bölgede yaşlı Kürt kadın ve erkeklerinin da
hi zorla Türkçe kurslara götürülmeye çalı
şılmasıdır. Bu örnekler daha da çoğaltı
labilir.

Basit bir gösterge bile T.C’nin Kürdistan’a 
yönelik politikasını açıklayabilir. NATO 
üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik askeri ve 
ekonomik “yardım9 \arında son yıllarda 
gözlenen artışla T.C’nin Kürdistan’a yönelik 
yatırım projeleri ve bölgeye yönelik askeri 
ve ekonomik harcamaları doğru orantılı ola
rak artış gösteriyor. Bölgeye yönelik yatırım 
harcamalarında elbette Kürdistan’ın çeşitli 
bölgelerinde yapılması düşünülen askeri te
sislere yönelik yatırımlar ve bu tesisler için 
gerekli alt yapı yatırımları ön sırada yer alı
yor.

Basra ile doğrudan bağlantılı ve bölgede 
önemli bir asker potansiyelinin anında hare
kete geçirilebileceği düşünülen üslerin Tür
kiye Kürdistanı’na yapılacağı artık bir sır 
değil. ABD Donanma Akademesi Strateji 
Bölümü hocalarından Eliot Cohen’nin açık
lamaları bu üslerin doğrudan Basra ve Otra- 
doğu’daki petrol alanlarının korunması ile 
birlikte bölgeyi NATO kontrol alanı dışına 
çıkartabilecek “olası bir harekete" karşı 
kullanılmak amacı taşıyor. Eğer bölgeye 
dikkat edilirse, NATO’nun bu stratejisi doğ
rudan Kürdistan’ı kapsıyor. Yani stratejinin 
uygulama alanı Kürdistan.
Iran İslam Devrimi ile birlikte, öncelikle 

ABD ve sonra NATO çevrelerinde Ortado
ğu’ya yönelik geliştirilen Askeri Stratejiler 
de Iran İslam Devrimi ile ortaya çıkan boş
luğun Türkiye tarafından doldurulması artık 
kesin bir karar olarak benimsenmiş durum
da. Bu da bütün bölgeye yönelik stratejiler
de Kürdistan’ın stratejik konumunu anlama
ya yeterli.

Elbette, bölgeye yönelik bir stratejide, bu 
açıklamalarımız çok sınırlı bir değinimden 
öteye geçmez. Ancak, bu genel değinme bi
le, bölgeye yönelik kurtuluş hareketlerinin, 
karşılarında geliştirilen stratejilerin aynı za
manda oluşturulan askeri üslerin ve Kürt 
halkının bağımsızlık mücadelesini doğru
dan etkileyecek karşı-askeri konumlamaları 
dikkate almak zorunda olduğunu gösteriyor. 
Bu politikalara ve stratejilere karşı kurtuluş 
hareketlerinin daha esnek, yeni değişen du
rumlarda yeni stratejiler geliştirebilecek es
nek mücadele stratejilerini benimsemeleri
nin gerekliliğini de gündeme getiriyor. Ya
ni, değişen duruma hemen adapte olabile
cek bir mücadele, getirilen askeri ve politik 
engeller karşısında hemen yeni bir politika 
ile mücadeleyi sürdürmek. Yoksa tarihte hiç 
bir halk yalnızca çektiği acılar, döktüğü göz 
yaşlan ile kurtuluşunu sağlıyamaz.

Bu noktada belki de Türkiye Kürdistanı1 
nda çok hassas denebilecek bir başka konu 
da Kürdistan’da yürütülen mücadelenin -en 
azından bazı örgütler açısından- ne ölçüde 
Kürt halkının kurtuluşu ile bağlantılı olduğu 
sorunudur. Çünkü, bir kurtuluş hareketi -

özellikle de Kürdistan gibi çok 
hassas dengelerin rol oynadığı 
bir bölgede- yapılan tek bir ey
lemi bile bütün sonuçları ile 
düşünmek zorundadır.

Peter Paret ve John W. SHY. 
adlı iki ABD askeri stratejisti- 
nin gerilla savaşlan üzerine 
yaptığı bir araştırmada -ki 
Türk Genel Kurmay Başkanlı
ğı tarafından yayınlanmıştır- 
bir kurtuluş hareketinin nasıl 
halktan izole edilebileceği ko
nusunda oldukça ilginç görüş
ler ileri sürülmektedir. 12 Ey
lül 1980 sonrası Türkiye Kür- 
distam’nda olan olayları yakın 
dan takip eden iyi bir günlük 
gazete takipçisi devletin izle
diği politikada son derece sis
tematik bir stratejinin izlerini 
görebilir.

Bu iki ABD’li askeri strateji 
uzmanının araştırmasında yer 
alan şu görüşler bu strtejinin 
çok açık bir anlatımı; ‘ ‘Bir ge
rilla hareketi terörden fayda
lanmak da dahil şiddet tekni
ğinden kendisini nadiren kur
tarabilmiştir. Bundan sonra da 
şiddet hareketleri ve bilhassa 

terör tatbikatı halkı kazanmak yerine daha 
ziyade soğutur..."

Bu iki Pentgon stratejistinin oldukça uzun 
denilebilecek yazısında ileri sürdükleri gö
rüşleri şöyle özetlemek mümkün:

-Halkı, halkını kurtaracağını söyle
yen örgüt karşısında kendini savunmaya 
itmek.

-Gerilla hareketine karşı, (gerillala- 
nn henüz güçsüz olduktan dönemde) hal
kın ahlaki, dinsel ve bütün moral değer
lerini harekete geçirmek.

-Gerillaların sivil halkla ilişkisini 
kesmek ve halkın doğrudan merkezi ikti
dar tarafından koruyuculuğunu üstlen
mek. Halkı devletten yardım istemek du
rumunda bırakmak.

-Halkı gerillarm etkisinden tama
men kurtarmak için, yeni iskan politika
ların devreye sokmak. Etnik özellikler ta
şıyan hareketlerde bölgenin etnik yapısı
nı değiştirmek, nüfus bileşimini bozmak.

-Halkı kendisini savunmaya ikna 
etmek.
Ancak konu başlıkları olarak sıraladığımız 

bu görüşler ile, Türkiye Kürdistanı’nda izle
nen politikalan düşündüğümüzde benzerli
ği ötesinde bir aynılık hemen göze çarpıyor, 
işte bu gerçeklerdir ki, bir kurtuluş hareke
tinin önüne basit bir askeri harekattan daha 
önemli çözmesi gereken sorunları getiriyor. 
Bu gün Türkiye Kürdistanı’nda Kürt halkı
nın kurtuluş mücadelesini yürütmek için 

, gerekli politik örgütlenmenin önünde aşma
sı gerekli güçlüklerin başında bölgeye yöne
lik politikaları çözümleyebilecek ve anında 
karşı stratejilerle politikasını yeniden çize
bilecek, yeni politikasına uygun stratejiler 
geliştirebilecek yapıyı gerçekleştirmek geli
yor. Yoksa, dünyanın en hassas bölgesinde 
tarihi üç sözcükle özetlenebilecek bir halkın 
bu üç sözcükle de geleceği özetlenir: “Kan, 
Ölüm ve Gözyaşı
Bu trajik gerçeği değiştirmenin tarihsel so

rumluluğunu taşıyan politik hareket bu so
rumluluğun bilinci içinde hareket etmek zo
runda. Kürdistan da bu sorumluluğu taşıyan 
kadrolar varolduğu gibi, bu sorumluluğun 
bilinci içinde politik hareket için potansiyel 
de mevcut. O halde bir halkın üç sözcükle 
özetlediğimiz trajik tarihini adım adım, de
ğiştirmek gerekiyor. Emperyalist-Sömürge- 
ci politikalar, askeri stratejiler ne kadar kar
maşık bir matematiği içerirse içersin, bir 
kurtuluş hareketi bu karmaşık matematiği 
çözerek kurtuluşun matematiğini üretebilir.

Ancak karşısındaki matematiği iyi çöze
rek. ..
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Kiirdistan CephesTnin 
önemi 
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Giringiya 
Cephe Kunlistanî ûpêşerojawê

Irak’taki Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketinin 
ulaştığı düzey açısından, birlik, kendisini 
bir üst düzeyde ifadesi yolunda kaçınılmaz 
bir zorunluluktu. Bu zorunluluğun nedenle
rini şöyle sıralayabiliriz:
1-Mücadele alanındaki örgütlerin kendi 

güçleri oranında yürüttükleri silahlı müca
delenin tek başına başarıya ulaşamıyacağı 
tüm örgütlerce kabullenildi... Çünkü, mev
cut örgütlülüklerin belirli alanlardaki etkin
likleri bütünü ile Irak Kürdistam’ndaki ulu
sal mücadeleyi kucaklıyamıyordu. Bu ne
denle de, hayatın gerçeği düşman karşısında 
pratik-merkezi bir eşgüdümü dayatıyordu.

2-Ayrıca, BAAS’m tırmanan vahşi saldırı
ları ve soykırım stratejisi örgütlere, varlıkla
rını dahi savunabilme açısından, birlikten 
başka çıkar yol bırakmıyordu.

3-Öte yandan, Kürt halkı ve Peşmerge gü
cü, 1984’ten itibaren örgütler arasındaki 
“mücadelenin şiddet yöntemleriyle çözü
münü” kabullenmez olmuştu... Kamuoyu
nun görüşü, en geniş tabanda sorunların di
yaloglar yoluyla çözülmesi noktasına gel
mişti. Ayrıca da sorunların diyaloglar yo
luyla çözümü için, Kürt halkının gerçek 
dostları ve Arap ilericileri sürekli baskı ya
pıyorlardı.
Bu nedenlerin üst üste çakışması, halkın ve 

politik önderliklerin gelişen olayları ve teh
likeleri daha çabuk kavrar düzeye varmala
rı, geçmiş deneyimlerin ışığında cephe yo
lunu açtı.
Bu nedenlerin yanında, Kürdistanî Cephe 

alternatifi ve gerekliliği örgütlerin program
larında da vardı. Bu alanda CUD (Ulusal 
Demokratik Cephe), CWQD {YurtseverMil
li Demokratik Cephe) deneyimlerinin prati
ği; sorunun sınırlı da olsa üst düzeylerde 
tartışılması; Kürdistan’lı ulusal güçlerin 
Irak’taki mücadelenin bel kemiğini oluştur
ması ve bunun tarihi sorumluluğu içinde, 
ileri adımların atılması artık ertelenemez 
olmuştu.

Kimilerine tartışılır gibi gelse de , gerçek; 
Kürt hareketinin kendini ifade düzeyi, Irak1 
taki yurtsever muhalefetin düzeyini koşul
landırıyor. Ulusal hareket açısından yaşam
sal ve tarihi önemi olan gerçek, birliğin sağ- 

TaftffiâSî  farklı ulusal örgütlerin birbirlerini 
kabul etmesi, ulusal mücadelenin kendi 
içinde demokratik işleyişini oturtmasıdır.

Bu tarihi dönemeç, elbette örgütlenmeler 
arasında bir dengeye ulaşılarak aşıldı.
Örneğin; 18 Temmuz 1987’de toplanan 5 

Kürdistanlı örgüt, 30 Temmuz 1987’de oluş
turulacak cephenin bildirgesinde anlaştılar. 
Yani, deneyimleri ve zorunlulukları bilince 
çıkardılar. Ayrıca örgütler, sorunlar ne denli 
büyük olursa olsun, bunların, ulusal de
mokratik bir zeminde diyaloglar yoluyla 
aşılabileceğini kanıtladılar.

Bunun nedeni, örgütler arasında ulaşılan 
denge yanında, talep ve hedeflerin biribirine 
gerçekten yakın olmasıydı. Böylece, 10 yıl
lık sorunlar; ön diyaloglar, örgütler arası ça
tışmaların durdurulması ve örgütler arasın
da oluşturulan ikili ilişkilerin yanında, kar
şılıklı anlayış ve dostluk temelinde, tabiri 
caizse 12 günde “aşıldı”.
O halde oluşturulmaya çalışılan Kürdistanî 

Cephe’nin önemi nedir?
1-Kürdistanî Cephe, açıktır ki, Irak Kür- 

distanı’ndaki mücadeleyi geliştirip, güçlen
direcektir.

2-Kürdistanî Cephe’nin olumlu gelişimi ve 
başarıları, Kürdistan’ın diğer parçaları için 
dolaysız ve tarihi bir örnek oluşturacaktır. 
Unutulmamalıdır ki, Kürdistan’ın parçaları 
arasında çok güçlü politik-moral-düşünsel 
bağlar vardır. Ve de Irak kürdistanı’nın 26 
yıldır sıcak mücadele alanı olması, tüm par
çaların gözünü bu alana çevirmiştir. Bu bağ
lamda, Kürdistanî Cepheyi oluşturan öncü 
güçlerin tüm parçalara karşı, girişimleri ki
şiliğinde ciddi bir sorumluluğu vardır.
3-Ayrıca, Kürdistanî Cephe’nin Irak’taki 

demokratik muhalefeti tümüyle etkilediği 
ve etkileyeceği açıktır.
Özetle, Irak’taki Kürdistanî Cephe’nin ö- 

nemi, Güney Kürdistan, Irak ve bölge düze
yinde bir etkiye sahiptir. Lâkin bu önemin 
altını çizerek Irak Kürdistam’ndaki cephe
nin tek başına her türlü sorunu aşabileceği 
yollu bir yanılgıdan da kaçınılması gerekti
ğini özellikle vurgulayayım.

Şu açık, Kürdistanî Cephe mutlaka Irak’ta

ki, genel demokratik muhalefetle birleşmek 
zorundadır. Sadece Güney Kürdistan’la sı
nırlanmak bizi 125 000 peşmergemizin ol
duğu 74-75 açmazına mahkum kılmaktan 
başka bir sonuca yol açmıyacaktır.

Bu gün varılan düzeyde yönelinmesi gere
ken hedef; Irak’taki Ulusal-Demokratik 
Cephe’nin faşizme ve savaşa karşı, demok
rasi, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, 
toplumsal ilerleme ve sosyal adalet taleple
rini yükselterek oluşturması-örülmesidir. 
Çünkü demokratik bir Irak olmadan; 
UKTH’nın gerçekleşmeyeceği gibi, UKTH 
nın uygulandığı bir Kürdistan olmadan da, 
Irak’ta ve Irak Kürdistanı’nda demokrasinin 
olamıyacağı açıktır. Belirttiğimiz gibi, bu 
diyalektik etkilenim Irak genelinde bir cep
heyi ve programı dayatmaktadır.

Unutulmamalıdır la, Kürdistanî Cephe’nin 
programı; Irak’a demokrasi talebini içerir
ken, Irak genelindeki mücadelenin Ulusla
rın Kendi Kadrlerini Tayin Hakkı ilkesini 
gerçekten çözerek Orta-doğu’daki emperya
list statükoya karşı bölge halklarının müca
dele birliğine önemli katkılarda bulunacağı 
inancındadır.
Herkesin kabul etmek zorunda olduğu gi

bi, Kürt sorununun çözümü; demokrasi ve 
devrim sorunudur. Ve de bölgedeki emekçi 
halkların ulusal-toplumsal kurtuluş müca
deleleriyle diyalektik olarak direkt ilintili
dir.

Bu dolaysız ilişki bağı içerisinde, oluşturu
lan Kürdistanî Cephe’nin Kürt hareketinin 
ulusal demokratik kimliğinin güçlenmesine 
hizmet edeceği; içte ve dışta ulusal hareke
tin güçlü sesinin en geniş alanlara iletilmesi
ni gerçekleştireceğini belirteyim... Şu açık
tır ki, Kürdistani Cephe’nin uluslararası 
önemi en az ulusal önemi kadar büyük ve 
değerlidir. Ve Kürdistani Cephe’nin oluşma
sı, İran-Irak savaşının gölgelediği Kürt so
rununu uluslararası düzeyde yine güncelleş
tirecektir.

Özetle, Kürdistanî Cephe’nin oluşumu ka
nımca bir çok taşı yerinden oynatarak, mü
cadelenin ulusal ve uluslararası planda yay
gınlaşarak, yoğunlaşmasına yol açacaktır.

10.10.1987

Qonaxa, ku Tevgera Rizgariya Netewî 
ya Kurd ti Iraqê te de derbas dibe, di mer- 
hela bilind de yekîtiyê bê guman kiriye.

Sedemên wê em karin wisa rêz bikin;

1-Hatiye femkirin ku şerê çekdarî ku ji 
aliyê hêzên di mintiqê şer de tê ajotin ye- 
ko yeko bi ser nakeve... Ji ber ku giraniya 
hêzên heyîn hin mihtiqeyan de têkoşîna 
netewî ya Kurdistanê bi gelemperî ne di- 
xist hembêza xwe. Ji ber vê, jiyan li hem- 
ber dijmin kar û barek pratîk-navendî 
diviya.

2-Ji bilî vê, stratejiya êrîşa hov û qirkiri- 
nên BAAS’ê ji bo rêxistinan ku hebûna 
wan di bin tehdîdê de ye, ji yekîtiyê pê ve 
tu rêy nedihişt.
3-Ji aliye din jî, gelê Kurd û hêzên pêş- 

merge ji 84 an vir de, pirsên di nav rêxis- 
tinande ‘ 'bi dara zorê ’ 9 helkirina wê nedi- 
pejirandin... Raya giştî dixwest ku ew 
pirsgirêkan bi rêya dan û standinên biratî 
bete çareserkirin. Ji bo çareserkirina bi 
vî awayî dostên rast yên gelê Kurd û pêş- 
verûyên Erebjî tim û tim daxwaz dikirin.
Ji ber van sedeman, pêşengên siyasî û 

gel gihan zanabûna imkaniyetên ku pêş 
diçin û astengên di pêşiya xwe de. Ji tec- 
rûbeyên xwe ders girtin û bi vî awayî rêya 
Cephe Kürdistanî vebû.
Ji bilî van sedemên berçav, awakirina 

Cepheya Kürdistanî û girîngayiya wê di 
programên partiyan de jî cîh girtibû. Di 
vî warî de tecrûba CUD û CWQD’ê; bi hi- 
dud jî be minaqeşekirina vê pirsê di mis- 
tewa bilind de giringayî ya hêzên netewî 
yên Kurdistanê di çarçowa têkoşîna Iraqê 
de û ji alî berpirsiyari ya dîrokî ve avêtina 
gavên pêş pêwîst bû.
Hinek bixwazin minaqeşe bikin jî, rastî 

ev e; merhela tevgera Kurd ku îro xwe ni
şan dide li ser rewşa mixalefeta welatpa- 
rêz li Iraqê tesîrek mezin dike. Ji bo tevge
ra netewî girîngahiya dîrokî û ya jiyanê; 
bi destxistina yekîtiyê tê vê mana ku rê- 
xistinên netewî yên cîhê cîhê hev û du qe- 
bûl bikin û di nav têkoşînên xwe de çar- 
xên demokratik bidin runiştandin.

Ev qonaxa dîrokî, bê guman piştê ku rê- 
xistinan gihan mistewakî pêk hat. Di 18 
Tebaxê 1987 an de penc rêxistinên Kur- 
distanî civiyan û di 30 Tebaxê de li ser da- 
xuyaniya cepheyê li hev hatin. Ango, tec
rübe û pêwîstiyên xwe eşkere kirin. Ji bilî 
vê jî, dan xuyakirin, ku pirs çiqas mezin 
bin bila bibin, ew bi rêya dan û standina 
netewî û demokratik dikarin bên çareser
kirin. Sedema li hev hatinê ji bilî denge- 
yên di nav rêxistinan de nêzîkbûna dax- 
waz û armancên wan jî rolekî mezin 
lîstin.

Bi vî awayî pirsên deh salan; bi dan û 
standinan, sekinandina şerên nav rêxisti- 
nan de û dan û standinên rêxistinan bi 
hev û du re bi rêya biratî, dostanî, ger go- 
tin ciyê xwe de be; di nav 12 rojan de 
“hel” bûn.
Baş e girîngiya Cephe Kürdistanî çi ye?

1-Cephe Kürdistanî, diyare ku têkoşîna 
Kurdistana Iraqê dê pêş de bibe û tekuz- 
tir bike.

2-Pêşveçûn û serketina Cephe Kurdista- 
nî ji bo perçeyên din yên Kurdistanê jî dê 
rolekî dîrokî bileyize, divê neyê ji bîr ki
rin, ku di nav perçeyên Kurdistanê de gi- 
rêdayînekî siyasî-manevî-baweriyê xurt 
heye. Têkoşîna germ li Kurdistana Iraqê 
ku 26 sal e didome, bala perçeyên din dik- 
şîne vir. Ji ber vê hêzên pêşeng ku Cephe 
Kürdistanî pêktînin li hember perçeyên 
din berpirsiyariyên wan girîng hene.

3-Ji bilî vê, Cephe Kürdistanî li ser mi- 
xalefeta demokratik ya Iraqê tesir dike û 
dê bike jî.

Bi kurtî, girîngahiya Cephe Kürdistanî 
li Iraqê, ji bo Kurdistana Başûr, Iraqê û ji 
bo mintiqê ber çav e. Lê divê meriv eşke
re bêje, ku Cephe Kürdistanî tenê bi serê 
xwe nikare ji her pirsgirêkan re çare bibi
ne. Gotina vê yekê dê xeletiyek mezin be.
Ev vekiriye; Cephe Kürdistanî divê bi 

mixalefeta demokratik a gelemperî ya 
Iraqê ve yek be. Tenê di çarçeva Başûra 
Kurdistanê de mayîn mişkuleyên 74-75 dê 
car din bîne pêşiya me, ku wê çaxê 125 he- 
zar pêşmerge yên me jî hebû.

Armanca ku di vê qonaxê de em bidin 
pêşiya xwe; awakirina Cepheyekî Netewî 
Demokratik li Iraqê; dijî faşîzmê û her- 
bê, ji bo demokrasi, mafe çarenûsa nete- 
wî, pêşketina civakî, edaleta civakî ye. Ji 
ber ku bê demokrasiya Iraqê Mafe Çare
nûsa Netewa Kurd û be mafe çarenûsa 
netewa Kurd demokrasi li Iraqê ne mim- 
kin e. Ji ber vê rastiya diyalektik; progra- 
mek û eniya gelemperî li Iraqê pêwîst e.

Divê neyê ji bîr kirin, ku programa Cep
he Kürdistanî daxwaza demokrasiya Ira- 
qê tine ziman. Gava têkoşîna li gelemperî 
ya Iraqê cîh bide mafe çarenûsa netewan, 
wê çaxê di dengeya Rojhilatanavîn de dijî 
statükoya emperyalist ji bo yekîtiya têko- 
şîna gelan de feydekî pir mezin bîne.

Divê her kes bipejirîne, ku çareserkiri
na pirsa Kurd bi pirsa demokrasi û şoreşê 
ve girêdayî ye. Û bi têkoşîna rizgariya ne- 
tewî û civakî ya gelên kedkar di mintiqe 
yê de di nava dan û standinek diyalektik 
de ye.

Di nava vê dan û standina diyalektik de, 
Cephe Kürdistanî dê ji bo pêşketina û 
xurtbûna tevgera netewî û demokratik 
xizmetek mezin bike. Li hindur û derva 
dengê tevgera netewi bi şikekî fireh belav 
bike...
Bê guman e, ku girîngahiya Cephe Kur- 

distanî di warê navnetewî de bi qandî gi
rîngahiya wê netewî mezin û giranbûha 
ye. Awakirina Cephe Kürdistanî pirsa 
Kurdî di alana navnetewî de pêş de bibe, 
ku ev tişt heta niha navbera şerê İran û 
Iraqê de dihate fetisandin.
Bi kurtî awakirina Cephe Kürdistanî bi 

baweriya min, gelek kevir dê ciyê xwe bi- 
leqîne û di warê netewî û navnetewi de jî 
têkoşînê re rê veke û wê dê tekuztir bike.
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politika •  ekonomi •  toplum
Babam nalbattı.
Mesleği gereği köy

lülerle içiçeydi. Kürt 
köyleri ndendi bu köy
lüler. Şimdi onları yor
gun yüzleri, heybele
rinde elma kokusuyla 
hatırlıyorum. Ceketle
rinin yeninde parlatıp 
bana sundukları kırmı
zı elmalarla hatırlıyo
rum onları. Sevincimi 
gözlerler, mutlu olur
lardı. Bir de anımsadı
ğım birşey, babamın 
karşısındaki tavırları.
Sanki bir devlet me
murunun karşısında 
imiş gibiydiler. Ellerini 
önlerine kavuştururlar
dı hep. Babam, onlar
la konuşurken o kadar 
kabaydı oysa. “Kuy
ruklu Kürtler” derdi 
babam, "Kıllı Kürt
ler” ... Çocuk aklı işte, 
merak ederdim kuy
ruklarını. Sakallı bıyıklı 
adamlardı bunlar.
Ama henüz kuyruk

larını görmemiştim.
Belki de bol şalvarları
nın altında gizliydi. An
neme sorardım: “An
ne, niçin Kürtlerin kuy
rukları var da bizim 
yok? Bizim karaoğla- 
nın kuyruğu gibi mi 
kuyrukları, sen hiç 
gördün mü anne?”

Gülerdi annem.
İçlerinden biri bana en çok yakındı. 

Hep bana birşeyler verirdi, bazen 
para da.. Bir ikindi vakti eşeğini yük
lerken usulca sokuldum yanına. Ka
rar vermiştim kuyruğuna dokuna
caktım. Usluca yakaldım arkasını. İyi 
saklamış olmalıydı gelmiyordu elime. 
Farketti döndü. Her zamanki güçlü
lüğüyle eğildi omuzlarımdan tuttu: 
-“Bir şey mi istiyorsun?”

“Kuyruğunu görebilir miyim” de
dim utanarak. Sonra elinden kurtu
lup kaçtım. Ah, ne vardı diyordum ne 
vardı, biraz daha kalsaydım sanki. 
Mutlaka gösterirdi.
Bağırtılar geliyordu sokaktan. Fırla

dım. Bir takım adamlar ellerinde so
palarla sağa sola saldırıyorlardı. Bay
raklar vardı ellerinde, bir de Atatürk 
resimleri. “Kürtlere ölüm” diyorlardı. 
Ama niçin?!.. Belki de, belki de kuy
ruklu olduklarından. Ben de takıldım 
aralarına bağırdım; “Kürtlere ölüm” . 
Tıpkı kovboy filimlerindeki gibiydi. Ya
kaladılar bir Kürdü, sonra eşeğine 
ters bindirip kuyruğunu verdiler eli
ne. Şimdi iki kuyruklu olmuştu.

Kürtler, tıpkı şimdi bizim İsveç’te, Al
manya’da, Fransa’da vb. olduğu gibi 
kabaydılar, tıpkı bize söylendiği gibi 
sarmısak kokuluydular, semtlerimize 
istemiyorduk onları, tıpkı bize şimdi 
söylendiği gibi, kirletiyorlardı her ta
rafı ve okullarda çocuklarımızın ahla
kını bozuyorlardı.
Yani bizTürkler, şimdi Almanya’nın, 

Fransa’nın vb Kürtleri olmuştuk. He
nüz kuyruklarımız çıkmadı. Ama çı
kar sanırım.

Ben yadsınmış bir halkın arasında 
yaşaan mültecilerin, yurt dışındaki 
yaşamını soruşturdum. Acaba şimdi 
ne düşünüyorlardı? Geçmişlerinde 
yüreklerini burkan bir şey var mıydı? 
Ya orada yadsıdıklarımız onlar ne di
yorlardı şimdi?

Politik bir Tük

•  Kaç yıldır İsveç'tesiniz ?
•  •  Dört.
•  Bu süre içersinde bir yabancı ola
rak ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
•  •  Bir çok zorlukla karşılaştım. 
Başta dil sorunu vardı. En basit ihti
yaçlarımı bile karşılamakta zorlanı
yordum. İnsan kendini toplumun dışı
na itilmiş hissediyor. Ayrıca bu insan
lar farklı bir kültürün insanları, kontak 
kurmakta zorlanıyorsun.
•  Özellikle Almanya'dan kaynakla
nan bir takım espiriler var, Türkleri 
aşağılayan. Bunları duyman seni nasıl 
etkiledi?
•  •  Çok kızıyorsun tabi. Çok aşağıla
yıcı espiriler duydum. Beni en çok şa
şırtan da, bunların herhangi bir espiri

gibi rahat anlatılması idi.
•  En başta gelen sorunum dil soru
nuydu dediniz. Peki, ben şimdi bir 
başka şey sormak istiyorum. Türkiye 
Kurdistanî’nda kendi dilini konuşa
mayan 11 milyon insan var. Bu insan
ların bu nedenle benzer zorluklar ya
şadığını hiç düşünmüş müydünüz?
•  •  İkisi aynı şey değil. Ben, Kürtle
rin Türkiye’de bizim burada yaşadığı
mız şartları yaşadıklarını sanmıyo
rum. Birkere ortak bir kültüre sahibiz. 
Ayrıca, Türkiye’de yaşayan her Kürt, 
türkçe konuşabiliyor. Derdini anlata
biliyor. Ve özellikle biz devrimciler 
arasında eşit ilişkiler kurabiliyorlar.
•  Ama dillerini konuşamıyorlar?
•  •  Konuşuyorlar. Yani kendi ara
larında.
•  Burada biz de kendi aramızda konu
şuyoruz. Ve ayırca İsveçli makamlarla 
kontağa geçerken tercüman alabiliyo
ruz, ama Türkiye'de onların bu imkan
ları yok.
•  •  Tamam. Kürtler üzerinde baskı 
ayrı bir şey. Şimdi biz onu konuşmu
yoruz. Onların tercümana ihtiyaçları 
olmuyor. Türkçe konuşabiliyorlar.
•  Örneğin Diyarbakır Cezaevi'rtde 
yaygın bir durum var. Görüşe gelen 
Kürt anne-babalar türkçe bilmiyorlar. 
Kürtçe konuştuğu zaman, suç işleyece
ği için türkçe de konuşamıyor ve sade
ce oğullarına bakarak ayrılıyorlar.
•  •  Tamam kardeşim. Ben, Kürt ulu
sunun haklarının gasp edildiğini inkar 
etmiyorum. Ama bizim konumuz 
farklı. Yoksa ben devrimciyim. Bir ör
güt insanı olarak, Kürt ulusunun ayrı 
bir devlet kurma hakkı için mücadele 
ediyo
rum.
•  Tîirkleri aşağılayıcı espirilerin seni 
bir Türk olarak rahatsız ettiğini söyle
din. Biz Turkler'de de, Kürtleri aşağı
layan espiriler var. Bunların onları 
aynı derecede rahatsız edeceğini hiç 
düşünmüş müydün? Bunlara da tepki 
gösteriyor muydun?
•  •  Birkere ben, bu aşağılayacı espi- 
rilere bir Türk olarak değil, insan ola
rak tepki duyuyorum. Ama, Türkiye1 
de Kürtleri aşağılayıcı benzer espiriler 
duymadım. Tabi, birtakım şeyler var
dı. Örneğin biz, bizim örgütlenmemiz 
içindeki bir takım Kürt arkadaşlarla 
şakalaşırdık “Kırro" filan derdik. 
Ama bundan alınmazlardı.
•  “Kırro” bir aşağılama ifadesi değil 
mi?
•  •  Yok canım. Aşağılamak için kul
lanmadık bunu. Bu arkadaşlar da bize 
takılırdı.
•  Ama “Kırro” sözcüğü genel olarak 
Kürtler için kullanılır, yani onları aşa
ğılamak için.
•  •  Neye varmak istediğini anlama

dım. Ama biz onları 
aşağılamak için kullan
mazdık. Aynı örgütte
yiz. Hatta bizim MK1 
nin içinde Türkten çok 
Kürt var.
•  Burada yaşamak ve 
yabancı olmanın getir
diği bir takım sıkıntı
larla karşılaşmak, 
Kürtler konusunda gö
rüşlerini etkiledi mi?
•  •  Etkilemedi. Dün 
de Kürt ulusunun ba
ğımsızlığı için savaşı
yordum bugün de.

Politik bir Kürt

•  Kaç yıldır İsveç1 
tesiniz?
•  •  Yaklaşık 6 yıldır.
•  Kürdistan 'dan geldi
niz?
•  •  Evet. Türkiye 
Kürdistam’ndan.
•  Ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?

l i  •  •  Bir çok zorluklar
J f M  oldu. Başta dil sorunu

vardı. Dil sorunundan 
kaynaklanan zorluklar. 
Sonra çok yabancı bir 
ülke. Yani herşeyiyle 
insanlar bize benzemi
yor. Ülkeni özlüyor- 
sun, arkadaşlarını, ak
rabalarını.. .
•  İsveç'te anlatılan bir 

takım espiriler var. Tîirkleri aşağıla
yan espiriler. Hiç bu espirilerden duy
dunuz mu?
•  •  Evet, çok karşılaştım.
•  Seni nasıl etkiledi?
•  •  Rahatsız ediyor tabii, kızıyorsun.
•  Peki Tîirklerin, Kürtleri aşağılayan 
benzer espirileri var. Bunları duymuş 
muydun?
•  •  Var tabi, duydum.
•  Ne tür şeylerdi bunlar. Örnek vere
bilir misin?
•  •  Tabi “kıllı" Kürtler diyorlar. 
“Kuyruklu" diyorlar, “kırro" di
yorlar.
•  Ben bir Türk arkadaşla konuştum. 
“Kırro”_yw aşağılamak için değil, şaka 
olsun diye kullandığını söyledi.
•  •  Şakası mı var. Kızıyorsun duydu
ğunda. Böyle bir şaka mı olur.
‘ ‘Kırro'' aşağı ‘ ‘Kırro'' yukarı.
•  Ama, O, bundan alınmadığınızı 
söyledi.
•  •  Şimdi ben sana desem alınmaz 
mısın?
•  ///...
•  •  Peki sen Türkiye Kurdistanî'ndan 
geliyorsun, orada kendi dilini konuş
mak resmen yasak. Burada yaşamanın 
en büyük zorluğu dil dedin. Orada 
benzer zorlukların var mıydı?
•  •  Olmaz olur mu, vardı tabi. Evde 
kürtçe konuşuyorsun, dışarda yasak. 
Küçük bir çocuksun okula gidiyorsun, 
öğretmen türkçe konuşuyor. Sen bil
miyorsun. Anlamıyorsun. Sonra ben 
Ankara’da okudum. Şiven farklı, in
sanlar sen konuşurken gülüyor. Ko
nuşmaya çekiniyorsun. Burada nasıl 
yanlış konuşmaktan çekiniyorsak, ora 
da da öyle.

Göçmen AHMED
(Göçmen Ahmed’in göçmenlerle yaptığı 
röportajları bölüm bölüm yayınlamaya 
devam edeceğiz.)

DÜNYA DÖNÜYOR!
Dünya dönüyor. Herşey karşılıklı bir etkileşim içinde. Gorbaçov1 

un öksürüşü, nefes alışı her yeri sarsıyor. Onyılların ‘hain Teri bir 
bir aklanıyor, kahraman ilan ediliyor. Dünya önceden de dünüyor- 
du. ve Gorbaçov’dan da önce herşey şu anki kadar doğru ve 
gerçekti.

Barzani kara topraklarla bütünleşirken, Kürt ulusunun kalbinde 
ak bir güvercin gibi atıyor. Kürt teorisyenler, gerek ülkede ve ge
rekse emperyalist metropollerde devrim tezlerinin, pratik hayata, 
yazıldığı gibi kolay geçmediğini görerek; Barzani’nin pratiğinin az 
iş olmadığım ve dünyada büyük ismi olan liderlerden geri yanının 
bulunmadığını anladılar. Kürt aydınlan -az da olsa, utana sıkıla da 
olsa- artık kara kalemle ak kağıt üzerinde yarı cesaretli bir aklama
ya giriyor. Barzani artık yavaş yavaş -ölümüden yıllar sonra da 
olsa- yurtseverleşiyor! Bu az görülmemeli; çünkü, Türk solunun 
rahminde gelişen Kürt solculuğu, sivriliğini rahat bir anlayışla bir
leştirme yolunda. Türk solculuğu kendi saflaşmasında netleşen 
adımlar atarken, Kürt solculuğu da kırkını bitiriyor.

Yani artık Kürt solculuğu bir bebe misali kendi değerleriyle büyü
yecek. Büyüdükçe sivri solculuğun anlamsızlığını anlayacak. Ulu
sal kurtuluşun, ulusal bir bilinci öngördüğünü öğrenecek. Kürtçe 
şarkıları dinleyerek büyüyecek. Enternasyonalin, Bela Çaw’in, 
Bir İki Üç Daha Fazla Vietnam’ın vebenzeri türkülerin kürtçe de 
söylenebileceğini kavrayacak..

Bu bebek; Kürt ruhuna sahip olmaksızın, Kürt ulusunun gelenek 
görenek ve terbiyesini almaksızın, Kürtlerin genel bir taaruza geçi
rilemeyeceğini anlayacak. Bebek kendisini halkından ayrı bir yere 
koymayacak. Geçmişte atalarının yaptığının tersine enternasyona
lizmden ulusalcılığa değil, ulusalcılıktan enternasyonalizme doğru 
bir yükseliş rotası izleyecektir.

Geçmiş ve yaşanılan durum -da bile- devrimcinin, kendini, hal
kından ayrı tuttuğu, ayrı tutmak için çaba harcadığı gözlendi, göz
leniyor.
Kendisini mümkün oldukça devrimci, Kürt gibi davrananları ve 

genel olarak Kürt olanı “Yurtsever” ilan etti. Yurtsever kavramı 
çoğu yerde hafif bir alayı içinde barındıran ‘ ‘köylü ’ ’ kavramıyla öz
deş tutuldu. Ve bu ‘ ‘Welatparêz-Gundi ’ lerden ayrı bir yerde oldu
ğunu ispatlamak için bir sürü kavram ezberlendi. Gün geldi kopuş*^ 
tuğu cümleler artık sadece gundilerce anlaşılmayan bu kavramlar
dan oluştu. ‘Yurtseverler-Köylüler’ bu kavramları hiç anlamadılar.
‘‘Talebe’ ’ ve ‘'Devrimci ’ ’ kelimeleri bu dönemde köylü ve yurtse
verlerce ne dediği anlaşılmayanlara verilen isimler oldu. Bunu öde
şilmiş bir durum saymalı ve geçmişin iyi-kötü mirasını redetmeye- 
rek bebenin özgür büyümesini sağlamalı.
Dünya dönüyor ve dönmeye devam edecek. Dünyanın kendi ekse

ni etrafında her turu, Kürt ulusunun özgürlüğünden çalınmış bir 
gündür. Dünyanın dönüşünü durduramayacağımıza göre, Kürt ulu
sunun özgür kılınması için; ona anlayacağı dilde hitap ederek, ken
di davasına sahip çıkacağı doğru ekseni yakalamalıyız. Bu konuda 
belli adımlar var. Olumluya sahip çıkmalı, olumsuza altamatif ol
maya çalışılmalı. En ufak bir mücadele damlasını bile boşa harca- 
mamalı. Herkesin hakkı herkese verilirken Kürtlerin hakkı da 
Kürtlere verilmeli, bundan çekinmemeli.

Ulusal Kurtuluş, ulusal kurtuluşçu araç, gereç ve yapı yadsınarak 
değil, bizzat benimsenerek yapılır. Kürdistan bayrağı Kürdistan se
malarında dalgalanmadan, bağımısız bir Kürdistan gerçekleşme
den Ortadoğu barışı sağlanamaz.. Bunu şiar bilmeli, dosta ve düş
mana böyle kavratılmalı; Ortadoğu’da haritayı kökünden değiştir
mek için çok ince hesaplar içine girilmeli.
Kürdistan toprağı, her santimi kanla sulanarak alınabilir. Bu he

sap böyle oturtulmalı ve uzun bir sürece başlamalı.
Varsın deli-dolu dönedursun dünya. Bebek büyüyecek.

A.DİKİLİ

LONDRA’DA KÜRTÇE EĞİTİM
(ÂNK • LONDÖN]

çok rağbet var. \ okulda dört ayrı ders veriliyor. 
tÊÊÊÊ, Kürt müziği ve Kürt Folkloru 

. Ayrıca, koro çalışması da yapılıyor.
Bu dersler,

rên Kürdistan tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Geçen Eylül

’~W°; Kürtçe, Gramer: Her Çarşamba saat 
Perşembe akşamı
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+ rezanî •  aborî •  civakî
KÜRTLERİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEK 

İNSANIM DİYEN HERKESİN GÖREVİDİR!

Kendi kaderini tayin 
Kurt halkının hakkıdııf

[ANK • LONDON]

İngiliz İşçi Partisi’nin yıl
lık kongresi nedeni ile, İn- 
giltere‘deki Kürdistan İşçi 
Demeği (Komela Karkerên 
Kürdistan) bir basın konfe
ransı düzenledi.
Komela Karkerên Kurdis- 

tan’nın Brighton şehrinde 
düzenlediği basın toplantı
sına İngiliz İşçi Partisi par
lamenterlerinden Parti Göl
ge Kabine Üyesi ve eski 
Parlamento Dış Yardımlar 
Komisyonu Başkanı Stuart 
Holland ve Jeremy Corbyn 
katıldılar.
Kürdistan İşçi Demeği

Başkam İhsan Özgür’ün yö
nettiği toplantıya; Ingiliz İş
çi Partisi’nin İrlanda Komi- 
tesi’nden bir yetkili ve İngil
tere’de Kürt mültecilerin so
runları üzerine önemli ça
lışmalarıyla tanınan Bayan 
Mary Dines ve Irak-KDP 
temsilcisi konuşmacı olarak 
katıldı.

Bilindiği gibi İngiliz İşçi 
Partisi’nin 1983 yılında ya
pılan kongresinde, Kültle
rin Kendi Kaderlerini Tayin 
Hakkını destekleme karan 
alınmış fakat, bu kararla il
gili herhangi bir pratik faali
yet içinde olunamamıştı. 
Ancak bu yıl yapılan Kong

reden sonra, Kürdistan İşçi 
Demeği’nin de katkılarıyla 
yapılan ve kamuoyuna yö
nelik basın toplantısında İş
çi Partisi’nin 1983 yılında 
alınmış olan karan doğrul
tusunda pratik bir faaliyet i- 
çine girilmesi istendi.
Toplantıda bir konuşma 

yapan parlamenter Stuart 
Holland özetle şu görüşleri 
dile getirdi; “20 Milyonu 
aşan nüfusa sahip olan Kürt 
Halkı dört parçaya bölün
müştür. Her dört parçada 
da ağır baskılarla karşı kar
şıya olan ve ulusal demok
ratik haklarından mahrum 
bırakılan Kürt Halkının Ken

di Kaderini Tayin Etmesi en 
doğal hakkıdır.”

Daha sonra Türkiye’nin 
AET üyeliği konusuna da 
değinen Holland; “Türkiye9 
de yaşıyan 10 milyondan 
fazla Kürd'ün Ulusal De
mokratik Haklan tanınma
dığı, İnsan Haklarına saygı 
gösterilmediği ve sendikal 
hak ve özgürlükler üzerin
deki kısıtlamalar kaldırıl
madığı sürece Türkiye AET' 
ye üye olamaz, dedi.

Toplantının diğer konuş- 
macılanndan Parlamenter 
Jeremy Corbyn ise şunlan 
söyledi; “Dünyada Kürtle- 
rin durumunda olan başka

bir millet nadirdir. Her dört 
parçada da eziliyorlar. Dev
let kurma hakkı ellerinden 
alınmış, ülkeleri dört devlet 
tarafından paylaştırılmıştır. 
Kürt sorununa çözüm geti
rilmedikçe, Orta-Doğu 'da 
kalıcı bir banş sağlana
m az”
İran-Irak savaşma da deği

nen Corbyn bu konuda da 
şunlan söyledi; "... Bilindi
ği gibi, bu savaşın temelin
de Kürtlerin geniş ve yaygın 
otonomi taleplerini bastır
mak için Irak devleti İran 'a 
Şattül Arap bölgesini ver
meyi kabul etmişti. Savaş, 
verilen toprakların geri alın

ması amacıyla başlatılıştı."
Corbyn konuşmasımn so

nunda, “üç bin yıllık bir ta
rihi olan Kürtlerin bağım
sızlık için verdikleri müca
deleyi aktif olarak destekle
mek; her sosyalistin, demok 
ratın ve insanım diyen her 
kesin görevidir. Ben kendi 
adıma Parlamentoda ya da 
dışında ne gerekiyorsa yap
maya devam edeceğim.'' di
yerek, İşçi Partisinin Kür
distan sorununda bir komis
yon kurumasının gereklili
ğine de değindi ve toplantı
da hazır bulunan bütün de
legeleri Kürdistan konusun
da aktif çalışmaya davet etti.

Kürdistan Press redaksiyonunu ziyaret eden Büro kursiyerleri!

Kürdistan hakkında çok şey öğrendik!
□  İsveç İş Piyasası Eğitim 
Örgütü’nün (AMU), Ham- 
marby’de eğitim gören Büro 
Kursiyerleri, gazetemiz Kür 
distan Press’i ziyaret ede
rek, Kürtler ve Kürdistan 
hakkında informasyon aldı
lar.
Gazete çalışanları ile de 

değişik konular üzerine 
sohbetler yapan öğrenciler, 
gazetenin nasıl hazırlandı
ğı, haber ve resimleri nasıl 
temin edildiği, yazarlar ve 
Kürt kamu oyu ile ilişkileri 
hakkında bilgilendirildiler. 
Gazetenin, dağıtımı ve eko

nomik kaynakları hakkında 
da sorular soran kursiyerle
re geniş düzeyde bilgi 
verildi.
Gazete çalışanları, kursi

yerlere, kısaca Kürdistan’ın 
siyasal tarihi hakkında bilgi 
verdiler. Kürdistan’ın par
çaları ve bu parçalarda sü
ren mücadeleler, Kürt hal
kının yüzyüze olduğu so
runlar, Kürt dili ve kültürü 
üzerinde süren yasaklar, 
yağmalanan folklorik ve ar
tistik değerleri hakkında da 
örnekler vererek açıklama
lar yaptılar.

Bu tartışmalar içinde kur
siyerler için anlaşılması en 
zor konulardan biri, nüfusu 
20 milyonu aşan Kürt ulusu
nun varlığının dahi kabul 
edilmemesi ve hala sömür
ge statüsü içinde tutulması 
idi.
Daha sonra, bir gazetenin 

nasıl hazırlandığını gös
terdiler.
Kursiyerler ve öğretmen

leri, bir göçmen grubunun 
çok zor şartlar altında ger
çekleştirdikleri bu çalışma
lara karşısında çok duygu
landıklarını da ifade ettiler

TBKP (derleri Türkiye'ye gideceklerini açıkladılar!
□  Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni 
oluşturmaya karar vermiş bulunan TKP 
Genel Sekreteri H. Kutlu ile, TİP Genel 
Sekreteri N. Sargın yasal olarak kuruluş 
çalışmaları yapmak üzere Türkiye’ye gi
deceklerini açıkladılar.

11 Kasım’da Türkiye’ye kesin olarak gi
decekleri belirtilen H. Kutlu ve N. Sar- 
gın’ın bu seyyahetleri için, Emniyet Ge
nel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, gel
dikleri zaman tutuklanacakları, TCK’nın 
140. maddesine göre haklarında soruş- 
tarma açılacağını vurguladı.

Başbakan Özal ise, “Mevzuatımıza göre, ko
münist partilerin kurulması yasaktır. Süreç için
de buna müsaade edilebilir. Bu da bilinir. Ama 
zamanı belli değil. Şu an kaldırmayı düşünmü
yoruz. Buna hazır olmayan çevreler var. Genel 
Sekreterlerin gelişinde ufak tefek pürüzler çıkar
sa, Cem Karaca olayında olduğu gibi, giderile
bilir.. Ama, illegal çalışmalarına müsaade 
etmeyiz" dedi.

H. Kutlu ve N. Sargın’ın bu kararı, devrimci 
çevrelerde ise hayret ve kuşku dolu yorumlara 
neden oldu.

ANK • Bonn

öğretmenler, ziyaretçi defterine gözlemlerine yazdılar; “Bu enteresan 
ve samimi ziyaret için teşekkür.. Kürtler ve Kürdistan hakkında çok 
şey öğrendik..”

İs Piyasası Eğitim Orgütü’nün, büro kursiyerleri, Kürtler ve Kürdistan hakkında durmadan sorular sordular. Kursiyerler, 
20 milyonluk bir halkın sömürge statüsü içinde, dilini bile konuşamaz yasaklar içinde tutulmasını anlamakta güçlük çeki-  

yorlardı. Fotoğrafta öğrencilerin bir bölümü toplu halde grülüyor. , m -
foto, ANK
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f i n r n ı o n i n  T a m a m d ı r ! ”ffuniiBittii za m a n m ın
□  Önümüzdeki günlerde, Büyük 
Ekim Devrimi’nin 70. Yıldönümü 
kutlanacak. Bu yıldönümünün ka
rakteristiği, hiç kuşku yok ki, 70 yıl
lık sosyalist inşanın sorunlarının ve 
sonuçlarının bu gün artık sistemin 
en yetkili kişisi tarafından eleştiril
mesidir. Gorbaçov, “hantal ve uyu
şuk bürokrasinin” yarattığı tahri
batlarla uğraşmakta, ve hiç olmaz
sa bunları eleştirebilmektedir.
Açık olan şu ki, 70 yıl önce Petrog- 

rat’tan dünyaya yayılan aydınlık bu 
gün yeteri kadar karartılmış, dev
rimci mesajlar yeteri kadar körletil- 
miştir.

Ekim Devrimi, insanın insan tara
fından sömürülmesine son kesin 
darbeyi vurmak için ele geçirilen 
bir savaş mevzisi idi. Genişleyip de
rinleşerek, dünya düzeyinde eşit 
haklar ve görevler ve her türlü sınıf 
egemenliğinin ortadan kaldırıldığı 
bir dünyaya ulaşmayı amaçlıyordu. 
Ulaşamadı.. İnsanlık vahşi ve acı
masız bir zulum ve sömürü içinde, 
mutsuz, acılı ve kan-revan içinde 
yaşıyor.

Ekim Devrimi, haklar arası savaş
ları, haksız savaşları ortadan kaldır
mayı amaçlıyordu. Savaşlar orta
dan kaldırılamadı. Tersine, çok da
ha anlamsız ve çok daha kanlı 
biçimler içinde dünyanın dört bir 
yanı haksız savaşlarla, halklar arası 
savaşlarla sarsılıyor.

Ekim Devrimi, toplumun sırtından 
geçinen ve toplumu köleliştirmek 
görevi ile yükümlü bulunan bürok
rasiyi ve düzenli orduyu yok etmeyi 
amaçlıyordu. Bürokrasi ve düzenli 
ordular savaşların, baskı ve sömü
rünün, entrika ve pusunun kol gez
diği yer küreden sökülüp atılama
dı. tersine modernleşti..Köklü ve 
kalıcı örgütlenmelere ulaştı.
Bu olgulardan çıkarılacak bir hayli 

ders var. Üstelik buna şiddetle ihti
yaç da vardır. Ekim Devrimi’nin 70. 
yılını kutlarken, Gorbaçov’un 1986 
Haziran’ında yaptığı SBKP’nin As
ya politikası ile ilgili bir konuşması
nın özetini yayınlıyoruz.

. .Yoldaşlar, bunlar bizim iyice 
düşünüp taşındığımız ortak plan- 
larımızdır. Bu planlar, Sovyetler 
Birliği’nin gerçek amacını bir sü
rü laftan daha iyi gösteriyor. 
Emperyalizm ve egemen güçler 
ne kadar bu planları çarpıtırlarsa 
çarpıtsınlar, biz uygulamalarımı
zı o kadar açık ve gerçek bir şekil
de halka ve hükümetlere anlatma
ya devam edeceğiz.

Evet, barışa ihtiyacımız var. 
Bölgesel çelişmeleri ortadan kal
dırıcı politik çözümler bulabil
mek için, defalarca silahlanma 
yarışının durdurulması ve nükle
er silah deliliğinin ortadan kaldı
rılması konusunda çağrıda bulun
duk. Silahsızlanma, geleneksel 
silahlarda ve silahlı kuvvetlerde 
belirgin bir azalma ve uluslararası 
sağlıklı bir atmosferin için oluş
turduğumuz insiyatif çeşitli bi
çimlerde karşılandı. Genel olarak 
söylenebilir ki, batı kamuoyu ve 
ticaret dünyası - anti komünistpa- 
ronoya hastalığına tutulmamış ve 
silahlanma yarışından pay alma
yanlar - planlarımızı çok ciddi ve 
ilginç buluyor. Onlar da tıpkı bi
zim gibi, barış ve beraberlik yan
lışıdırlar. SSCB ile sağlıklı eko
nomik, bilimsel ve kültürel ilişki
lerin gelişmesine taraftırlar. Bu 
tür düşünceleri kucaklıyoruz.

HERKESİN ÇIKARI VAR

Bir çok kapitalist ülkede eski 
moda yürürlüktedir. Belirli güç
ler sosyalizme karşı düşmanlık- 
dan, emperyalist maksatlarından 
ya da savaş ticaretinden dolayı 
körleşmişlerdir.

Amerika’daki egemen çevreler

Gorbaçov, Viladivostok’ta

ve bir kısım Amerika yanlısı ülke
ler, bizim barış girişimimizi bi
linçli bir şekilde, ‘ (Sovyetlerin çı
karınadır ’ ’ ‘ ‘Sovyet propagan
dasıdır” şeklinde çarpıtmaya ça
lışmaktadırlar. Evet, silahlanma 
yarışının durdurulmasından biz 
kazançlı çıkacağız. Tıpkı, şu an 
silahlanma için milyarlar harca
yan halklar ve rejimlerin kazana
cağı gibi...Bu gerçeğin sadece 
küçük bir kısmı...

Gerçeğin küçük bir kısımmı da
ha söylemek isterim: Gerçek doğ
ru; bizim eylemimizin insanlığın 
genel kaderinden kaynaklanıyor 
oluşudur.

Nükleer silahların tehdidi önün
de eski ve donuk motiflerle karşı 
durmak, yasadışı ve abestir. Sos
yalist ülkeler için iyi olan rafa kal
dırılmalı; bu şu anlama gelmiyor: 
silahsızlanma konusunda sosya
list ülkelere açıkça imtiyaz tanı
mak, sınıf egoizmi, ilkel mekanik 
görüş açısı ve militarizmin büyü
yen etkinliğine hizmettir. Ben şu
na inanmak isterim ki, askeri en
düstri her şeye kadir değildir.

Biliyoruz ki, giderek daha hızlı 
bir şekilde süren silahlanma yarı
şı yalnızca savaşa hazırlık için de
ğil, fakat aynı zamanda, demora- 
lizasyona neden olan hedeflere de 
sahiptir. Şöyle ki, Sovyet ekono
misi çökertilmek istenmektedir. 
Silahlanma harcamalarının art
ması ile, halkın yaşam standardı 
düşüyor, bununla beraber uygula
nan sosyalizasyon programı da 
saptanan hedeflere ulaşamıyor. 
Kaldı ki biz, Sovyetler Birliği ve 
sosyalist ülkelerdeki planlı kal
kınmaya bağlanan umudu kırma
ya yönelik ekonomik, politik ve 

askeri propaganda me- 
todlarını kullananları 
iyi tanımaktayız.

Radikal dönüşümler 
zorunlu

Her zaman başarısızlı
ğa mahkum edildiğimi
zi söyleyebiliriz. Bu bu 
gün de böyle.. Yanlış 
kavramlar ve yanılsa
maları terkedip, gerçeği 
açık bir gözle görmenin 
zamanı gelmiştir.

Uluslararası ilişkiler, 
- ki bu ilişkilerde bütün 
ayrılıklar ve menfaatlar 
sürekli çatışma halin
dedir- artık bin yıllık 
‘ ‘yumruğun yasası ’ ’ ge
leneği ile inşa edile
mez.

İnsan düşüncesine ve 
emeğine dayalı bir uy
garlık, eğer aynı za
manda insan dehasının 
ürünlerini yok etmenin 
hizmetine sunmuşsa, 
zayıftır...
Bütün bunlar, dış poli

tikada geleneksel politikaya kar
şın köprü değişiklikleri, gelenek
sel politik düşüncelerin değişimi
ni, barış ve savaş sorunundaki gö
rüş açısında değişiklikleri, savun
ma ve uluslararası güvenlik konu
sunda değişiklikleri zorunlu kıl
maktadır. Soruna bu açıdan baktı
ğımız zaman, açık ve net olarak 
görülecektir ki, bizim dünya kon- 
jüktüründeki alternatiflerimiz, 
-hemen nükleer silahların orta
dan kaldırılması, nükleeer dene
melerin tam olarak yasaklanma
sı, kimyasal silahlara tam yasak, 
uzayın beraber ve barışçıl amaç
larla kullanılması ve bir dizi baş
ka alternatif- bütün dünyayı ilgi
lendirmektedir. İnsanlığın bu gün 
karşıkarşıya kaldığı ana sorun, bi
zim için ne kadar önemli ve acil 
ise, Avrupa, Amerika, Afrika ve 
Asya için de, o kadar önemli ve 
acildir.. Onun için Vladivostok 
şehrinden uluslararası sorunlara 
Asya ve Büyük Okyanus’un per
spektifi ile bakmak, doğal olma
lı...
Yeni olan, eski ile karıştırılıyor; 

değişmez gibi görünen hayat tar
zı, rüzgar hızı ile ilerleyen sosyal, 
bilimsel ve teknik ve ideolojik de
ğişikliklere teslim oluyor. Söyle
mek istediğim şu; bu dünya tari
hinde başka bir rönesans devri.. 
Ve bu devir yalnızca ileriye yöne
lik atılacak adımlara olanak tanı
yor. ..

Asya ydaki Japonya 
ve Hindistan

Büyük Hindistan, kendine özgü 
ahlaki otoritesi, geleneksel bilge
liği, özel politik deneyimleri ve 
zengin ekonomik olanakları ile 
bağlantısız ülkelerin liderliğinde 
kabul görmüştür. Biz, barış için
de bir arada yaşamaya, uluslara
rası dostluk ve adalet prensipleri 
için mücadele eden ve buna des
tek olanlara büyük değer veriyo
ruz. Bu anlamda, Hindistan ve 
SSCB arasındaki ilişkiler, dünya 
çapında oldukça önemli bir denge 
faktörüdür.
Japonya, ilk sıralarda yer alan 

bir aşamaya gelmiş bir güçtür. Ül
ke, Amerika’nın nükleer silahla
rının ilk kurbanı oldu. Fakat kısa 
bir süre içinde, endüstri, ticaret, 
eğitim ve teknolojide uzun bir yo
lu katederek görkemli ve kapsam
lı gelişmeler gösterdi. İleri atıl
mış olan bu adımlar, yalnızca Ja
pon halkının disiplinine ve kendi
ni kontrolün etmesine bağlı değl, 
Bunlarla beraber, üç “anti-nük- 
leer silah9 ’ ilkelerine bağlıdır, ki, 
bu ilkeler, onların uluslararası 
politikalarının temelini teşkil edi
yor..

Emperyalizmin tepkileri

Yukarıdakilerin dışında, biz,

Büyük Okyanus‘ta daha başka 
şeyler de görüyoruz. Halkın onu
ru, sömürgeciler tarafından ayak
lar altına alınıyor. Fakirliğin ka
lıntısı, bilgisizlik ve geri kalmış
lık da üstüne...Alt üst olmuş 
derin ve eski önyargılarla birlikte, 
halklar arasındaki birbirine karşı 
kuşku, ve düşmanca bakış varlığı
nı koruyor. Bu aynı devlet sınırla
rı içinde yaşayan halklar için de 
geçerli...
Emperyalizm, zorlukları öne çı

karan ve içinde bölgesel çelişme
leri, etnik ve dinsel çatışmaları ve 
politik dengesizlikleri barındıran 
önyargıları körükleyici oyunlar 
peşindedir.

Ne olursa olsun, bağımızlık gün 
be gün uluslararası açık bir değe
re kavuşuyor. Ve emperyalizmin 
sömürgeci mekanizmasına karşı 
tehdit olarak sahneye çıkıyor.. 
Buna karşın, emperyalizm yeni 
metodlar kullanıyor: ekonomik 
abluka, entrika ve ilgili devletle
rin yöneticilerine karşı darbe giri
şimleri, iç işlere müdahale, a3/rı- 
lıkçı güçleri koruma, kollama ve 
finanse etme, karşı-devrimcileri 
ve teröristleri besleme...Pencap, 
Tamil sorunu, Kamboçya ve Af
ganistan’a karşı yürüttükleri ge
rekçesiz savaş, Filipinlerin iç işle
rine müdahale, Yeni Zelanda’ya 
baskı vb. örnekleri açık bir şekil
de emperyalizmin sıkıştırma ve iç 
işlere müdahalesinin gösterge
leridir.

Bütün ülkelerle dostluk

SSCB’nin Asya ve Büyük Okya- 
nus’taki dış politikası Nisan ayın
da yapılan XXVII. Parti Kongre
sinin uluslararası çalışma ile ilgili 
olarak sunduğu çalışma platfor
munun bir parçasıdır. Bu çıkış 
noktasından hareketle, bu bölge
de, nasıl bir ortak çalışma ile 
uluslararası güvenlik sağlanabi
lir?

Her şeyden önce, SSCB, kendi 
proğramatik ilkelerine bağımlı o- 
larak, istisnasız ilişkide bulundu
ğu tüm ülkelere canlılık kazandır
ma düşüncesindedir. Çok yönlü, 
ve dostluk temelinde süre gelen 
Moğol Halk Cumhuriyeti, Kore 
Halk Cumhuriyeti, Vietnam Sos
yalist Cumhuriyeti, Laos Halk 
Cumhuriyeti ve Kamboçya Halk 
Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimi
zi daha da güçlendireceğiz.

Eşitlik ve dostluk temelindeki 
ilişkilerimizi, Asya ve Büyük Ok
yanus’un birleşik güvenliğinin 
sağlanmasının bir parçası olarak 
görüyoruz. Örneğin şu an haliha
zırda, Moğolistan liderleri ile, 
Moğolistan’da bulunan Sovyet as
kerlerinin önemli bir kesimini ge
ri çekmeyle ilgili görüşmeler sür
dürüyoruz.

Biz, Endonezya, Yeni Zelanda, 
Filipinler, Tayland, Malezya,
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Singapur, Burma, Siri Lanka, 
Nepal, Brune, Maldiverna ve bü
tün genç cumhuriyetlerle ilişkile
rimizin kapsamını genişletmeye 
hazırız. Papva, Yeni Gine, Batı 
Samoa, Tunga krallığı, Fiji, Kri- 
bati, Nauru, Tuvalu ve Vanuato 
gibi genç ülkelerle diplomatik 
ilişkilerimiz bir hayli zamandan 
beri oluşmuş bulunmaktadır.

Askerileştirme ve güvenlik

SSCB, Asya ve Büyük Okya- 
nus’ta bir devlettir. Doğal olarak 
bu bölgedeki sorunlarla muhatap
tır ve direkt olarak bölgenin so
runları ile bağlantılıdır. Bölgesel 
dengeyi sağlayan bu geniş kara 
parçası çeşitli milliyetlerden ve 
halklardan oluşmuştur. Görüşü
müz, gözle görülebilen bu gerçe
ği anlamak ve kabul etmek üze
rinde temellenmektedir. Çıkarla
rımız, imtiyazlar elde etme savın
dan, bencil girişimlerle kendi gü
venliğimizi başkalarının hesabın
dan sağlamaktan, başkaları için 
zararlı olacak faaliyetlerden çıkar 
elde etmekten kaynaklanmıyor. 
Tam tersine, çıkarlarımız, bütün 
güçleri ortak çalışma, saygı ve 
eşitlik temelinde yaşama ve kendi 
sorunlarını barışçı yollarla çözü
me ulaştırmada ifadesini buluyor.
Büyük Okyanus bölgesi henüz 

Avrupa kadar silahlandırılmış de
ğildir. Fakat silahlanma konusun
da girişimler kapsamlı ve çok teh
likelidir. Son dönemlerde bir ta
kım değişiklikler olmuşsa da, 
bunlar, pozitif değişiklikler de
ğildir.

70’li yılların ikinci yarısından 
beri Amerika, Büyük Okyanus’u 
silahlandırma çabasındadır. Ame 
rika’dan gelen baskılar sonucu, 
Vaşington, Tokyo ve Seul arası, 
askeri üçgen bölgesi oluşturuldu. 
Belirtmek gerekir ki, askerileştir
me ve savaş tehlikesinin artması 
dünyanın bu bölgesinde de tehli
keli bir noktaya gelmiştir. Ameri
ka, Büyük Okyanus’u askeri ve 
politik çatışma sahası durumuna 
dönüştürme çabası içindedir. Bu
ralarda yaşayan halkları endişe
lendiren temel nokta da budur.

Çin ile ilişkiler

Şu anda konuştuğum şehirle, 
Çin Halk Cumhuriye’ti arasında 
yalnızca bir taş atışı kadar mesafe 
var.
Bu ülke ile ilişkilerimiz üzerin

de önemle durmak isterim. İlişki
lerimiz bir çok nedenden dolayı 
önem taşımaktadır. Birincisi, biz, 
komşuyuz. İkinci olarak dünya
nın en uzun sınırını paylaşıyoruz 
ve gelecekte biz, bizim çocukları
mız ve torunlarımız sürekli bir
birlerine yakın yaşayacaklar. Ta
bii, gerekçeler bunlarla bitmiyor. 
Belirmek isterim ki, tarih, her iki 
halka da çok ağır sorumluluklar 
yüklemiştir. Uluslararası geliş
menin önemli bir kesimi bu iki 
sosyalist ülkeye bağlıdır.

Son yıllarda, fark edilebilir de
recede ilişkilerimizde iyileşme
ler, ilerlemeler olmuştur. Burada 
açıkça belirtiyorum; SSCB, hangi 
sebeple ve hangi kademede olursa 
olsun Çin ile sorunlarının çözü
müne ve iyi komşuluk ilişkileri
nin oluşturulmasına hazırdır. U- 
muyoruz ki, bizi ayıran sınırlar, 
en kısa süre içinde barış ve dost
luk çizgsi haline dönüşsün..

Sovyet halkı, Çin Komünist Par- 
tisi’nin ülkeyi modernleştirme ve 
gelecekte sosyalist bir alan oluş
turma doğrultusundaki hedefleri
ne karşı anlayışlı ve saygılıdır.

Çin gibi biz de, sosyal ve ekono
mik gelişmeye öncelik tanıyo
ruz.. O halde niçin birbirimize 
yardım etmeyelim? Neden her iki 
tarafın çıkarlarına uygun planları 
elbirliği ile gerçekleştirmeyelim. 
Ne kadar iyi ilişkiler oluşturulur
sa, gelecekte o kadar çok deney 
alışverişinde bulunabiliriz.

İlişkilerimizde pozitif gelişme
ler olduğunu ve bunun sevindirici 
bir gelişme olduğunu da belirmek 
gerekir. Biz Sovyet ve Çin ekono
misinin bu ilişkileri geliştirmek 
için büyük olanaklar tanıdığı ko
nusunda iknay ız. Bu gün ortak ça
lışma sorunları kapımızı çalıyor. 
Biz, örneğin, sınır nehri Amur’u, 
bir ‘ ‘su engeli*' olarak görmek is
temiyoruz. Bırakalım, bu nehir 
karşılıklı olarak su barajı projesi
ni inşa etme, orada bulunan doğal 
zenginliklerden ortak yararlanma 
amacıyla kullanılsın. Bu konuda 
her iki ülke hükümetleri arasında 
ortak çalışmalar devam etmekte
dir.

Japonya ve Amerika 
ile ilişkiler

Japonya ile ilişikilerimizde de 
politik değişiklikler göze çarp
maktadır. Ve değişiklikler sürdü
ğü ölçüde ilişkiler giderek iyile
şecektir. Ülkelerimizin objektif 
durumu, sağlam ve gerçekçi bir 
temelde birlikte çalışmayı ve geç
mişin sorunlarından arınmış ve 
sakin bir atmosferi zorunlu kıl
maktadır. Bu yıl, bu konuda ilk 
adım atıldı. Dışişleri Bakanları 
karşılıklı ziyarette bulundular. Bu 
görüşmeler sonucu en yüksek dü
zeyde bir toplantı proğramlaş- 
tırıldı.

Büyük Okyanus’da Sovyetler 
Birliği’nin bir sınırı da Amerika 
iledir. Kelimenin sözlük anlamın
da Amerika, bizim en yakın kom
şumuz. Sovyet adası Diomede ile 
Amerika’nın küçük Diomede’si 
arasında sadece 7 km. var.
Biz, Amerika’nın Büyük Okya

nus’da büyük bir güç olduğunu 
kabul ediyoruz. Bunun temel ne
deni Amerikan halkının büyük 
bir kesiminin Okyanus kıyıların
da yaşamasıdır. Amerika’nın bu 
batı kesimi ülkenin yaşamında 
büyük rol oynuyor ve yüksek bir 
yaşam gücüne sahip. Bu nedenle 
Birleşik Devletler bölgeye ekono
mik ve politik açıdan büyük ilgi 
gösteriyor.
Amerika’yı dışlayarak, Büyük 

Okyanus’da güvenlik sorununu 
tatmin edici bir şekilde çözüme 
kavuşturmak olanaksızdır. Üzü
cüdür ki, Waşington şu ana kadar 
bu önemli konuya ilgi gösterme
miştir. Hiç bir şekilde Büyük Ok- 
yanus’un sorunlarını düşünme
mektedir. Ne zaman ki, Okya- 
nus’daki ciddi sorunlar gündem- 
leşiyor, o zaman Amerika, “Sov
yet tehdidi" uydurmacasıyla ve 
savaşa karşı tedbir gerekçesiyle 
askeri tehdit öğesini kullanıyor.
Amerika ile ilgili tavrımız bilini

yor. Biz karşılıklı çıkarlar doğrul
tusunda birlikte çalışma, barış 
içinde ve iyi komşuluk ilişkileri 
çerçevesinde kalma taraftarıyız.
Dış ülkelerden sık sık duyuyo

ruz, Sovyetler Birliği ülkesinin 
doğu kesimine askeri gücünü art
tırmak amacıyla yığınak yapıyor
muş! Müsade ederseniz içtenlikle 
gerçeği anlatmak isterim:Biz hiç 
bir şey yapmıyoruz. Sınırlarımıza 
yakın Amerika’nın askeri faali
yetlerine karşı, müttefiklerimizin 
ve bizim savunmamızın talep etti
ği minumum faaliyetler dışında 
da bir şey yapmayacağız...

Nükleer silahlan 
hurdalaştır!

Dünyadaki gerginliği görmek is
temeyenler, bizim SS-20 füzeleri
ni doğudan batıya, batıdan doğu
ya taşıdığımızı söyleyip duruyor
lar. Bu nedenle bir kez daha altını 
çizerek belirtiyorum; biz, hem 
Amerika’nın ve hem de Sovyetler 
Birliği’nin Avrupa’da bulunan or
ta menzilli roketlerinin tamamen 
imha edilmesini öneriyoruz. Sağa 
sola taşınmadan tamamen yok 
edilmelidir. Bu oldukça açık bir 
öneridir sanıyorum.
Ayrıca belirtmek isterim; askeri 

mevzilenmenin çözümünde Sov
yetler Birliği güvenilir bir sözcü
dür. Asya ve Büyük Okyanus’daki 
üsleri kaldırmak ve diğer ülkeler
deki askeri gücünü geri çekme gi
rişimimiz bunun kanıtı değil mi
dir?

Sovyetler Birliği Varşova Paktı1 
na üyedir. Bu pakt, Avrupa’nın 
coğrafik çerçevesi içinde oluştu
rulmuş bir savunma ittifakı ve an
layışından ibarettir. Biz bu anlam
da Amerika ve NATO’nun “be
cerikli” yayılma girişimine karşı 
duran en önemli gücüz.

Bölgesel sorunlar 
ve çözümler

Burada Uzakdoğu ve Kamboç
ya’yı ele almak istiyorum. Kam
boçya halkı büyük zararlar gördü, 
eziyet çekti. Ülkesi baştan aşağı 
Amerikan bombardımanına ma
ruz kaldı. Kamboçlar kendi insi- 
yatifleri ile kazandılar ve dostları
nı ve müttefiklerini seçtiler. Hiç 
bir gücün ülkeyi tekrar eski trajik 
konuma dönüştürmesi mümkün 
değildir.

Uzakdoğu’daki normalleşme sü
reci Vietnam ve Çin arasındaki 
ilişkilerin oluşturulmasına direk 
bağlıdır. Şüphesiz, bu yalnızca 
her iki ülkeyi ilgilendiren bağım
sız bir sorundur. Biz yalnızca şu
nu istiyoruz: bu iki sosyalist ülke 
arasındaki sınırlar, barış ve iyi 
komşuluk ilişkilerinde kullanılan 
bir sınıra dönüşsün. Bu iki ülke 
arasında yoldaşça bir dialogun 
başladığını ve tüm yanlış anlaşıl
ma ve yanlış inançların ortadan 
kalktığını görmek bizi sevindire
cektir. Bütün Asya’nın buna ihti
yacı var.

Kore yarımadasındaki gerginli
ğin ortadan kaldırılması ve Kore 
halkının sorunlarının çözümü

olanaklıdır. Bu nedenle, Kore De
mokratik Cumhuriyetinin dialog 
önerisini geri çevirmek için ge
çerli bir neden yoktur.

Afganistan

X X VII. Parti Kongresinde, hü
kümetimizin isteği doğrultusunda 
güçlerimizi Afganistan’dan geri 
çekeceğimizi ilan ettik. Biliyor
sunuz, Partimizin bir prensibi 
vardır: sözü pratikte doğrula
mak. . .Son durumu özenle değer
lendirdikten ve Demokratik Af
ganistan Cumhuriyeti’ne danış
tıktan sonra Sovyet liderliğinin 
vardığı sonucu resmi olarak bu 
gün duyuruyorum: askeri malze
me ve silahları ile birlikte 6 alay, 
1986 yılının sonunda ülkeye dö
neceklerdir. Bu ciddi bir adımdır. 
SSCB, bu ciddi adımı atarak, po
litik çözümlerin bulunması için 
acil müdahalelerde kararlı oldu
ğunu gösteriyor

SSCB, Afganistan Demokratik 
Cumhuriyetinin kendi kaderini 
tayin etme hakkına karşı silahlı 
mücadele örgütleyenlerin kavra
malarını istediğimiz sorun, bu 
hakkı tek taraflı koruyacağımız- 
dır.”
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Baştarafı Sayı 24, sayfa 10'da

7- Diğer geçit yerlerindeki kayıkların ve köprülerin 
mahallerile bunlarında yukarda yazıldığı üzere ıslahı.

931 Senesinin Temmuz ve Ağustos aylarında Dersi
mi muhit kazalar halkının Dersimlilerin tecavüzatın- 
dan bizar oldukları hakkındaki şikayetleri yekdiğerini 
takip etti. Bu sırada Bayazit vilayeti dahilinde seyya- 
hatta bulunan Tali byin bu şikayetlerle Dersime karşı 
bir hareket tertibi ve zamanı hakkında mütalaası so
ruldu. Tali beyefendi: Dersimin vaziyeti umumiyesin- 
de her hangi bir hareketi icap ettirecek bir vaziyet ol
madığını, vekalete yapılan şikayetlerle alakadar vak1 
alarm müfettişlikçe malum olmamakla beraber 
Erzincan ve Malatya vilayetlerinden yaptıkları istiza
ha aldıkları cevapta da Dersimlilere matuf bir tecavüz 
olmadığının bu resim makamların iş’arlarile sabit ol
duğunu ve mamafih devletçe Dersim hakkında kat’i 
bir tetbir alınmak lüzumu var ise evvelki iş’arlannda 
teklif ettikleri esaslar dahilinde Dersim işini kökün
den halledecek kuvvet ve kudrette bir harekete taraf
tar olduklarına ve mamafih müfettiş umumilik mıntı
kası dahilinde Dersim işinden evvel temizlenmesi la
zım gelen Sasun, Mutki gibi mühim mıntıkalar 
olduğu mütalâa olarak bildirdiler. Vekâlet te Dersime 
karşı yapılacak her hangi bir hareketin Cümhuriyet 
hükümetinin şerefıle mütenasip ve kat’i neticeler ve
recek mahiyette olması noktai nazarında alduğundan 
ve böyle bir hareket için ise daha esaslı tetkikata ve za
mana da lüzum olduğundan 931 Senesinde her hangi 
bir harekete taraftar olmadı.

Büyük Erkânı Harbiye Reisinin 
Mütalâaları

Dersim vaziyeti Büyük Erkânı Harbiyece de yüksek, 
bir alaka ile takip olunduğundan bu mıntıka hakkında 
B.E.Rs. ne verilen raporların hulasası da faydalı olur 
mütalâasile aşağıya yazılmıştır:

Dersim asırlarca nüfuz edilmemiş hükümete mühim 
gaileler çıkarmış, mutadı şekavet olan mütecaviz ve 
soyguncu unsurları havi bir kıtadır.
Yapılan tedbirlerden hiçbiri neticeli olmamıştır. Yol

suzluk ve mıntıkanın arızalı oluşu sebeplerile aşiret
ler eskeriya hareket yapan kıtanın önünden kaçabil
mişler ve tesirinden uzaklaşmışlardır. Buna mukabil 
gündüz ve gece baskınları ile muvasala yollarını, mü
nakalatı ve bazan da kıtaatı iz’aç etmişlerdir.

Dersim halkı cahildir. Şekavet ruhu hâkimdir. Bu
nunla beraber şekavete, tecavüze, soygunculuğa asıl 
müessir rüesa olmuştur.

Yolsuzluk ve tabii avariz bu hali devam ettirmiştir. 
Nüfus artmaktadır. Toprak ve maişet vasıtası azdır. 
Ekseriyet yoğurt ve kuru süt ile geçinir.
Şimalden Cenuba, Şarktan Garba yollar yapılsa 

Dersim halkının şehirlerle teması kolaylaşır, bu su
retle fikren de inkişafa hizmet edilmiş olur. Ancak bu 
neticeyi anlayan reisler bu yolların yapılmasına uzun 
zaman mani olmuşlardır.

127ö’te inşasına teşebbüs edilen Alâziz-Hozat- 
Ovacık yoluna Cümhuriyet devrine kadar başlanama
mıştır.
Bu yolun geçtiği aksamada şekaveîin azlığı Şimali 

Dersim’de ise daha fazla olduğu görülür.
1930’da zorlukla Plümere sevkedilebilen bir Jandar

ma kamyoneti Plümerliler üzerinde garip tesirler yap
mıştır.
Dersimliler maişet müşkülatı içindedir. Halk, yazın 

dağlarda mantar ve mümasili yabani sebzelerle süt, 
yoğurt ve yağ ile taayuş eder. Kışın yazdan tulumlara 
basılan çökelek ve kısmen yağ ile geçinir. Reislerden 
maada halk dan ekmeği yer. Arazi en ziyade hay van- 
cılığa müsaittir. Ziraata müsait aksam çok azdır. Zira
ata müsait arazi de rüese hesabına ekilir. Meselâ: Ça- 
nklı aşiretinde arazi kâmilen şah Hüseyin bey ailesine 
aittir.

Halkın oturduğu evler tepeden delikli birer indir. 
Yatmak, oturmak, ekmek pişirmek, hülasa bütün ih
tiyaç için bir tek oda ile yanında samanlık ve ahırdan 
ibaret mağaraya benzeyen yerlerdir.
Giyikleri koyun ve keçi kılından şalvar ve çepken, 

kadınlar şalvar ve üç peşli entaridir.
Bu şekilde yaşayan iptidai halk seyitlerinin, reislerin 

birer esiridir.
Binaenaleyh ıslahın ilk safhasını:
A- Ana yolların inşası,
B- Silahların toplanması,
C- Reislerin, bey ve ağaların, seyitlerin birdaha gel

memek üzere Garbi anadoluya nakli,
D- Reisler alındıkdan sonra halkın da en şerir olan

larının Dersimden çok uzak olan ovalara şevki ve öz

Cumhuriyet
B Ê Ê Ê Ê Ê Ê i

Dahiüyîvekaleti

IH.Şube • I. Ks.

Sayı: 55058

Gizli ve Zata Mahsustur;

DERSİM
Kayıt altında yiiz tane basılmıştır

Türk köyleri içersinde dağıtılma
sı, Dersimde kalacak olanlanda 
reislerden istirdat olunacak ara
ziye bağlamak teşkil eder.

Dersimden çıkarılması lâzım 
reisler rasında bilhassa şunlar 
hatıra gelir.

Seyit Rıza, oğulları ve biraderi
nin çocukları.

Kırganlı Süleyman ve amca za
deleri.
Bahtiyarlı, Rotanlı Veli beyzade 

Hüseyin bey ve amca zadesi kü
çük oğlu.
Karaballı Mehmet Ali ağa ve 

Koç ağa.
Aşağı Abbastan Zeyno zadeler 

kâmilen, sabık meb’us Mustafa 
ağa ve avenesi.

Ferhat uşağından Cemşit, Di- 
yap ağalar, kahraman ağanın to
runları ve küçük ağa.
Pilvenkten Kavsi oğlunun 

oğullan.
Ovacıkta Güdi köyünde maruf 

Alişar.
Havran aşireti reisi kısmen.
Kureyşan aşireti reisi kâmilen.
Koç uşağı aşireti rüesası 

kâmilen.
Ovcıkta Pülürlü Munzur ağa, 

Zeynel ağa ve Kalanlıda Munzur 
ağaya mensup rüesadan Nuri 
ağa ve biraderleri.

Çarıklıların ve Kutu deresine 
yakın olan aşairin rüesası 
kâmilen.

Keçel uşağı reisi Ağa ve Ali Şev
ki bey.

Bu tetbirlerden sonra Dersim
de:
A- Asayiş için bir dağ livası bu
lundurulması,
B- İcap eden yerlerde Blok ha
vuzlar yapılması,
C- İdari teşkilatı yeniden tanzim 
ve ıslah,
D- Yerli memurların kâmilen çı
karılması, Dersime en iyi me
murların tayini,
E- Yüksek idare memurlarına 
adeta koloni idarelerindeki salâ
hiyetin verilmesi,
F- Propagandaya kuvvet verilme
si ve Türklüğün telkini,
G- Kürtçe yerine Türk dilinin ika
mesi için ilmi ve idari tedbirlerin 
alınması, (büyük kız çocuklarının 
okudulması)
Hulâsa:

1- Dersimde bu günkü vaziyetin 
idamesi tehlikelidir. Bu vaziyet 
Dersimlinin maneviyatını takviye 
etmektedir.
2- Dersimli okşanmakla kazanıl
maz. Müsellâh kuvvetin müdaha
lesi Dersimliye daha çok tesir ya
par ve ıslahın esasını teşkil eder.
3- Dersim evvelâ Koloni gibi na
zarı itibara alınmalı, Türk camia
sı içinde Kürtlük eritilmeli, on
dan sonra ve tedricen öz Türk hu
kukuna mazhar kılınmalıdır.

1930 Plümer hareketinin ikinci 
safhasını idare eden 3.cü fırka ku
mandanı Halis paşanın burada 
Dersim ve Dersimliler ve ıslah 
tedbirleri hakkında ki noktai na
zarı şunlardır:

Halis Paşanın raporu:

Dersim hududu malûmesile Şarkan hemen Erzurum- 
Muş hattına kadar uzamakta Şimal, Garp ve Cenubun
dan da Fırat ve Murat nehirlerile tehdit edilmekte olan 
geniş ve çok arızalı, ormanlık ve yer yer çok fazla mes
kûn bir sahadır.

Bu hududun haricinde her tarafında gene ayni cinsten ve 
ayni hissi taşıyan ahali ile de meskûn bulunmaktadır. Fa
kat şurasıda malûmdurki Dersim hududu dahilinde bulu
nan her fert devlet kanunlarına itaatsiz ve şekavete salik 
değildir. Tabiatın pek müşkül şeraiti içinde bütün efradı 
ailesile didinerek çok sefil ve nakâfi iaşesini temin ve hü
kümete olan vergisini tedarik etmek için zahmetle uğraş
makta olanlarda %90’ı tecavüz eder.

Seyit ve ağaların çok zalimane olan tasallût ve tecavü
zünden kurtanlabilse en muti ve çalışkan bir halk kaza
nılmış olacaktır.
Bu hususta alınacak tedbir ve yapılacak israata gelince:
Plümer mektebinde ekserisi yerli halkın çocuklarının 

Türklüğü telkin eden kitaplarından gürül gürül okumala
rı, üzerinde yürünecek muvaffakiyetli ve en emin yolu 
çok açık göstermektedir. Zaten yapılan hareketin üzerle
rindeki tesirinden ileri gelmekle berber hepsi kendileri
nin aslen Horasan taraflarından gelmiş Türk neslinden 
olduklannı bilmekte ve kendilerinin Cengiz istilâsı 
önünde çekilen Celâlettin Harzem Şahın askeri bakiyesi 
olduğundan ve iftiharla bahsediyorlar. Celâlettin’in Er
zincan’ın 45 Km. Cenubunda Dersimliler tarafından Sul
tan baba denilen Dojikbaba 2890 rakamlı tepede şehit ol
duğunu söylemektedirler. Aşiret ve köy isimleri dahi hep 
Türklüklerine delalet edecek gibidir. Lâyık Cümhuriye- 
timiz herkesi kendi akaidi vicdaniyesinde serbest ve teca
vüzden masun bırakmış olduğundan eskiden olduğu gibi 
Alevilik vesair iptidai ayinlerine de kimse müdahale et- 
miyeceğinden bu cihetle merbutiyetlerini teyit daha ko
laylaşmış bulunmaktadır.
O halde her zaman Dersime karşı yapılacak tedip hare

keti beyannamesi ve hedefi; ne Türklük Sünnilik ve ne de 
Alevilik olmayıp ancak devlet kanunlarına mutlak itaat 
ve şekavetin men’i gibi Dersimi ve aşiretleri fikren ve 
zihnen de çelecek ve mukavemet imkânlarını çok azalta
rak ve namuslu ahaliyi bitaraf ve belkide devlet tarafında 
bulunduracak bir esasa istinat ettirilmek içip eder. Ve an
cak bu suretledirki bir kısmı Türkçe bilmeyen bu eski 
Türkler kendi asıl milliyetlerine, Türklüklerine tedricen 
ısınmış ve dönmüş olacaktır. Fakat bu doğru ve muvaffa
kiyetli yol üzerinde çalışılırken asıl kitlenin derin ve ruhi 
temayülünü yakından görerek menfaatlarının elinden gi
deceğini kestiren Seyit ve ağalar, bir azda bilvasıta ve 
doğruca hariçten mülhem olarak Türklerin, Ermeniler 
gibi kendilerini mahvedeceğini söylemekte ve her fırsat
tan bilistifade hükümetin her tedbirinin sui tevil, bu şe- 
kaveti teşvik ve teşci etmektedirler.

Binaenaleyh her nerede memurini hükümet vazifesine 
milli bir heyecanla sarılmış ileriyi görerek ve geleceği te
emmül ederek candan vazife görüyorsa orada fenalık im
kânı en az bir hadde indirilmiş ve böyle liyakatli memur
lar bulunmadığı yerde ise ters bir mukabele daima hazır 
tutulmakta bulunmuştur.

Meselâ: yapılan harekât ve yakılan köyler gösterilerek 
sairleri üzerine intibah ve inzibat temin edici idari tedbir
leri alacak olan memur (Plümer kaymakamı) altı aydır ta
yin edilmemiş bir kürt seyyidi, hıyaneti zahir bulunan 
Danzik nahiye Müdürü oradan kaldırılarak hemen yanı 
başında Kemah’ın nahiyesine verilmiş. Bu zihniyet ve bu 
icraatla Dersim fenalığının izalesine imkân bulmak çok 
zaif görülmektedir. (Bu mukaddemeden sonra Yakup be
yin ifadelerinde kısa tetkik, tahkikimle şunları da arze- 
diyorum)
1- Dersimlilerin eşkiyalığı önüne geçilmiyor sözü doğ

rudur. Çünkü vasi birmıntaka, Fıratm her tarafından ge
çilişi, ahval icabı mani tertip ve tetbir alınmaması (tele
fon, SV.J. bazı noktalarda kuvvetli karakollar olmaması, 
Dersime yakın ve tecavüze maruz köylülere silah veril
memesi) eşkıyanın Dersim dağlarına girdikten sonra ar
tık alınabilmesi müstahil halde olduğu. (Fakat bunlar da 
memleketin başka taraflarındaki gibi siyasi bir fikrin ta
hakkuku yolunda şuurlu bir çete muharebesi adını ver
mek doğru olmasa gerektir.)
2- Köylerde, şehirde, hükümette adamları gayet munta

zam kanallarla isihbaratı vardır. Bu söz de doğrudur. Bu 
hemen her mühim vak’ada kendisini gösteriyor. Hükü
metin adliye memurları arasındaki kürtler ancak Müşür 
Paşa Hazretlerinin yüksek ve devamlı olan himmetleriyle 
azaltılabilir. Bu alttaki ifadelerimde birinci maddenin 
son fıkrasındaki mütalâmı nakız değildir. Dersimlilerin 
aralarında kuvvetli bir irtibat var. Şekavet erbabının ve 
sair muhtacı himaye olanların kurtarılmasında kuvvetli 
bir tesanüd görülüyor. Fakat bu tesanüd, siyasi bir fikre 
istinat etmiş milli bir gayeye müteveccih değildir.
Sayfa 214 - 222) Devam edecek
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Yazının başlığından dolayı ko

numuzun İspanya olduğu sanıl
masın. Konumuz Ortadoğu... 
Aşağıdaki satırlardan da anla
şılacağı gibi bu yazı GÖRÜŞ 
Dergisinde çıkan bir makaleye 
cevap mahiyetindedir. Bu ne
denle ilgili makalenin başlığı 
tersine çevrilip bu yazının baş
lığı olarak seçildi. İspanya ile 
ilgili ilgimiz şimdilik bu kadar.

Gelelim Ortadoğu’ya: Arap 
Yarımadasından Hazar Denizi 
çevresine kadar bir bütün ola
rak Orta ve Yakın doğu, artık 
ne bir verimli Hilâl, ne Kavim
ler Kapısı ne de “Kan Kardeş
lerin” kadim mülküdür. Bu 
gün modem sermaye Ortado
ğu’nun fiziki ve beşeri coğraf
yasının şeklü şemailini ince ay
rıntılarına kadar değiştirip ye
niden biçimlendirmiştir. Yüz
yılımızın başından beri Orta
doğu önemli bir silah pazarı, 
modern dünyanın motorlu araç 
larıyla son model bombardı
man uçaklarının yakıt deposu 
olmaya devam ediyor. Bundan 
başka, sermayenin ikiye ayırıp 
düşman ettiği kadim ‘ ‘Kan Kar 
deşler” yeni biçimler içinde 
birbirlerini yok etmeye devam 
etmektedirler. Bu yönüyle de 
dünyanın ilgi alanlarının başın
da geliyor, Ortadoğu... Kuşku
suz ki, Ortadoğu gerçeği bun
dan ibaret değildir. Bu sadece 
bilinen ve kabul edilen bir ger
çektir. Dünyanın bu ilgi alanı
nın bir de bilinip, çoklarınca 
inkar edilen bir başka gerçeği 
daha var. İşte konumuz bilinip 
inkar edilen bu gerçektir.

Ortadoğu’nun orta yerinde 
yetmiş yıldan beridir binlerce 
acı, kan ve gözyaşıyla kıyasıya 
bir mücadele sürüyor. Kan re
van içinde bir ulus, kendi ulu- 
sal-demokratik hakları uğruna 
meşru ve haklı bir mücadele 
sürdürüyor. Görmek isteyen 
herkes hangi noktadan bakarsa 
baksın bu gerçeği görebilir. Üs
telik bu öylesine bir gerçek ki, 
dizi dizi idam sehpalarıyla, 
kanlı tenkillerle, mecburi is
kanlarla yetmiş yıldır yok edi
lemediği için bugün çeşitli ceza 
yasalarıyla yasaklanan ve inkar 
edilen bir gerçek... Bu gerçe

ğin adı Kürt ve Kürdistan’dır.
Bu gerçeği in

kar edenler ise,
Türkiye, İran,
Irak ve Suriye1 
dir. Ceza yasa
ları ne derse de
sin sorun bu ka
dar açık ve ya
lındır.

Eğer siz, keli
menin gerçek 
anlamıyla de
mokrat biriyse
niz yasal engel
ler var diye yet
miş yıllık Bar- 
zani hareketini 
yok sayamazsı
nız. Kanun hak
kınızda işlem 
yapacak diye u- 
lusal - demokratik talepleri ve 
meşru insan hakları için ayağa 
kalkmış bir halkı görmemez
likten gelemezsiniz. Ve nihayet 
çağdaş demokratik bir insan 
olarak yasaklara karşı daha yıl
larca sessiz kalamazsınız. Çün
kü dünya, dünya olalı beri ya
saklar çiğnenerek kaldırılmış
tır. Bu noktada da sorun bir 
kahramanlık sorunu değil, en 
azından demokrat olan her in
sanın kendi misyonunun bilin
cine varması sorunudur. Ne var 
ki, 1987’i Türkiye’sinde böyle
şine ciddi ve güncel bir sorun 
yasaklara sıkı sıkıya bağlı kalı
narak hala teşbih, kinaye ve hi
civlerle kenarından köşesinden 
teğet geçilmektedir.

“Ekonomi ve Politikada GÖ
RÜŞ Dergisi”nin 6. sayısında 
Çağatay Anadol’un “İspanyol 
Olsaydım” başlıklı kinayesi ile 
aynı derginin 7. sayısında sayın 
Sabahattin Kerim’in aynı konu
yu hicveden makalesi konumu
zun en son örnekleridir. Sadece 
bu kadar mı? Söz konusu ma
kaleler, hiç çekinmeden önleri
ne “dünyayı değiştirme eyle
mi ”m  koyanların tarihsel an
lamda buıjuva olan ulusal 
sorunun adını anmaktan hala 
nasıl çekindiklerini ve bu gün, 
dün bulundukları noktadan bir 
tek adım dahi atamadıklarını ve 
atmak istemediklerinin örneği
ni de sunmaktadırlar. Ç. Ana-

Kürt sorununa şöyle yaklaşıl 
masını istiyor: “Ispanyol ol-

.iyi ki 
Ispanyol 

değilsiniz!
Y İ O . B * ı ^ K C K İ A I M â '  ’

Metris cezaevinden oır uiiukiu

dol, Görüş’ün 6. sayısında âlâ 
bir teşbih-i kinaye ile Türkleri 
İspanyol, Kürtleri de Bask ve 
Katalanlar’ın yerine koyarak 

şöyl
:“ Isp
saydım, bir Katalan ‘Ben Ka- 
talan’ım ”, bir Bask’lı ‘Ben 
Basklıyım’ diyemediği müd
detçe ‘İspanyol’u m ’ demez
dim. Bask ve Katalonya özgür 
değilken kendi de özgür olma
yan Ispanya’nın bir yurttaşı 
olarak kendimi özgür hisset
mezdim.” Evet sayın Anadol 
dediğiniz gibi İspanyol olsaydı
nız Kostilya’nın yaylalarım ge
zer, Alonzon Irmağı kıyıların
da güneşlenir, Kordoba’mn iç 
avlularında serinler, belki biraz 
da matador El Kordabez’i sey
redip İspanya’mn tadına varır
dınız. Ama kendinizi özgür 
hissetmeden... Evet bunu anla
dık.

Peki ya Türk olsaydınız ne ya
pardınız Sayın Anadol? Türk 
olsaydınız, Toros Yaylalarını 
gezip, yörüklerin soğuk ayrın- 
laruıı içerek ya da Arap Halife
lerinin akınlanndan korunmak 
için sığınılan Hasankeyç mağa
ralarını gezerek Dicle Irmağı
nın kumsallarında güneşlenir, 
sonra da Diyar-ı Bekir Kale’si
nin iç avlulannda buz gibi ka
rpuzlarla serinler miydiniz? 
Türkiye’nin tadına varmanız 
için bu da yetmezdi. “Onun

tarihiyle” yoğrulmanız gerek
tiğine göre, zül- 
mun lan izleri
ni görmek için 
Dağkapı’dan 
Melikahmed’e 
geçip Seyit Ab- 
dülkadir ve ar
kadaşlarının 
asıldıktan Ulu 
Camii avlusun
da lastik örmeli 
küçük “kursi1 
lere oturarak 
bir çay içimi bo
yunca direnme 
günlerinin acılı 
anılarım hala 

mm‘ yaşayanlardan
dinler miydi
niz? Hemen ya
nınızda oturan 

ak sakallı bir ihtiyar “Ben Kür
düm” diyemediği için, siz de 
özgür olmadığınızı açık ve ses
lice söyler miydiniz?

Hayır Sayın Anadol hayır! Ya 
bu konuda hiç kalem oynatma
yın ya da sorunun adım koyun. 
Nesnelerden söz edip ismini 
kullanmama yasağına uymayı, 
bırakın, sahte demokratlar yap
sın. Gerçek demokratların ve 
hele sosyalistlerin yapacağı iş 
değildir bu. Sorunu Türkiye ve 
Kürdistan gerçeğinde somutla- 
mamz gerekirken niçin Merih1 
lere, Mars’lara, Uranus’lara gi
diyorsunuz? Kaldı ki, 1960’lı 
yıllan saymazsak 1970 ile 1980 
arasında (herkesin Bask, Kata
lan ve İspanyol olduğu yıllar
da) bile siz bir türlü İspanyol 
olamadınız. TCK’nın 142/3 vb. 
maddelerinden ötürü bu gün de 
kalkmış İspanyol olmaktan söz 
ediyorsunuz. Hayır Sayın Ana
dol İspanyol olmak bu kadar 
ucuz olmamalı.

Yazısına şöyle devam ediyor 
Anadol:

‘ ‘İspanyol olsaydım, Katalan 
halkının, Bask halkının ulusal 
taleplerini savunurdum. Onla
rın kendi dillerini, kültürlerini 
geliştirebilmelerine, kendi dil
leriyle gazete dergi yayınlıya- 
bilmelerine arka çıkardım. Bu
nunla yetinmezdim. Onların 
kendi kaderlerini özgürce be
lirleme haklan olduğunu savu

nurdum. Ülkemde İspanyol 
burjuvazisinin estirdiği şove
nizm rüzgarıyla mücadele 
ederdim. Rüzgardan etkilenen 
ve Bask ülkesini “kendilerine 
babalarından kalmış tapulu 
mülk ” belleme eğilimine kapı
lan demokrat aydınları eleştirir 
uyrumaya çalışırdım”.

Nasıl?... Ispanya’da İspanyol 
olsaydınız bütün bu dedikleri
nizi nasıl yapardınız? Herhalde 
İspanyol’lan Fransız Bask, ve 
Katalan’lan da Korsika Ceza
yirlilerin yerine koyarak. % da 
Ispanya’yı Portekiz, Katalan ve 
Baskı da dünkü Angola ve Mo
zambik yerine koyarak... Ama 
şükürler olsun ki İspanyol de
ğilsiniz.

Eğer Türkiye’de Kürt’lerin 
“ulusal taleplerini savunup, 
onların kendi dillerini kültürle
rini geliştirebilmelerine, kendi 
dilleriyle gazete, dergi yayınlı- 
yabilmelerine, arka çıkmak” 
niyetindeyseniz bunu teşbihler
le, kinayelerle değil, nesneyi 
dosdoğru kendi adıyla anıp 
açıkça ortaya koymanız gerikir. 
Ancak böyle olursa Kürt’ler 
kendi dilleriyle gazete, deıgi 
çıkarabilir ve özgürce ulusal ta
leplerini dile getirebilirler. Bu
nun için de Ispanyol değil de 
Türk olmanız gerekir artık. 
Çağdaş ve gerçek bir demokrat 
Türk... Sahte demokratlarla 
aranızdaki nitelik farkının altı
nı kalın çizgilerle çizmeniz ge
rikir. Yoksa şovenizm rüzgann- 
dan etkilenen “demokrat ay
dınlar” dediğiniz sahte de
mokratlan nasıl eleştirip uya
rabilirsiniz?

Ulusal sorunun tarihsel şekil- 
lenişi ve uluslann kendi kader
lerini tayin etmesi ilkesine dair 
yorumlannız ayrı bir tartışma 
konusudur. Demokratik görev
lerin bile yerine getirlediği bir 
düzeyde sosyalist görevlerin 
tartışılmayacağım siz de bi
lirsiniz.

Şimdi sorunuzu ters çevirip 
size soralım: İspanyol olmak 
istediğinize göre, Türk olmak 
zor olsa gerek değil mi Saym 
Çağatay Anadol?...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Bizler, İ.Ü’ne bağlı çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğ

renciler, yeni bir öğrenim yılma başlarken eğitim sisteminin 
kendisinden ve üniversite yönetiminin katı ve bürokratik tu
tumundan kaynaklanan bir çok sorunla karşı karşıya bulun
maktayız. Tüm üniversite gençliği genelindeki sorunlar, 
YÖK ve onun getirmiş olduğu bir takım öğrenci aleyhine uy
gulamalar ve yaptırımlar varlığını korurken, buna üniversi
temizin diğer üniversitelere oranla takınmış olduğu katı ve 
bürokratik tutumun da eklenmesi ile sorunlarımız iyice içe
risinden çıkılmaz duruma gelmiştir.

Üniversitemizde 1986-87 öğretim yılında atılmalar yine di
ğer üniversitelere oranla büyük boyutlarda yaşanmıştır. 
YÖK sisteminin ayrılmaz bir parçası olan atılmalar, öğrenci
ler açısından acil olarak çözülmesi gereken bir sorundur.

Sonuçları nedeniyle, sürekli olarak öne çıkan sorunları
mızdan biri olan atılmalar konusunda, daha önce bir çok kez 
dilekçe yoluyla parlemento dahil bir çok yetkili merciye baş
vurularımız oldu. Ancak, sorunlanmıza yönelik köklü çö
zümler gerçekleştirilemedi. Getirilen ek sınav, telafi sınavı 
gibi yöntemler, sorunu çözmekten çok, yeni sorunlara kapı 
araladı. Ancak, yukarda da söylediğimiz gibi atılmalar soru
nu, bir an önce çözümlenmezse öğrenci açısından telafi edi
lemeyecek sonuçlara yol açtığı için bu çözümlerin bir an ön
ce üretilmesi gerekiyor.

Eğitim sisteminin çarpıklığından kaynaklanan başarısızlı
ğın faturası öğrencilere çıkarılmaktadır. Başarısızlıklar öğ-

Öğrencilerin çağrısı

Bürokratik
engeller

kaldırılsın!
rencilerin kişisel yetersizliklerinden değil, öğrenci
nin karşı karşıya bulunduğu akademik-ekonomik- 
sosyal sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Atılmalar, öğrenciyi başarıya itecek bir yatırım ola

rak düşünülüyorsa, bu yanlış bir bakış açısıdır. Başa
rının temel koşulları öğrencinin karşı karşıya bulun
duğu akademik-ekonomik-sosyal sorunların çözümü 
ve üniversitelerde araştırmaya yönelik bilimsel bir 
eğitim sistemidir. Bu derece büyük boyutlarda yaşa
nan başarısızlığın çözüm yolu ise, bu günün çarpık 
eğitim sistemini yaratan nedenlerin yok edilmesinden 
geçecektir.
Atılmalar, tek tip öğrenci yaratma ve onu toplumdan 

soyutlama mantığının bir sonucudur. Sürekli atılma

korkusu ile yaşayıp, sınavdan sınava koşan ve derslerinden 
başka her şeye kayıtsız kalan öğrenciler yaratılmak isten
mektedir. Bu mantığa karşı çıkıyoruz ve genelde tüm öğren
cilerin aleyhine olan bu uygulamaya son verilmesini is
tiyoruz.

Üniversitemizdeki sorunlar, sadece atılmalarla sınırlı kal
mayıp, üniversitemize bağlı bazı fakültelerdeki arkadaşlar 
sürekli değişen yönetmenlikler ve daha önceki yıllardan ve
rilmiş haklarının geri alınmasıyla sene kaybetme sorunuyla 
karşı karşıyadır. Sene kaybetme olgusu, öğrencinin ailesi ve 
toplum için büyük bir maddi külfet oluşturmaktadır. Öğren
cinin kendisi, ailesi ve toplum açısından bir çok olumsuzluk 
içeren uygulamadan vaz geçilmesini istiyoruz: 

Sorunlarımızın çözümü doğrulutusundaki istemlerimizi 
özetlersek:

a-Atılan tüm öğrencileri kapsayan ve ders sayısına ba
kılmaksızın bir öğrenci affının çıkarılmasına, 
b-Tek dersten atılan öğrenciler için en kısa sürede smav 

haklanın verilmesini, 
c-Önümüzdeki öğrenim yılında atılmaların durdurul

masını,
d-Sınıf geçme yerine ders geçme uygulamasının getiril
mesini talep ediyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN 
BİR GRUP ÖĞRENCİ
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rêzanî •  aborî •  civakî
Xwendevanên hêja, hejmara 

24 an de me nûçeyek li ser gera 
Komika Tercûmanên Kurd, ku çû 
bun Yekitiya Sovyet belav kiribû. 
Di vê hejmarê de j î  em hevpeyvî- 
nekî diweşînin. Ev hevpeyvin Şo- 
reş Zîrek ji  bo xwendevanên Kur- 
distan Press amade kiriye. Ji ber 
dirêjbûna hevpeyvînê me ev kirdû 
beş. Dê beşa duyemîn hejmara 
pêş me bête weşandin. Em hane
lin xwendevanên me ji vê hevpey- 
vînê li ser rewşa jiyana Kurdên ku 
li Yekitiya Sovyet dijîn agahdar 
bibin.

Şahîsmaîl Kurdek ji Komara 
Sovyeta Kazakîstanê ye. Ji bo ka- 
rekî hatibû bajarê Tiblîsê. Dema 
dibihîze, ku Komika Tercûmanan 
ji Swêd tên Tiblîsê, ji bo dîtina 
wan heftekê li wê derê benda wan 
dimîne. Gava em çûn Tiblîsê, min 
li gel Şahîsmaîl hevpeyvînek 
çêkir.

□  Birayê hêja Şahîsmaîl, berî her 
tiştî ez gelek kêfxweş bûm, ku me 
hev û du naskir. Bi rastî min bi xwe 
nizanî bû, ku Kurd li Kazakîstanê 
hene. Birayê hêja îu dikarî xwe ji 
me re bidî naskirin.
□ □Ez jî bi nasîna we gelek kêfx- 
weş bûm. Ev hefteyeke bû, ku ça- 
vên min li rêya we bû. Navê min 
Şahîsmaîl e, ez kurê Mehmedê 
Evdilê Uso me. Ez secera xwe he- 
ta penc-şeş bavan baş dizanim. Ya- 
nê em ji ku hatine û kî ne. Ez bi 
xwe li Sovyeta Komara Kazakîsta- 
nê dimînim. Em di sala 1937 an vir 
de li Kazakîstanê rûdinin.
□  Kak Şahîsmaîl tu çi kari dikî? 
□ □ E z  mamosteyê dersa dîrokê 
me û dibistana koma (sinifa) dehan 
de dersa zarokên Kurd didim. 
Herwisa, dewsgirê serekê dibista- 
nê me.
□  Gelo hûn kengê û çava çûne Ka- 
zakîstanê?
□ □  Em di sala 1937 an de j i Azer- 
beycanê nêzîkê sînorê Romê (Tir- 
kiyê) cîhêlî Kazakîstanê bû ne. Wê 
wextê ji ber hinek bûyeran Kurdên 
li wan herêman sîstema Sovyet ya 
nû qebul nekirine. Ji ber wê yekê 
em şandine Komara Kaza- 
kîstanê...
□  Gelo wê çaxê çiqas Kurd şandi
ne Kazakîstanê?
□ □  Wê çaxê nêzîkê 15 hezar 
Kurd şandine Kazakîstanê. Gelek 
mirov di vê cîhêlbûnê de telef bû 
ne. Ji ber ku birçîbûn, nexweşî û 
sermahebû.
□  Ma hûn bi zorê ji warên xwe cî- 
hêl kirin?
□ □  Na, ne bi zorê bû. Lê li gor 
gotinan ew tişta pêwîst bû ye... Ji 
bo dext bidin ser... Ger hikûmetê 
wisa nekiriba wê tiştên din çêbûna 
û bibûna sebebên hinek tiştên 
din...
□  Ma nûha çiqas Kurd li Komara 
Kazakîstanê hene, bi kerema xwe 
navên gund û bajarên, ku Kurd lê 
dimînin ji me re bibêjî?
□ □  Gundê herî mezin li wê here- 
mê Kurd lê dimînin navê wê, Kaş- 
kabax e. Tenê Kurd li wî gundî rû
dinin. Li gor hejmara nû; 135-140 
malên Kurdan hene, nêzîkê 2000 
kes li gund rûniştvanin. Gundê 
Kaşkabaxê girêdayî Oblesta - 
herema- Cambolayê ye. 12 km. 
nêzîkê herema Cambolayê gundek 
heye navê wê gundî jî Casirkin e, 
di wî gundî de Kurdên Zaz dimî
nin û nêzîkê 130-140 malên Kurd li 
wî gundî hene. Ji wê şunda jî gun
dek heye navê wê gundê Badine 
ye, li wî gundî 60-70 malên Kurd

Kurdek
ji Sovyeta 

Kazakîstanê
Şoreş ZÎREK

hene. Li rexê bajarê Karataxê 
gundê Patxozê heye, li wî gundî jî 
nêzîkê 40-45 malên Kurd hene. Li 
herema Cambola yê jî gelek Kurd 
rûniştvanin. Nêzîkê herema Cam
bola yê di gundê Zereşnî de 40-45 
malên Kurd hene. Di wê heremê 
de 3-4 gundên din hene navên 
wan; Çilandî, Kizilsayî, Turetase 
ye. Li wan gundan jî gelek Kurd 
dimînin.

Li Çînkendê gundek heye navê 
wê Gurgîk e, nîvê wî gundî Kurd 
in. Di bajarê Alma-Ata yê de jî ge
lek Kurd hene. Li rexê Alma-Ata 
yê gundek heye navê wî Îsîk e, nê- 
zîkê 300-400 malên Kurd di wî 
gundî de hene. Çend gundên din li 
Alma-Ata yê hene û gelek Kurd jî 
li wan gundan dimînin. Lê haya 
me ji wan tune ye.
□  Piraniya Kürden Kazakîstanê bi 
çi kari ve mijûl dibin?
□ □  Gundê ku ez lê dimînim navê 
wî Kaşkabax e. Gundiyên me 
rênçberî û şivantî dikin. Nêzîkê 30 
hezar pez li Solxoza me heye. 
Gundî bi piranî cotkarî dikin. Ke- 
sên ku li gund karê wan tune be, 
diçin bajaran kar dikin. Kesê bê- 
kar li ba me tune. Lê jinên me, na- 
çin derva kar nakin. E w di gundan 
de pez xwedî dikin û li gel me di 
bax û baxçan de kar dikin. Dema 
dibe bûhar hinek gundiyên me tev 
pez û dewaran derdikevin zoza- 
nan, dema payîzê jî vedigerin ala
na berhênîyên xwe ber hev dikin.
Gundên li rex bajarê Alma-Ata 

yê de, gundî bi mêr, jin, pîr û zaro- 
kên xwe ve di rezên tirî de kar 
dikin.
□  Rewşa xwendina zarokên we ça
va ne?

□ □  Ez bi xwe di dibistanê de ma- 
moste me, ber destê min 330 xe- 
wendevan hene. Dibistana me heta 
sinifa dehan e. Li dibistanê zaro- 
kên me zimanê Kurdî û Rusî hîndi- 
bin. Ji sinifa yekê heta sinifa dehan 
bi her du zimanan dixwînin. îsal 
pê de wê dibistana me bibe 11 sal.

Li gor qanûnên me divê hemû za- 
rok heta sinifa dehan bixwînin. 
Em jî zarokên xwe li gor vê qanû- 
nê didin ber xwendin. Ger zarok 
neçin dibistanê hikûmet li gel dê û 
bavên zarokan dişewire.

Zarokên me dikarin biçin xwen- 
degehên bilind jî. Bi xwe ji gundê 
me gelek kesên xwende derketine. 
Wek rewşenbîr Nadirof û gelek 
doktor, mühendis, mamoste û 
hwd. ji gundên me derketi ne. 
Daxwaziya xwendinê di nav me de 
pêş de çûye. Keç û jinên me jî wek 
xortên me diçin dibistan û xwen- 
degehên bilind. Ew dixwînin dibin 
mamoste, doktor û dibin xwedî 
pêşe (meslek).
□  Hevalê hêja ez dixwazim li ser 
hinek tore (örfü edetên) û çanda 
we ji te bipirsim. Ma dawet û ze- 
wacên we çava dibin?
□ □  Dawetên me, berî her tiştî di
çin keçikê “belge” dikin, yanî dix- 
wazin. Dê û bav an jî mirovên la- 
wik diçin keçikê dixwazin. Ger 
pirsa wan bibe yek, paşê diçin nî- 
şana keçik û lawik datînin. Di nî- 
şanê de gustîla zêr, guhara zêr an jî 
seata zêr didinê. Wexta nîşanê de 
gazî civakê (cematê) dikin û ew jî 
bixwe re xelat û dîyarîyên nîşanê 
tînin. Paş nîşanê jî dawet tê çêki- 
rin. Di dawetê de hemû milet dici- 
ve, def û zime lê dide. Dengbêj jî 
bi sitranên kurdî dawetê geş dikin.

bûn. Lê nûha qelendê keçan gelek 
zêde bûyê û nêzîkî 3000-4000 ma~ 
natê me ye. Mala bavê lawik wan 
peran didin dê û bavê keçikê. Lê ji 
wan peran zêdetir mala bavê keçi- 
kê ji bo cêzê keça xwe mesref di
kin.
□  Wexta xort û keçik ne dilê hev- 
bin. Geloheqêwanheyekubibejin 
na?
□ □  Belê heqê wan heye bibên na, 
zewaca bi zorê li ba me tûne ye. 
Herkes bi dilê xwe dizewice.
Lê, hîn li ba me keç revandin he

ye. Wexta xort û keç bi hev bikin; 
ger hinek sedemên din ji bo zewa- 
ca wan hebe. We çaxê keç û xort 
hev û du direvînin. Paşê dê û bavê 
xort diçin mala bavê keçikê ji bo li 
hev hatinê. Wexta her du alî li hev 
bên, qelendê keçikê dibirin bûka 
xwe sîyar dikin dibin mala xwe û li 
wê derê mehra wan dibirin û da- 
wetê xwe çêdikin.
□  Gelo, hîn li ba we zjarokan sün
net dikin?
□ □  Belê, hîn li ba me zarokan 
sünnet dikin. Em bi xwe sê bira 
ne, vê havînê di meha Tebaxê de 
me zarokên xwe sünnet kirin. Me 
dawetek an jî şahiyek mezin nekir. 
Lê, dîsan li gor torên xwe gazî he- 
val û hogirên xwe kir. Heywanek 
ser jê kir û xwarin û vexwarin dan 
vexwendiyên xwe.

Dûmahîk di hejmara 26 an de

Li ber def û zime milet bi hew re 
an jî yek û yek gowend û dîlanên 
kurdî dikin. Dawetên me sê rojan 
didomin. Em bi piranî roja yekşe- 
mê dawet dikin, ku bila milet ne li 
xebatê be û hemû bên dawetê. Di 
roja sisêyan de bûkê sîyar dikin. 
Berê hatina bûkê, zava dibin serê 
kanîyê porê wî çêdikin, rîya wî di
birin. Dema rîya zavê dibirin, pere 
dawêjin ser zavê. Dûra zavê dibin 
mala birazavê li wê derê xelatîyên 
zavê lê dikin û paşê zavê dibin ma
la wî. Berê bûkê sîyar bikin, li ma
la bavê bûkê xwarin û vexwarin di
din vexwendiyên xwe, li alîyê din 
jî serê bûkê dişon û bûkê bi kincên 
reng bi reng dixemilînin.
Dema bûkê ji mala bavê derdixî- 

nin, ber derî divê xelatîya bûkê 
were dayîn. Ew xelatî ji seatek zêr 
e, lê wexta seata zêr ne be, divê,li 
gor biha seata zêr 600-700 manat 
(rûble) pere bê dayîn.
Dema bûk tê ber derê mala zavê, 

zava li ser banî disekine ji bo şîra- 
nîya bûkê bavêje ser bûkê. Şîranî 
di sênî an jî tepsîyekê de ye, paş 
belavkirina şîranîyê zava sênîyê li 
serê bûkê dixîne ji bo bûk ji zava 
“bitirse û guhdarî” wî bike. Di vê 
navbenê de jî hinek yarî tên kirinê, 
kesek balgîya bûkê direvîn e. Dûra 
ew kes xelata xwe ji mala zavê dis- 
tîne û balgîya bûkê şiva dide zavê.
Berê zava û bûk werin ba hev, dê 

û bavê bûk zava gazî mele dikin ji 
bo mehra wan bibirên. Paş mehr- 
birinê bûk û zava tên ba hev û dil- 
şadîya xwe dikin û dawet jî wûsa 
xilas dibe...
□  Ma qelendê we çîye û çiqas e? 
□ □  Heya beriya çend salan jî qe- 
lendê me 1000-1500 manat pere

Şûjîn

Hevalekî min heye, me be-

di ser dîtin û baweriya de 
bün...
Çaxek hat ku H ser tiştekî 

min eot: “res e!”
Û wî got: ' 'Spîye! ” Pişt re 

wî got: “Ne xir! Bi kî... i  
meşe ev tiştatu dibêjî ‘spî 
ye!’ ”. Bi vî avayî em ji hev 
dûr ketin...
Wê roja he, ez û w! rastê

rîka min de, yên wî di berî- 
ka vvî na de... Çavê me li 
çavê hev ketin. Wî rûyê xwe 
tirş kir û min yê xwe tirş û 
tehl kir. Min berê xwe bi 
alîkî de kir û wî yd xwe bi 
yê din de kir...
Me, di bin dûvikên çavên 

xwe re li hev nêrî û di mêji-

ye em
‘nabînin \ ji ber ku ‘dili me 
hev nabînin! ’... ” Em bi tu- 
jahî di ber hev re derbas 
bûn; tû nemabu ku milê min 
ü ye wî li hev biketa!...

Bi vi awayî em ji hev 
“dûr” ketin û bûne “dîn û 
dijmini”  hev!
Bi vî awayî ne ez ji “spî-

ji “yen xwe” ne hate xwa- 
rê... “Spî” û “reşi” me 
“nekarin" W hev bikin. 
Wana “nekarîn” hebûna

Rastî j î  dîmokratî ji me

Fendî
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;M A ê z  û NivîS; Wîlhelm Busçh * Vexgerandin: P. T. Hulmanî

3 '

Der privatier, ganz zornentbrannt, 
Haut mit dem Sâbel umeinand.

Gelek hêrs dibe ketxuda, 
Xewzît şûr lêde, navhevda.

Und jeder haut; und jeder sticht, 
Und keiner trifft den andern nicht.

Hevdin, têra kin wek xurtmêr, 
Wala diçe şûr-qame-kêr.

Hier knebeln sie den dicken Mann, 
Dafi er nicht schrei’n und laufen kann.

Mêrkê qelew, dikin dev, 
Ne kanî bangde û birev.

Und hângen ihn, o Sûnd’ und Schand, 
An einen Nagel an die Wand.

Wî wek sûc û şerm dardikin, 
Mixê dûwarva tev grêdin.

Dom bike

ŞOREŞ • 7 sali / Berlin
*'7

Elif ROJDA • 6 sali / Dortmund
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DİYARBAKIR RIZGARI DAVASINDA

•  Devlet nedir
•  Kemalizm nedir ve tarihsel gelişimi.
•  Kemalizmin niteliği üzerine temel yanılgılar.
•  Kemalizmin dayandığı temeller ve eleştirisi.
•  Faşizm
• Genel olarak faşizm
• III. Enternasyonalin kaypak tutumu
• Günümüzde faşizm ve an ti ve anti-faşist mücada- 
le üzerine teorik ve pratik sapmanın kaynağı.
•  Anti faşist mücadele ve taktikleri.
•  Türkiye’de “eleştiri özgürlüğü” ve teorinin kü
çümsenmesinin boyudan.
•  Türkiye'de faşizm.
•  Kürt halkının ASUDM'sinde anti-faşist görevler 
ne olmalıdır.
•  Ortadoğu’da yeni bir olgu; Radikal İslamcı Hare
ketin anotomisi üzerine.
•  12 darbesinin genel bir anotomisi.

Recep MARAŞLI

KOMAL

•  Hakkımızdaki dava açısından Türk hukuk sis
teminin konumu ve yargısal yapısı.
•  Türk hukuk sisteminin temelleri.
•  Türk hukuk siteminin uluslararası anlaşmalar
daki yeri.
•  Türk hukuk sisteminin kurumlan.
•  Uluslann kendi kaderlerini tayin hakkı ve Türk 
devletinin tutumu.
•  Ulusal sorun ve sömürgeler sorunu.
•  Türk devletinin tutumu ve Kürtlerin uluslaş
ma süreci.
•  Uluslarası bir sömürge: Kürdistan ve azınlıklar 
sorunu.
•  Örgütlü devlet terörü ve ceza siyaseti.
•  Kürdistan’da örgütlü devlet terörü ve hüküm 
mahkemesinin hakkımızda öne sürdüğü /eko
lojik belirlemeler.
•  Sonuç

Zindan a azcıdıye
Filmekê Tim van Beveren

Dîdarên film: Vyes Baron, Franz Nagel, Chrisliane Beihl, Hans-Gerd Kilbinger 
Uwe-Karsten Koch, Karl-Heinz Bender, Tanja Wyroba, Arvid Bosselmann, u.v.a. 
Nivîsar: Renate Debus - Tim van Beveren Kamera: Amir İsmail - Franz Schoys 
Deng: Henning Schriewer - Csaba Kulcsar Bırrîn: Bruno Perno Lotîe Gibilz

Musik: Georg Danzer 
Roberîo Fulvi - Franco Santucci

Bernameyên Ti gri s-Fil m

© M af e çêkirinê haliye parastin û tene bo bi karanlna di mal de dibe. Jêgirtin . kirêkirina bêdestûr, 
şûnvekirrîna karm irı an j i  bihevguhariina qezencî, weşandin û her rengekê nişandanê g is lî an j î  
bikaranina qe zenci, bi t ev i an j i  par ek jê  û her karek î j i  va rengi qedexey e. û \vê bi m afe sivil û eezayî 
bê pêketin.

Serkare Tigris Filmproduktion & Vertrieb GmbH, Wassigertal 16, D-5480 Remagen

Kurdekî ku j i  
ber Xunta 
fasista tirk 
reviyaye, tê 

Almaniya 
rojava, û
cîroka wi/\

destpêdike ...
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PIQTÛKEKÎ NÛ
Pirtûba xwe ya yekem bo we pêşkêş dike:
Ş. B. Soreklî, Em û Pirsa me, 124 rûpel 
26 gotar û nivîsên li ser Kurdan û pirsa wan.

Şandina bi balafirê (5-7 roj) 15 Mark 
Şandina bi gemî (7-ıı hefte) ıo Mark

Navnîşana xwestinê;
WEŞANÊN Celadet BEDIR-XAN, Sydney 
Box 905
Bankstown 2200 
AUSTRALIA

WÊŞANÊN CELADET BEDIR-XAN, 5YDf£Y

BRUSK

SEBRI ŞERMIXI

• NÛ DERKET •
BRÛSK 
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LA T İN  A M E R İK A

kurt kurt

★ ★★★★★★★★★★ TIRKİYE:
□□□Sekreterên giştî TİP (Partiya Karkerê 

Tirkiye) û TKP (Partiya Komunistê Tirkiye) dan 
xuyaicirin, ku ji bo damezirandina TBKP (Parti 
Komünist a Yekbûyî ya Tirkiye) bi rêya fermî 
(eşkere) biçin Tirkiyê.

Berpirsiyarên polîsa Tirkiyê ji gotin ku; “ger 
sekreteri Giştî ya TİP’i  Nîhat Sargirı û Sekrete
ri Giştî ya TKP Haydar Kutlu bin Tırkiyi em d i  
wan bigirin. ”

★ ★★★★★★★★ İNGİLTERE:
□ □ □  Li gor nivîsandina kovara “South” ku 
London tê weşandin, hatiye nivîsîn, ku ‘ 'Serok- 
wezîri kevn ya Tirkiyi Süleyman Demirel dikare 
navbera Kurdu Tırkan de dest bi dan û standi- 
rum bike”

★ ★★★★★★★★★★ FRANSA:
□ □ □  Ji koloniyên Fransa li Pasifîke di Tahîtî 
yê de piştê bûyerên mezin ku 26 kes hatibû kuş- 
tin û 60 kes hatibû girtin, Fransa ji bo sekinandi- 
na wan bûyeran 27 ê Cotmehê de bi sedaha esker 
û polis şande Tahîtî yê.

★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★ ★★  QUDIS:
□□D  Mucrimekî herbê NAZİ John Demjan- 
juk bi sûca îşkencekirinacihûyên Polonya di ka- 
mpan de, dema şera duyemîn tê mehkemekirin. 
Piştî 2 mehan Mehkemeyê wî nû ve destpêkir. 
Ger sûca wî bê tesbîtkirin, wê jê re cezaya miri- 
nê bê dayîn.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★  ÇÎN:
□ □ □  Serokê Navendiya Lêkolînan da xuyaki- 
rin ku wê bûhaya goşt, fekî û şînayî zêde bikin. 
Ev biryar ji ber zêdebûna serfandina van malan 
hatiye girtin.

★ ★★★★YEKITIYA SOVYET:
Q  □  □  Wezîrê Derva KYSS Edward Şwardnaze 
ji bo rakirina çekên nîv menzil diçe Waşingto- 
nê. Gera Edward Şwardnaze hêviyek nû dide ra
ya giştî ya dinya, ku ji bo rakirina çekên nîv 
menzîl Yekitiya Sovyet û Amerika li hev bên.

★ ★★★★★★ ★★ FİNLANDİYA:
□ □ □  Hikûmeta Finlandiya cara pêşî daxwaza 
ilticaya 8 Kurd pejirand. Her wisa daxwazên 4 
Kurdên din ne hat pejirandin. Ji kesên Kurd re 
hikûmet tenê mafê rûniştinê da. Kurdên ku îltî
caya Finlandiya kirine ji Kurdistana Rojhilat 
(Kurdistana İran) hatibûn. Êv kesana berê, ji 
Danmark û Swedê daxawaza îltîcayê kiribûn lê 
daxwazên wan ne hatibû pejirandin.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ISPANYA:
□  □  □  Li paytexta İspanya yê xelk ji bo rakirina 
çek û hebûnên leşkerî ya Amerîkî li İspanya ne- 
razibûna xwe dan xuyakirin. Her wisa ji bo ra
kirina fuzeyên nükleeri ji Ewrupa jî daxwazên 
xwe anîn ziman.
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Sancılı “Barış Planı’*

(ANK • AFP)

B eş Latin Amerika ülke
sinin Dışişleri Bakanı, 
Barış Planı’nm imza

lanmasına çok az bir süre kala, do
ğabilecek sorunları ortadan kaldıra
bilmek amacıyla, Costa Rica’da 
geçtiğimiz günlerde bir araya geldi
ler. 5 Kasım’da imzalanması düşü
nülen Barış Planı, Latin Amerika1 
mn geleceği açısından önemli bir 
adım. Hali hazırda Barış Planı için 
gerekli olan sorunların çözümünde 
kalıcı bir adım atılmış değil.
Basın çevrelerine göre, Barış Pla- 

nı’nm imzalanması için gerekli ön 
şartların oluşturulması 5 Kasım’a 
kadar mümkün değil. AFP kaynaklı

bir haberde ise, özellikle Nikaragua 
ve Guetemala yönetimleri barış pla
nının imzalanması için, saptanan ta
rihin uzatılmasına kesinlikle karşı
lar. Basma bir demeç veren Nikara
gua Dışişleri Bakanı Miguel 
d’Escoto, Latin Amerika Dışişleri 
Bakanlarının barış planını 5 Ka- 
sım’da imzalama konusunda kararlı 
olduğunu belirtti.
Öte yandan toplantı sonrası bir 

açıklama yapan, Kostorika Dışişleri 
Bakanı Rodrigo Madriel Nietto, gö
rüşmelerde oldukça sağlam ve ileri 
adımlar atıldığını belirtti. Nietto ay
rıca, ülke genelinde tüm politik tu
tuldular -Başpiskopos Oscar Rome- 
ro’yu katledenler dışında- için genel 
bir af çıkarılacağını da söyledi.

AFP kaynaklı bir habere göre ise, Nika
ragua hükümeti de kısa bir süre içinde bir 
af yasası çıkaracağını, Dışişleri Bakanı 
Miguel d’Escoto aracılığı ile duyurdu. Af 
kanunun Nikaragua Devlet Başkam Dani- 
el Ortega tarafından 5 Kasımda imzalan
ması bekleniyor. Çeşitli kaynaklara göre 
halen Nikaragua da 6000 tutuklu bulunu
yor. Bunlardan 2000’i devrik diktatör So- 
moza yanlısı.

Latin Amerika’da Barış Planı’nın hayata 
geçmesi için, gerekli ön koşullardan biri 
olarak, El Salvador gibi Nikaragua’nın da 
ülke içinde kalıcı bir ateş-kes sağlaması ve 
olağanüstü hal yasasını yürürlükten kal
dırması gerekiyor.

Barış Planının imzalanmasına az bir süre 
kalmasına rağmen, planın hayata geçmesi 
için gerekli önkoşulların olgunlaşmadığı 
gözleniyor. Halen Latin Amerika’ya özgü 
bir dizi sorun çözümsüz durumda.

El-Salvador’da, İnsan Hakları Savunucu
su bir örgütün liderinin öldürülmesi, ülke
de ortamın gerginleşmesine neden oldu. 
Gerillalar ve Hükümet arasında görüşme
ler henüz sağlanmış değil. Geçtiğimiz 
günlerde Karakas’da yapılan bir toplantı da 
başarısızlıkla sonuçlandı ve gerekli anlaş
ma sağlanamadı.
Guetemala’da ise, rejim karşıtı gerillalar, 

El-Salvador’daki gerilla güçlerine göre da
ha zayıf bir durumda. Guetemala Devlet 
Başkanı V. Cerezo, Televizyonda yaptığı 
bir konuşmada, halkın tüm kesimlerinin 
mutlu bir toplumun yaratılmasında katkı
larda bulunması gerektiğini ve bu nedenle 
gerillalarla daha uzun bir diyaloga girme
nin geçersiz olduğunu belirtmesi üzerine, 
gerilla güçleri eylemlerini yoğunlaş
tırdılar.
Öte yandan Nikaragua’da barış görüşme

lerinin yaklaştığı bu günlerde, olayların 
arttığı gözleniyor. Geçen hafta ikibine ya
kın Liberal Parti (PLİ) taraftarı, “Özgür
lük! Defolsun Sandinistler! * ’ sloganlarıyla 
başkent Managua’da bir gösteri düzen
lediler.

“Latin Amerika’da Barış Planı” için bir 
araya gelen 5 devlet farklı sorunlarla yüz 
yüze. Bir yandan Nikaragua yönetimi 
ABD’nin desteklediği Kontralarla savaş
makta, diğer yandan El-Salvador ve Gue
temala daki devrimci demokrat güçler 
mevcut rejimlere karşı mücadele etmekte
ler. Bu denli kompleks askeri, siyasi ve 
ekonomik sorunların ve bunalımların ya
şandığı Latin Amerika ülkelerinin gerek 
kendi iç yapıları ve ikili ilişkileri, gerekse 
ABD ile diğer devletlerin bölgeye yönelik 
siyasetleri içinde, kendi istikrarını oluştur
manın sancısını yaşıyor.
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