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AVRUPA'NIN GOZU TURKIVE'DE 

Pol·ı·k ü eci er ge • 

ön erilee ki 
• Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesi durumunda 15 

milyon iş sizin bir anda Avrupa 'ya doluşmasının deh
şeti içinde bulunan Avrupa burjuvazisi; politikacısı, 
gazetecisi, sendikacısı ile Türkiye'ye demir attı! 

• Ortak Pazar için, Komünist Partiye serbestlik tanı
manın yeterli olmayacağı, Kürt halkının varlığının 
da resmen kabul edilmesinin şart koşulduğu projeler 
tartışılıyor! 

• Türkiye giden heyetler, seçimlerden sonra, işbaşına 
gelecek hükümetten göstermelik bir af çıkarmasını 
isteyecekler. Böylece Avrupa 'daki politik mültecilerin 
geri gönderilmelen mümkün olabilecek .. 

Sayfa 3 

D "Biz hiç bir fark 
gözetmeden, silah 
elde Kürdistan'ın 
kurtuluşu için dö
ğüşen tpm güçlerle 
birlikten yanayız ." 

D "Komünistlere 
sosyallsdere muha
lif değiliz. Ama 
onlarla ayn şeyler 
düşündüğümüz 
açıktır." 

D "Devrim atıla 
karşıdır. Elbette 
atıla iman edenler 
olacaktır. Bunlann 
adı, Kürdistan'da 
CAŞ'tır." 

PARiS KÜRT ENSTiTÜSÜ'NÜN 

KÜRT DiLi ÇALIŞMALARI 

Barselona 
.Semineri 

Barselona • ANK 

O Özef'k Kat ICHtya Cumhurl;tttl'nln lıatlcışıy
la, Pari• Kürt En.tltiisii'nlin Barselona'da M· 
zenledlğlşemlnerde, Kiid dilinin soltinian tar-
tılıldı. " 
O Koıtferan•tan sonra Kürt dllcllfH'I Cumhur
ba;kanı Yeı:tlımcı•ımn davefiile katıldılar. 

'\ j)t'.- -:~twl:W *' {==. ·t 

Paris Kurt Enstitü'sünOn, Özerk Katalonya Cumhuriyeti'nin 
katkısı ile düzenledi~ i ikinci dil s~ıninerin , yazı diline esas alı-
n~oa~.siyasi u ki ve .içiari ~~ram!a ...... ışıldı. ~!\li'" .. • .· ··"'~ 
Uzerınde a ma sa~Janan 6u terım verkavrarnlar onumuz· 

deki yıl·özet bi:r bültende yayınl~nacak. . 
G: yıJ nlener;ı;semineç!ı:ıürünl~rjJse, Kutwancfisim· 

li b Jte yeyınland1. BuibOitenil&, kOttçe •isimJe~iyfe 
devletler ve başşehirlerin bulundu~u l:5ir de dünya haritası 
var. 

O Li Kurdistana BaşOr, li gel peşketina xebaten hevkarf 
o yekftiyen hezen siyasi, erişen re}ima Saddam ]i xort 
bO. Tevgera Kurd gihiştiya mewziyen girfng. 

1 Sayfa 4 ve 5 
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politika • ekort(ln-ıi • t<lplum • 
Türkiye'de yapılan Genel Se

çimler, Avrupa'da gereWııden 
çok daha fazla bir ilgi ile izleni
yor. Şüphesiz bu ilgi Avrupalılan 
kapsaınıyor. Avrupa devletlerini 
ve hükümetlerini kapsıyor. 

Seçimler, Avrupa Parlementosu 
tarafından 20 kişilik bir heyetle 
izlenecek. Bununla beraber, siya
si partler de Türkiye uzmanlarını 
seçimleri izlemek üzere görev
lendirmiş bulunuyorlar. Yüksek 
trajlı gazetelerin uzman muhabir
leri, politik yorumcuları, TV'le
rin haber ve magazin bölümü 
ekipleri de Türkiye'ye yollanmış 
bulunuyorlar. 
Avrupa'nın Türkiye'de yapılan 

seçimlerden büyük beklentileri 
var. Öncelikle, çogu ekonomik 
nedenlere bağlı olmakla beraber, 
politik mülteci statüsünde olanla
n, herhanği bir polisiye bir tatbi
kata uğrarnarnal Teminatı ile 
Türkiye'ye geri iade etme proje
leri için iş başına gelecek hükü-
metin "uygun" şartlar yaratması 
bekleniyor. Bununla beraber, "Komünist parti çalışmalarına yasallık" isteniyor. Herneka
dar bunun için Türkiye'de bir Anayasa değişikliğine ve ona bağlı olarak 141-142 gibi madde
lerin kaldmiması gerekiyorsa da öncelikle prensip olarak konun bir protokola bağlanması 
yeterli sayılacak. 

GO NEY'DE 
Son ayların en önemli olayı , hiç kuşku yok ki, Güney Kürdistan'da 

tüm siyasal güçlerin tek bir cephe içinde güçlerini birleştirmeleri
dir. Bu siyasal birliğin hayati önem taşıyan eylemi ise, tek bir askeri 
komutanlığa ulaşmak olacaktır. Böylece, Güney Kürdistan Devri
mi yaklaşık 50 bin kişilik profesyonel bir gerilla ordusuna sahip ol
muş olacak. 
Güney Kürdistan' da, devrimin birleşik bir siyasi ve askeri merke

ze sahip olmasının önemi ve değeri büyüktür. Bu olgunun Kürdis
tan üzerinde hesapları olan güçler tarafından görmezden gelinmesi 
ise, mümkün değildir. Tersine gelişmeler, dikkat ve titizlikle izlen
mektedir. 
Tarihin bize öğrettiği gerçek şudur: Cephe, her an provake edilme 

tehdidi altındadır. Varolan diplomatik ilişkilerin bozulmaması için 
de, provakasyonun biçimi hassasiyetle planlanmaktadır. Ve geıie ta
rihin bize öğrettiği gerçek şudur ki, provakasyon, dışardan değil, 
içerden organize edilecektir. Buna kesin gözüyle bakılabilir. Bu ne
denle, cephe içinde bir araya gelen güçler, belki de hayatlarının en 
nazik, en çetin ve en fedakar eylemini başa götürme görevi ile yüz
yüzedirler. Atılan her adım, kurulan ve kurulması planlanan her 
ilişki en ince detaylarına kadar hesap edilme durumundadır. Birbi
rini dıştalayan güçler, provakasyon tohumlarını içinde taşıyan gü
dümlü örgütler, bölge devletlerinin stratejik hesapları içinde hare
ket eden gruplar vb. . . masum taleplerin sahipleri olarak cephe 
şemsiyesi altında kendilerine yer bulma faaliyetleri içine girebilir
ler. Kürt hareketi, demokratik bileşimleri infilak ettirecek kadar 
"demokratik" olma zorunda değildir. Bunun bilincine varmak zo
rundadır. Her ne pahasına olursa olsun, herkesle hareket etme gibi 
bir şiarla yürünemiyeceği bilinmek zorundadır. Gene biliniyor ki, 
Güney Kürdistan'da Kürt halkı, teslim olma, ya da yok olma alter
natifi dışında, ancak birleşik ve kararlı bir siyasal ve askeri merke
zin komutası altında direnme alternatifıne sahiptir. Bu alternatifın 
heba edilmesi, Saddam rejiminin Kürdistan'a sundugıt iki alterna
tiften birinin gerçekleşmesi anlamına gelecektir: Kürt halkı ya Sad
dam rejimine teslim olacaktır, ya da Saddam Kürdistan'da taş üs
tünde taş bff!lloruyacaktır. 
Cephenin, Iran-Irak savaşının şu ya da bu biçimde sonuçlanması 

durumunda, Kürt halkı adına ulusal ve uluslararası düzeyde ciddiye 
alınacak, siyasal çözümlerde taraf olabilecek maddi bir güç olaca
ğına da kesin gözüyle bakmak gerekiyor. Bu da, Kürt hareketini 
kendi içinde boğmak için seferber olan emperyalist-sömürgeci 
güçlerin işine gelmemektedir. Bu gün politika ile ilgilenen herkes 
biliyor ki, kürt hareketi dünyanın en önemli politik merkezlerinde 
enine boyuna tartışılmaktadır. Orta-dogıt ve Yakın-Asya ile ilgili 
her olgu ve olay mutlak suretle Kürt hareketinin de içinde bulundu
go bir zeminde ele alınmaktadır. Ve gene bu gün her kes biliyor ki, 
Kürt hareketinin bu somut ve ciddi durumunu görmezden gelenler 
bizzat Kürt siyasi grupları olmaktadır. Onlar, sorunu yaşadıkları 
devletlerin ulusal ve uluslararası bağlantıları içinde ele alma hasta
lığı ile maluldürler ve bu nedenle de Kürt hareketi bir türlü kendi 
b~ımsız çizgisi üzerinde gelişip, güçlenememektedir. 
Onümüzdeki günlerde Kürdistan'da meydana gelecek olaylar şa

şırtıcı olmamalıdır. Çünkü Kürt hareketi yanlızca bölge devletleri 
açısından değil, uluslararası güçler açısından da kilit bir sorun ola
rak ele alınmakta ve bölge düzeyinde ulaşılacak siyasal çözümlerde 
bu kilit sorunun nasıl dıştalanacağı hesapları yapılmaktadır. 
Kürdistanlı politikacılar tarihsel görevlerle karşı karşıyadırlar. Ta

rihsel görevler, tarihsel sorumluluk ister ... Sormak gerekiyor, poli
tik liderler bu tarihsel sorumluluğun bilincinde midirler? 

J RUPEL 1 SAYFA 2 

Ancak, Avrupa'nın gündeminde 
bir "Kürt sorunu" var. Kürt hal
kının varlığının tanınması, temel 
demokratik hak ve özgürlükleri
ne konan yasakların kaldınlması 
da, hükümete, dolayısıyla deve
lete dayatılan konular arasında ... 

TC'nin son yıllarda özellikle 
kışkırtıcı bir biçimde tırmandır
dığı "Dogu ve Güney Dogıt"daki 
olaylar, istenen hedefe varmadı. 
Avrupa, bölgede sürdürülen 
"terör" karşısında "Kürt soru
nu"nu gündemden düşürmeye 
yatkın değil. En azından çözüm
süz kalması için dahi olsa bu so
runu pazarlık noktasına sunmuş 
durumda. Esasen, sorunun çözü
lüp çözölmemesi kimseyi ırgala
mıyor. Avrupalı politikacı, özel
likle Türkiye'nin Ortak Pazar'a 
girmesi ile beraber başlayacak 
olan kaçınılmaz kargaşayı şimdi
den dehşet içinde hissetmektedir. 
Bunla bağlı olarak demokrasi ile 
barışmaz ilişkiler içinde bir 

. Türkiye, bir tercih sorunudur. 
Geçtiğimiz günlerde TKP ve TIP Genel Sekreterleri'nin Türkiye'ye dönmesi ile ortaya çı

kan durumlarda Avrupa için sistemli bir biçimde aktüel tutulmaktadır. 
Sonuç olarak, Avrupa burjuvazisi, Türkiye'deki erken seçimlerden kendi çıkarları adına en 

kazançlı çıkmanın hesapları içinde ... 

Li BAŞÜRE 
Be guman qewimandina beri giring ya mehen dawi, li Kurdistana 

Başur, yekitiya hemı1 hezen siyasi di nav cepheki de ye. Giringiya 
jiyani ya ve yekinye, ji gihiştina fermandariyek eskeri ye. Bi vi awa
yi de şoreşa Kurdistana Başur bi be xwedi ordiyek gerilla ya profes
yonel , ku bejmara we digihe 50 hazart 

Giringi ı1 hejayiya, navendiyek yekgirti ya siyasi ı1 eskeri ji bo şo
reşa Kurdistana Başur mezin e. Ji berçavkirina ve yeke, ji ali Mzen 
ku hesaren wan li ser Kurdistane hene ne mimkin e. Bervaji hemı1 
qewimandinan bi awaki ziz te teqibkirin. 

Dirok ve rastiye ji me re daye ferkirine; cephe her dem di bin teh
dida provakasyone de ye. Ji bo ku tekiliyenAdiplomank xira nebe, 
awaye provakasyonebi hesasi te plankirin. u disa dirok ve rastiye 
ji, jimere daye ferkirin, ku de provakasyon ne ji derva, le ji bindur 
ve be organizekirin. Ev be şik e. Ji ber ve yeke, hezen ku li nav cep
lıeki hatine ba hev belki ji, di jiyana xwe de herarnher xebate beri 
hessas, beri dijwar ı1 beri fadakar in. Gaven ku ben avetin, peyweD
diyen ku hatiye danin ı1 be danin, dive ji her ali ve li ser xalen hur 
ji ben hesabkirin. Hezen ku li diji hev in, hezen giredayi, ku toven 
provakasyone nav xwe de dibemilin ı1 gruben ku li nav berjewendi
ya devleten heremi dilivin Uhwd .. . wek xwedi daxwazen qenc, we 
bixwazin li bin şemsiya cephe, ji xwe re ciheki peydakin. Tevgera 
Kurd, nikare re bide "demokran", ku li hev hatinen (pekhatin) de
mokratik a rasn ı1 pewist xira dike. Di ve tevgera Kurd bigihije za
nistiya ve yeke. Pewiste be zanin, ku bi şiara di gel her tişti bi her
kesi re meşin, çenabe. Disa te zanin, gele Kurd li Kurdistana Başur, 
ji dervaye alternanfen teslimbun ı1 tunebUne, tenedikare di bin fer
mandariyek siyasi ı1 eskeri ya xwedi biryar ı1 yekgirti de ber xwe bi
de. Maneya gorikirina (qurbankirina) ve alternatife qayilbı1na yek 
je alternatifen rejima Saddam e: We gele Kurd an teslime rejima 
Saddam hibe, anji, Saddam li Kurdistane kevir li ser kevir nahele. 

Mirov kare beje, pişti dawihatina şere Iran ulraqe, di seheya nete
wl ı1 navnetewi de cephe dikare bibe bezeki giring ı1 girani ya xwe 
deyne li ser alternatifen siyasi, hibe aliki bi bez. Ev ji, ne li berje
wendiya hezen eınperyalist, qolonyalist in, ku dixwazin tevgera 
Kurd bifetisinin. lro kesen ku bi politikaye mijı11 dibin, dizanin; ku 
li ser pirsa Kurd, di navendiyen politikadinede gotı1bej te kirin. 
Be şik, di nav hemı1 buyeran de, ku pirsa Rojhilata-navin q Asyaye
nezik te minaqeşekirin, pirsa Kurd ji ciheki giring digre. U disa iro 
her kes dizane, ew en ku giringiya ve rewşa ciddi ı1 berçav tenagi
hin, gruben siyasi yen Kurd in. E w, her tim pirsa Kurd di nav çarçe
va sinoren devieta ku te de dijin de dibinin u li gor peywendiyen ne
tewi ı1 navnetewi yen wan welatan difıkirin, ji we nexweşiye xilas 
nabin. Ji ber ve yeke, tevgera Kurd, nikare li ser xeta xwe ya serbix
we geş hibe ı1 peşkeve. 

Rojen li peş me, bı1yeren, ku li Kurdistane biqewimin, dive ji me 
re xerib newe. Ji ber ku tevgera Kurd ne tene ji bo devleten herem, 
her wisa ji bo hezen navnetewi ji pirsek giring e. Pirsa Kurd di nav 
hemı1 alternanfen siyasi, yen ku ten minaqeşekirin de te derva hiş
tin. Ji bo ve jiplan ten çekirin. 

Li peşiya miroven siyasi yen Kurdistane vatiniyek diroki heye. 
Van variniyen diroki ji, berpirsiyariyen diroki pewist dikin ... Cihe 
pirse ye, gelo peşengen siyasi di zanabı1na ve berpirsiyariya diroki 
de ne, an ne? 
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YNK KARARGAHLARI~I:\ DI:\ ADA:\ II :\J()LLA AH:\ JET \\'ERTE 
• 

"Islam ·devrimcidir,, 
• "Marksizmin tann tanımayan manevi dü
şünce ve çözümlerine katılmıyorum. Ama tet
kik edebildiğim kadanyla, Marksizmin mad
di çözümlerine tümü ile katılıyorum.,, 

• "Devrim atıla karşıdır. Elbette atıla iman 
edenler de olacaktır. Bunlann adı Kürdistan~ 
da cahş'tır." 

• "Ben büyük- birleşik Kürdistan'dan yana
yım. Bu yol elbette uzundur .. Bu yolda, Arap, 
Fars, Türk devrimcilerinin desteği alınmalı, 
onlarla kurtuluşla müttefık olunmalıdır." 

Spilka köyünün yıkıntılanna 
yakın bir çadırda saatlerce 
sohbet ettiğimiz Molla Ahmet 
Werte, "İslam devrimdir, 
İslam devrimcidir, İslam 
emperyalizmin, kapitaliz
min, sömürgeciliğin düşma
mdır... Devrimci İslam, 
Marksizmin dostudur. Kur
tuluş mücadelelerinden ya
nadır" diyordu. 

Molla Ahmet Werte, Rewa.n 
duz kazasımn imaını imiş. 

Daha önceleri ise, Eylül Dev
rimi'nin saflarında peşmerge. 
İşte bize anlattıklan: 

O Önce Marksizm hakkında
ki görüşlerinizi öğrenebilir 

miyiz? 

DO Marksizmin tanrı tanı
mayan manevi düşünce ve çö
zümlemelerine katılmıyorum 
Ama tetkik edebildiğim kada
rıyla, Marksizmin maddi çö
zümlemelerine tümüyle katı
lıyorum. 

Ben de özel mülkiyetin ve sı
nıfların ortadan kaldırılma

sından yanayım. Devrimci İs
lami düşünce de bu çözümle
rnelere yabancı değildir. Öz
gürlüklerden yanadır. Mark
sizm, devrimci İslamın dostu 
ve müttefikidir. 

O Saddam rejimi sosyalist ol
duğunu ve Kürdistana otono
mi verdiğini söylüyor. Bu ko
nudaki düşünceleriniz neler
dir? 

DO Saddam sosyalist değil, 
ırkçı ve yalancı bir diktatör
dür. Onun için kendi zorba ik
tidarından başka hiç bir şeyin 
önemi yoktur. 

Kendine sosyalistim diyen, 
yalancı Saddam Irak için bir 
felakettir. Saddam'ın sözde 
sosyalizminden önce yarım 

dinar olan 1 kg. et şimdi 6 di
nardır ... 10 fıls (kuruş) olan 
yumurta şimdi 140 fils'dir. Bu 
mu sosyalizmdir? 

Kürdistan tümüyle yakılıp, 

yıkılmış ve ulusumuz BAAS 
zulmünce kırılmıştır ... Bu mu 
sosyalistliktir? 

Kürdistan'daki BAAS otono
misi, kazaları nahiye, nahiye-

leri köy, köyleri de harabe du
rumuna sokmuştur ... Bu mu 
otonomidir? 

Ben Saddam'ın otonomisine 
Kürt kıran uygulaması diyo
rum .. . Sosyalistliğine gelin
ce; Saddam'ın sosyalistliği bir 
böcek gibidir ve alemde kona
cak yeri yoktur. Halkı kana 
boğan Saddam rejimi, halkın 
nefret ettiği bir diktatörlüktür. 
Bu diktatörlük, bine bir, bire 
bin diyecek kadar yalancıdır 
da. 

O Kürt halkı Saddam 'dan 
nefret ediyor dediniz, ama bu 
gün Kürdistan 'da bir de Cahş ' 
lık kurumu yok mu? 

DO Elbette ki var . . . Bu tabii
dir. Neden mi? Devrim atıla 
karşıdır. Elbette atıla iman 
edenler de olacaktır. Bunların 
adı Kürdistan'da Cahş'tır. 

Cahşlık kurumu önemli bir 
yanıyla da Kürdistan'daki ge
rilikten kaynaklanmaktadır. 

O Özel olarak Güney ve genel 
olarak da Kürdistan'ın bütünü 
hakkında ki düşünceleriniz 

nelerdir? 

DO Irak Kürdistanı'nda dev
rim sorunlarını çözerek ilerli
yor. Son Kürdistan cephesi gi
rişimi bunun çok olumlu bir 
ömeğidir. İnşallah zafer ya
kındır. 

Kürdistan'ın bütününe gelin
ce; ben büyük 1 birleşik Kür
distan'dan yanayım. Bu yol el
bette zordur. Geriliğin aşıl

ması ve gelişimin sağlanma
sını gerekli kılan zahmetli bir 
yoldur. 

Bu günkü parçalanmışlığı

mız mutlak değildir. Bu şart
lar değiştirilebilir.. Ve değiş
tirilecektir de. 

Bu yolda Arap - Fars - Türk 
devrimcilerinin desteği alın

malı ve onlarla kurtuluşta 

müttefik olunmalıdır. 
O Teşekkür ediyorum. 
DO Ben de teşekkür ediyo
rum ve mümkünse şu mektu
bumun, kanalınızla kamuoyu
na duyurolmasını rica ediyo
rum 

ANK • Spilka, 08.08.87 
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Ahmet Werte, "Devrimci islam Marksizmin dostudur, kur
tuluş mücadelelerinden yanad1r." Foto; ANK 
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politika • ekonomi • toplum • 
Irak Kürdistan'ının sesi radyosunun stüd

yosu küçücük bir yer. Araçlarsa bir hayli il
kel ve derme çatma... İnsan bu durumu 
gördükten sonra, radyonun yaptı~ı büyük 
işe karşılık, bu büyük işi sınırlı olanaklarla 
kotaran insanlara, daha da büyük bir saygı 
ve hayranlık duymadan edemiyor. 

Stüdyo bir arı yuvasını andınyor. Herkes 
'vızır vızır' çalışırken, ne yaptı~ını gayet iyi 
biliyor. Eme~ini son katresine kadar tüket
mekten ve yaratılan o kocaınan de~ere daha 
da fiızla katmaktan bir an dahi geri durmu
yor. 
Sözü uzatmadan IKDP PB üyesi ve rad

yo'nun sorumlu yönetmeni M.B.L ile söy
leşimize geçiyorum. 

D Sayın M.B.L bize biraz radyo çalışma/a
nnızın tarihçesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
DO İlk Kürt radyo yayını 1939'da başladı . 
Il. Dünya savaşı döneminde, müttefiklerin 
anti-Nazi siyasetlerini destekleyen Kürtçe 
radyo yayınlarını Hayfa'da Goran, Beyrut'ta 
J(amuran Bedirhan örgütledi. 

1957'de Cemal Abdül Nasır Kahire'de 
Kürtçe bir radyoyu yanıya soktu. Bundan 
bir yıl sonra 1958'de İran Şahı Kürtçe bir 
radyo yayını başlattı. Thhran'ın yayını, Ka
hire'deki 'ilerici' yayma alternatifti ... 
Tüm bunların ötesinde, ilk b~ımsız, kur

tuluşçu siyasal radyo Eylüll963'de Denge 
Künlistan ismi ile, kurtarılmış bölgede ya
yına girdi. 

Bu radyonun oluşturulmasında M.M.Bar
zani'nin belirleyicili~i çok büyük:tü. 
M.M.Barzani radyoya büyük önem verirdi. 
Federal Almanya'dan satın aldı~ radyo
yu, parça parça A~stos 63'e kadar kurta
nlmış alana taşıdık. Süleymaniye ilinin 
Mavad'a 7 kilometre uzaklıktaki Esavi köyü 
yakınlarındaki bir ~araya monte ettik. 

Burada bir süre kaldıktan sonra, teknik 
zorunluluklardan yüksek bir tepeye taşıdık. 
Hatırlıyorum, aynı ma~arada Xebat'ında 

dizgi ve baskı işleri yapılıyordu. Aynca, 
radyoda çıkan önemli yorumları 'Denge 
Kürdis-

nımca gereksiz, olayı gözlerinizle 
gördünüz. 
Sorunlarımıza gelince: 
Bunları madde madde şöyle sıralaya

bilirim. 
1- Düşmanın paraziti ve bizim ise, tek
nik açıdan sınırlılı~ımız. 
2- Kadrolarımızın yetersizli~i ve elbette 
belirli bir düzeye oturmamış deneyim
sizli~i. 
3- Sürekli hareket halinde olan stüdyo 
ve radyo yayın merkezimizin yerleşik 
olamamasından kaynaklanan ciddi ve 
$ sorunlar. Yani somut şartlar ... 
4- Profesyonelleşmiş bir formasyonun 
ve esperiyansın birikimimiz açısından 
yetmezli~i. .. 

· Bu geneliyle sorunlarımız bunlar. 
Ama diyebilirim ki, çalışmalarımız hiç 
bir zaman a~ sorunları altında ezilrne
di. Aksine sorunlarını hep fedakar bir 
çalışmayla devrimin zaferi yolunda aşıl
ması gereken engeller olarak görüp aştı. 

D Radyo yayın/annız nasıl bir çeşitlilik 
arzediyor? 
DO Oneelikle siyasallaşmış aktüel bir 
yayın politikarnız var. Ulusal demokra
tik düzeyde tüm demokratik güçlere hi
tap ediyoruz. 

Aynca devrimin ve mücadelemizin 
güçlü bir sesi olmaya gayret ederken, 
folklöründen edebiyatina kadar ki tüm 
alanları da kucaklamaya çalışıyoruz. 
Hatta radyomuzda Irak'lı savaş esirleri
ne bile, yakınlarına seslenme olana~ını 
tanıyoruz .. 

Özetle bölgemiide halkların kardeşli
~i. mücadelesi ve dayanışmasının, za
limler karşısındaki güçlü biz sesi solu~ 
olmaya gayret ediyoruz. 

D Pekiyi sayın MBL, öncelikle çalışma
/annızda başanlar dileyip, sizlere teşek
kür ederek soralım: 'KP' kanalı ile ilet
mek istediğiniz bir mesaj var mı? 

tan' isimli bir bültenle yayınlıyorduk. 
İlk aşamada radyo yayını sorumlusu İbra

him Ahmet'ti. Yayın yönetmenli~ini ise, 
Abdül Muhammed Kerim, spikerlik ve si
yasal yorumculukla birlikte yürütüyordu. 
Şu anda KDHP genel sekreteri olan, Sami 
Abdurrahman teknik sorumlulu~ üst
lenmişti. 

Bunlardan başka, Salih Haydari, Ömer 
Dızai, Hüseyin Kara~lı. Zübeyr Abdül
malik, vedi~erleri de radyo çalışmalarında 

Devrimin gür ve 
susturulamavan 

DO Nerede olunursa olunsun herkes
ten Kürdistan devrimi ile ve sıcak sava
şım alanlarıyla dayanışmasının ve de bu 
dayanışmanın, küçük büyük demeden 
somutlanmasının ve süregen kılınması
nın önemini, asla hatıriarından çıkart
mamalarını istiyorum. Ve ben de teşek
kür ediyorum. 

20.a7.1987 

Kirve KALENDER 
çeşitli düzeylerdeki etkinliklere sahiptiler. 

Aynca birde 'meçhul general' lakabıyla 
anılan, Abdülhalik Marcip'imiz vardı ki, 
aniatmakla izah edilemez. 

Abdülhalik, Federal Almanya'da bir dö
nem radyo teknisyenli~i e~tim gördü. Hat
ta dönüşünden sonra kendi çalışmalarıyla 
50 ila 100 kilometre karelik alanda duyula-
bilen radyo bile yaptı. 72 ila 74'de 300 kilometre karelik ala
na yayın yapabilen 3 vericimizi 'meçhul general'imiz 
üretmişti. 

Hemeyse ... 
Biraz önce ifade etmiştim: Radyomuzun sorumlusu her za

man PB üyeleri olmuştur. Bir mahzuru olmadı~ı için, size 
1963 ila 1975 arasındaki yayın sorumlulu~u üstlenmiş bi
reylerin listesini vereyim 
- Ihrahim Ahmet 
- Habib Muhammed Kerim 
- Salih Yusufi 
- Dara Tewfik 
- Sami Abdurrahman 
- Pelekettin 
1963-75 arasında yine bu çalışmalanınıza Mamoste Hejar, 

Hedi, Refik Çelak, Remzi Gazzaz, Şergo Bekes gibi tanın
mış bir alay Kürt entellektüeli de omuz vermişlerdir. 
1963'de yayınına Arapça ve Kürtçe olarak başlayan radyo

muz, 1965'de Türkmence ve Asurice yayma da başladı. Ay
nca buna 1974-75 döneminde İngilizce yayında eklendi. 
74175'de artık 3 kısa ve 3 orta dalga frekanslarından yayın ya
pıyorduk. 
Şu anda Irak Kürdistan'ında bizden başka YNK (1979'dan 

beri), IKP (82'den beri), IKSP (83'ten beri) Dinde 3 ayn rad
yo yayını vardır. Tüm yayınlar Kürtçe ve Arapça yapılmak-
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sesi 
tadır. 

Aynca da, radyolarımız arasında ciddi bir dayanışma ve 
koordinasyon vardır. 

D Bize biraz da radyonun öneminden, etkinliğinden ve güç
lüklerinden sözeder misiniz? 
DO Güney Kürdistan içn radyonun ciddi önemi, öncelikle 
nesnel gerçekli~en kaynaklanır. Öncelikle geniş bir 
kesimin ummi oldu~u Güney Kürdistın'da radyo devrimin 
güçlü bir iletişim, propaganda silahıdır. 

Teknik açıdan gazete çıkarmanın güçlüklerinin ve da~ıtı
mın zor olan ulaştırmanın eksik ve gediklerini, özellikle rad
yomuz doldurmaktadır. 

Aynca da, egemen ideoloji ve propagandanın halk güçleri 
üzerindeki gerici etkisinin kınlmasında önemli bir araç olan 
radyo yayınımız diyebilirim ki, Saddam rejimini en çok ra-
hatsız ederek, meşgul eden alanlardan biridir. · 
Öme~ Saddam rejimiyle oturolan her görüşme masasın

da, rejimin bizden istedi~i ilk şey radyo cihazlarımız olmuş
tur. Aynca Saddam rejimi bugün radyo yayınlarımızı sabote 
ederek engellemek için, parazİt yapmak amacıyla binlerce 
lira para harcıyor. Bunlardan başka radyo yayınının yapıldı~ı 
alanlarda durmadan misket bombalı, bombardımanlarla alt 
üst edilmektedir. 
Etkinli~ine gelince, bu konuda fazla bir şey söylemek ka-

11 Mart 1970 anlaşmasindan sonra Irak hükümetine tt;ıslim edi
len eski radya vericicihazi foto; ANK 
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KURT DILINI GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI 

Barselona Semineri 
Paris Kürt Enstitüsü'nün, Özerk Kata

lanya Cumhuriyeti'nin katkısı ile dü
zenlediği "Dil Semineri"nin ikincisi, 9 
- 15 kasım tarihleri arasında Barsel ona!. 
da yapıldı. Birinci seminer ise, geçtiği
miz yıl 7 - 13 Ekim tarihleri arasında 
gene Barselona'da yapılmıştı. 

Birinci Dil Semineri'nde üzerinde an
laşılan coğrafi terimler ile aylar, gün
ler, sayılar vb" Enstitünün "Kurman
cf" isimli özel bir bültende yayınlandı. 
Bültende ayrıca, devletler ve başşehir
ler ile, önemli şehirlerin kürtçe yazımı 
bulunan bir dünya haritası ile, Kürtçe 
isimleri ile Kürdistan'ın büyük il ve ilçe 
merkezlerini gösteren ikinci bir harita 
daha yayınlandı. Dünya haritası ayrıca, 
büyük boy ve 4 renkli olarak basıldı.. 

MISA ~\ 
""'"' 

ERfBIST ANA SEOOf 

--... ... 

. ·-

Yapılan bu ikinci seminerde ise, siya
si, idari ve hukuki kavramlar üzerinde 
duruldu. Hint - Avrupa dilleri esas alı
narak kurum ve örgütlerin kürtçeleri 
saptandı. TIRKIYE IRAQ SÜRIYE IRAN 

U zerinde anlaşmaya vanlan bu terim 
ve kavramlar ise, önümüzdeki yıl gene 
özel bir bültende yayınlanacak. 

Serninere Kürt dilbilimcileri, çeşitli 

gazete ve dergilerin sorumlulan ve Kürt 
yazarları katıldılar. 

Kürt Enstitüsü'nün yaymladtğt bültende yer alan Kürdistan'm coğrafi konumu içindeki şehirlerin kürtçe 
isimlerini gösteren harita. 

Çalışmalara katılan, 17 Kasım' da, Ka
talonya Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'nın 

davetiisi olarak bir resepsiyana ka
tıldılar. 

Resepsiyonda, Özerk Cumhuriyet'in 
yetkilileri ve edebiyatçılar ile, devletsiz 
azınlıkların sorunu ile, Kürt halkının 
gasbedilen temel demokratik hak ve öz
gürlükleri için sürdürdüğü mücadele
nin sorunlan tartışıldı. 

Sözkonusu böltende aynca, beş kttada yer alan devletler ve başşehirleri ile, aylar, günler, 
me'ı/Simler, saytlar vb ile ilgili kürtçe imfaya esas almacak terimfere de yer veri/mi. Orneğin, Av
rupa ve Asya ile ilgili bölümde yer alan sözcükler şöyle: Ewrppa: Finlal)da, Swed, Norwej, 
Danmark, ls/and, Gron!and, Foraarana, Britanya Mezin, lngilistan, Irianda Bakur, Skot
land (Scotland), Wels, Ir/and, Polanya, Çekoslovakya, R9manya, Macaristan, Bulgaris
tan, Yunanistan, Albanya, Yugoslavya, Otriş, Lixtinştayn, /talya, Malta, Sardinya, Karsika, 
Swiz, Fransa, Monako, Spanya, Andora, Portugal, Almanya Rojhelat, Almanya Rojava, 
LuksenbOrg, Beljika, Hollanda 
Asya: Afxanistan, Pakistan, Hind, Sri/anka, Bengladeş, BOrma, Tay/and, Kamboçya, Laos, 
Viyetnam, Malezya, SingapOr, Endonezya, Gineya NO, Awistralya, Zelanda NO, Kaledon
ya NO, Giraven Sileman, Fiji, Filipin, Taywan, Hong Kong, Çin, Nepal, BOtan, Moxolistan, 
Koreya Bakur, Koreya Başar, Japon, Yf!kitya Sovyeti 

D 

Dört Me'ı/Sim ile ilgili kavramlar; Bihar (Ilkbahar), Havin (Yaz), Payiz (Sonbahar) O Zivistan 
(K1ş). 
Bülten, Paris Kürt Enstitüsü'nden istenebilir. 

'•tatürk de 
Sosyalistti11 

ANK • Hollanda 

Stockholm'den sonra Hollanda'da konferans
Iarına devam eden Aziz N esin, Kürt sorunu ile 
ilgili tepkici tavırlarını sürdürmeye devam etti. 
Sorulan sorulara kısaca , ' 'Bağımsız Kürdis

tan 'dan yana değilim. Kürtler hakkında fazla 

bir şey söylemek istemiyorum.'' şeklinde cevap 
veren A. Nesin'den sonra söz alan Tahsin Sa
raç, uzun uzun Atatürk'ü anlattı. Kendisinin 
sosyalist olduğunu , Atatürk'ün de sosyalist ol
duğunu belirten Tahsin Saraç konuşmacıların 
eleştirisine neden oldu. Atatürk övgüleri sürer
ken, dinleyicilerden birinin, ' 'Dersim 'de akan 

kanlar ne oldu?' ' biçimindeki sorusu üzerine 
toplantının havası gerginleşti. Ve Tahsin Saraç, 
mikrofonu A. Nesin'e devretti . A. Nesin ise, 
''Kardeşim, ben sizi buraya çağırmadım 

ki .. . Beni dinlemek zorunda değilsiniz. '' dedi . 
Daha sonra, bir dinleyici ile Aziz Nesin ara

sında şöyle bir konuşma geçti: 

- Burada kültür soronunu tamşacağınızı söylediniz. 
Ama, Atatürk'çülük yapıyorsunuz. Atatürk'ün soso
yalistliğini, devrimciliğini an/arıyorsunuz. Kürtlerle 
ilgili sorolan da cevapsız bırakıyorsunuz. Atatürk 
her şeyden önce bir Kürt eel/adıdır. Madem derrwk
ratsınız, bilim adına yola çıktığınızı iddia ediyorsu
nuz, bilimsel olarnanın asgari ölçülerine de uymak 
zornndasınız. Oysa siz, kültür sorunu adı altında 
Kemalizırıi.n propagandasının yapıyprsunuz. '' 

Arnhem toplanttsmda, soldan sağa; T Saraç, V. Özmenek, yönetmen, A. Nesin, N. Helvact 
ve H. Gerger Foto; ANK 

Aziz Nesin ise şöyle konuştu: "Bakın arka
daşlar, ben Bremen 'de de bu tür sornlarla kar
şılaştım. Bir bayan bana Kürtçe bir son.t yö

neltmeye kalkıştı. Ancak ben sordum, 'Türkçe 
bilmiyor musun? ; O ise, 'Biliyorum, ancak 
Kürtçeyi yeğlerim.' diyerek bana hakaret etti. 
Biliyor musunuz bu bayan kim? Üniversite'de 
Türkçe ders veren aynı ıtımanda öğretim üyesi 
ve bir almanın kansı ve Türkçeden ekmek pa
rası kaztınan biri ... '' 

Aziz N esin daha sonra Kürdistan Press gaze-

tesini göstererek, "&Janız burada baştan so
na kadar bana hakaretre bulunulmuştur. .. Bu
rada lsmaff" Beşikçi haklanda dayanışma me
sajını A. l'fesin tarrifiluJiın rededildiği yazıl

maktadır. Bu büyük bir iftira ve ya/andır. O 'nu 
onur kurn/u üyesi yaptık. Sonra kongreye geldi 
ve bizi kültür emperyalizmi yapmakla suç/adı . 

Ben de onun konuşmasını engellemeye çalış
tım. '' 

Zamanın ilerlemesi nedeniyle toplantıya son 
verildi. 
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Sn. Aziz Nesin; 
Hollanda'nın Arnhem ken

tinde konuşmanızı dinle
yenlere gazetemiz KUR
DISTAN PRESS'i göstere
rek, ·: .. bu gazete yalan 
dolanla bana hakaret edi
yor" dediniz. 
Konuşmanızı izleyen Kur

distan Press muhabiri, uy
guladığınız yöntem nedeni 
ile size cevap vermedi. 

Çünkü, konferanslarınız
da, karşılıklı dialog yerine, 
yazılı soru sorma yöntemini 
uyguluyordunuz. Cevap ver 
me ihtiyacı içinde olanların 
seslerini size duyurabilme
leri için yüksek sesle konuş
malarını ise eleştiri konusu 
yapıyordu n uz. Bu nedenle, , 
yukarıda sözü edilen iddia
nızla ilgili olarak iki noktayı 
kamuoyu önünde bu açık 
mektupla size duyurmanın 
daha yararlı olacağını dü-
şündük. . 
Bildiğiniz gibi, Ingiltere'de 

yaptığınız bir konuşma ne
deni ile gazetemizde sizinle 
iiQili şu satırlar yer almıştı: 
. 'Aziz Nes,jn bazt Ş!3yleri 
unutuyor. Orneğin, /smail 
Beşikçi'ye senin saçlarm 
sart, gözlerin mavi...Oisa ol
sa sen ingiliz ajam olabilir
sin dediğini unutuyor. .. " 

Bu konuy~ Stockholm'de 
itiraf ettiniz. ısmail Beşikçi'
ye ajan dediğinizi, ancak 
bunu kızgınlık sonucu söy
l~diğinizi belirttiniz. 

Ikinci olarak sizinle ilgili 
gazetemizde yer alan diğer 
iddiş ise TYS Başkanı ola
rak ısmail Beşikçi'ye çekil
mesi önerilen dayanışma 
mesajının çekilmesine en
gel oluşunuz. Bu iddia ga
zetemizin ot1aya attığı bir id
dia değildir. Iddia Yalçın Kü
çük'e aittir. Gazetemizde 
yayınlanan bir röportajında 
Yalçın Küçük şunları söylü- · 
yor: 
"Beşikçi tutuklanmtş, Top
taşt Cezaevi'ne almmtştt. 
Bunun üzerine 'geçmiş ol
sun' şeklinde dayamşmayt 
gösteren bir telgraf çekilme 
önerisini Bilgesu Erenus ve 
B. Kafaoğlu önerge olarak 
sundu. Ama, TYS Başkant'l 
s1fatt ile Aziz Nesin redetti. 
Tarttşma ç1kt1, ama, sonuç
ta kabul edilmedi." 
Eğer bu belirlemenin ya

lan - dolan olduğu iddiasın
daysanız, herhangi bir bi
çimde bu olayın olmadığını 
belirleyiniz. Tersi durumda 
gazetemize yalan-dolanla 
hakaret ettiğinizi kabul et
me durumundasınız. 
Bunların dışında gazete

mizdesizinle ilgili olarak yer 
alan metinterin tümü teyp 
bantlarından aynen çözüle
rek yayınlanmıştır. Kasetler 
arşivimizde durmaktadır. 
Size ait olmayan herhangi 
bir belirleme varsa, lütfen 
bildiri niz. 
Kurdistan Press çalışanları 
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KÜRDiSTAN DiN ADAMLARI BiRLiGi BAŞKANI MOLLA GARiP: 

•• 
''Ozgür ve birleşik 
bir Kürdistan için,, 
• "Herkes gibi ben de bir peşmergeyiın. Ve gücüm 
yettiği kadar Kürdistan'ıı:ı kurtuluşu için mücadele 
ediyorum." 

• Biz hiç bir fark gözetmeden silah elde Kürdistan'ın 
kurtuluşu için döğüşen güçlerle birlikten yanayız .. " 

• "Komünistlere, sosyalistlere muhalif değiliz. 
Ama, onlarla ayn şeyler düşündüğümüz açıktır. An
cak, ulusal kurtuluş mücalesi hedefi içinde onlarla 
fıkri mücadeleden yanayız .. " 

Heşmewci mezarlığında şehit 
işçi'nin mezarı başında duasım 

okudu. Klaşini omuzunda, kü
tüklüğü ise belindeydi. 

35-40 yaşlarmdaki bu adam, bir 
imam 'dı, bir din adamıydı. Ama 
onu niteleyen sadece bu yam ve 
özellikleri değildi. O aym zaman
da, "Kürdistan Din Adamları 
BirHği"nin yönetici peşmergele
rinden, Kürdistan'ın özgürlük sa
vaşcılarından biriydi. 
Latin Amerika'daki Camilla 

Torres adlı rahip'i, Nikaragua'mn 
Kültür bakanım, ya da Vietnam 
ulusal kurtuluş mücadelesindeki 
Budist rabipleri kurtuluş kavgala
rı tarihinden tamrız. 

Molla Garip de onlardan biri .. . 
Kürdistan Kurtuluş mücadelesi

nin neferlerinden biri olan Molla 
Garip'i tanımak için, sözü uzat
madan, Molla Garip ile kısa söy
leşimize geçelim. 

D Kendiniztien ve örgütünüztien 
sözeder misiniz? 

D D Kendimin bir önemi yok. 
Uzun yıllardır Peşmergeyim . 

Herkes gibi ben de gücüm yetti
ğince Kürdistan'ın kurtuluşu için 
mücadele ediyorum. Örgütümüz 
Kürdistan Din Adamlan (Ule
malan) Birliği'ne gelince, IKDP 
çizgisine bağWığıru ifade eden, 
özerk bir yapı olan örgütümüz 
1972 yılında, rahmetli Molla 
Mustafa Barzani'nin yardımıyla 
kuruldu. 
O günden bugüne ulusal kurtu

luş mücadelesi saflarında yerini 
alıyor. 

D Amacınız nedir? 

DO Amacımız bir bütün olarak 
Kürdistan'ın kurtuluşudur. Biz 
hiç bir fark gözetmeden, Kürdis
tan'ın kurtuluşu için, silah elde 
döğüşen tüm güçlerle birlikten 
yanay ız. 

Bizce, Kürdistan'daki tüm İs
lam'ların görevi demokratik ol
mayan kafir yönetimlere karşı, 
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özgür ve birleşik bir Kürdistan 
için mücadele etmektir. 

Ulusal sorunu reddeden ve 
Kürtleri baskı altında tutan hiçbir 
yönetim demokratik olamaz. 
Kürdistan'ın bütün parçalarında
ki durum ortadadır. 

D İslam dediniz, yani amacınız 
Kürdistan 'da İslamf yönetimi he
defleyen bir kuruluş mudur? 

DO Evet. Ama biz demokrasi
den yanayız. Bizim varlığımızı 
inkar etmeyen hiç bir gücü karşı
mıza almayız . Asıl hedefımiz 

Kürdistan'ın kurtuluşu ve birliği
dir. Bu müşterekte, tüm ulusal 
kurtuluşçu güçlerle, komünist, 
sosyalist vb. tüm güçlerle birlikte 
döğüşebiliriz. 

Biz emperyalizme, faşizme ve 
döktatörlüklere karşıyız. 

D Sosyalistler ve komünistler de
diniz, bu siyasal güçlere ilişkin 
olarak neler düşünüyorsunuz? 

DO Onlara muhalif değiliz. Ay
nı şeyler düşündüğümüz açıktır. 

Ama ulusal kurtuluş mücadelesi 
hedefi içinde onlarla fikri müca
deleden yanayız . 

D Peki Molla Garip, Kurdistan 
Press kanalıyla iletmek istediğin 
bir mesaj var mı? 
DO Kurdistan Press ayırım yap
madan tüm ulusal kurtuluşçu 
güçlerin ortak sesi olmalıdır. 

Düşmanlarımız karşısında kayıt

sız şartsız birliği, beraberliği sa
vunmalıdır. 

Aynca da mücadelemizin sesini 
tüm insanlığa duyurmalıdır. 

Herkes bilsin kafir ve zalim 
Saddam'ın cinayetleri bizi yıldır
rnıyor. Aksine güçlendiriyor. 
Allahın inayetiyle, bu kutsal 

kurtuluş mücadelesini, tüm güç
lüklerine, ve kanı dökülen onca 
şehide rağmen, halkımız ~a
caktır. Allah mazlumların yanın
da ve zalimlerin karşısındadır. 

ANK • 08.(Jl.lJ1- Heşmewa 
Kürdistan Din Aciamlan Birliği Başkam Molla Garip: ''Asli hedefimiz Kürdistan'm kurtuluşu ve birliğidir. Bu müşterek
te tüm ulusal kurtuluşçu güçlerle, komünistler/e, sosyalistlerle vb. tüm güçlerle birlikte döğüşebiliriz .. " 

foto; ANK 
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• 
Aydın, kavram olarak pek büyük bir anlam ifade etmiyor. Birşeyler bilen, okumuş ki

şiye aydın denebilecegi gibi, hiç okumamış, hayatın engin pratigiyle içli-dışlı yaşamış 
ve bundan dersler çıkannış kişilere de aydın denebilir. Aydın olmanın görevi bununla 
sırurlı degil. Aydın , aydırilıgını taşıyabilendir. Bu aydınlık taşıma ; çerçevesi çizilmiş, 
kaide-i kuralı belirlenmiş, kendine özgü karakteri olan bir biçirnle olmalıdır. Aydın , 
ulusal degerierini uluslararası degerlerle bütünleştirebilendir. Bunu yaparken kimligini 
yitirmeyendir. Her türlü dayamşmayı, alış-verişi kendi variyetinin inkan üzerine degil , 
tanımı ve kabulü üzerine oturtandır. 

Bu baglarnda ele alındıgında, Kürt aydın karakterinden söz etmek çok zor. Kürt aydım, 
Türk aydıruru kopya etmeye çalışmış, Türk ruhuyla yaşamış, Türk gibi düşünmüş ve 
kendini Kürt sanrnıştır. Hala sanıyor. Kendi karakterini oluşturma çabası da hala yok. 
Türk aydın ruh ve düşüncesini temel prensip ve amaç almış, Kürt oldugunu sanarak, 
'Türk'lük yapmıştır. Sosyalizm gibi enternasyonal bir toplum biçim ve düşüncesini 
Türkaydım yapılanmasıyla savunmaya calışmıştır. Bir Türkaydım olabilmeyi kültürlü 
olmayla özdeş tutmuş, olamamıştır. Olamadıgı için de buna tepki duymuş, aydın olarak 
varolabilmeyi, Türk aydımm ve bun
dan çıkarak dünyayı eleştirrnek ola
rak algılamıştır. Eleştiriyi yogunlaş
tırdıkça da daha çok Türk aydıruna 
benzemiştir. Gün gelmiş, konuşma
ları, yazıları, kitapları, şarkıları sa
dece bu eleştiri üzerine kurulmuş, 
eleştiri dışında iş yapılmaz olmuştur. 
Eleştirilen bir şeyin aktüel kaldığı 
biliniyor. Bu eleştiriler Türk aydın ti
pinin Kürdistan'a taşınmasına ve yer
leşmesine reklam hizmetleri olmuş
tur. Kürt aydıru, enerjisinin büyük 
bölümünü Türk aydın - sol'un eleşti
risine hasrettiği için de yaratıcı ola
mamış, Kürdistan'la ilgili ciddi ve 
tutarlı araştırmalara girememiştir. 
Kürdistan' ın somut meselelerinde 
bile çok uzak belirlemeler le soyutla
maya dalmış ve asıl sorunu hertaraf 
etmiştir. 
Türk aydın ruhunun nereden kay

naklandığı, ne üzerine kurulduğu bi
liniyor: Kemalizm .. Kürt aydını bü
tün çabasını Kemalizme sarfetmiş, 
ve çok acı dır; Kemalist Türk aydını
nın bir kopyacısı olmayı da aşama
mıştır. Türk aydınına yakıştırdığı 
'Belkemiksiz' sıfatı yanında, kendi
sinin 'Hiçkemiksiz'liginin farkına 
varmak istememiştir. Evet Kürt aydı
nı ulusal değerler açısından 'Hiçke
miksiz'dir. Kendi ulusunun sorunsal 
karakterini edinme, çözümsel olma 
yerine, başka işlerle demini meşgale 
eylemiştir. Kürt olamamış, ama ken
disine Kürt süsü vermiştir. Kürtlüğü 
bir süstür, özünde Kürtlüğü redet
miştir. Genellikle şöyle der: "Önce 
devrimciyim - sosyalistim, sonra 
Kürt" Nasıl? Yani sen anandan do
garken Kürt olmayacaksın, büyüyüp 

rezani • abori • cıvaki 
Ronokhfr, wek gotinek, rruuuı.ki wisa mezin ifade nake. Mirov kare ji kesen xwende u 

kesen ku hinek tiştan dizanin re beje ronokhfr. Her wisa kesen ku ne xwende ne, le nav 
pratfka jiyane derbasbUne ji ve ders girtine re j f mirov kare bej e ronokhfr. Vatiniyen ro
nokhiri bi ve ve ne hidudkiri ye (mehdud e). Ronokhfr ew e, ku bikaribe ronokhiriye xwe 
bihemilfne (hilgire). Ev hemi/andina ronokhfri, li nav çarçovekf u bi giredayf qaide u 
quralan u bi awaki karekıere tayben ve çedibe. Ronokhfr ew kes e, ku bikaribe hejayiyen 
netewf bi hejayiyen navnetewf ve girebide. Gava vena bike jf, dive huviyeta xwe (şexsi
yet) winda neke. Ronokhfr, ev e, ku hemfl danf2standin, tekiliyan ne li ser inkarkirina he
buna xwe, le naskirin u pejirandina hebf2na xwe ve dide runiştandin. 
Di ve maneye de mirov nikare çela (qala) karektera ronokhfrrı Kurd bike. Ronokhire 

Kurd, xwastiye ronokhire nrk qopye (teswfr) bike, bi rihe Tirkjiyaye, mina Tirkan poni
jiye, le xwe Kurd hesibandf ye u he jf xwe wisa dihesibine. He jf, ji bo pekanina karakle
ra xwe naxebite. Ronokhfre Kurd, rih u ponijandina ronokhfre nrk ji xwe re kiriye pren
siba bingehfn u annanc, xwe Kurd hesibandiye le ' 'Tirk' 'itf kiriye. Ronokhfre Kurd, şikl 
u fikrrı civakf ya sosyalizm ku enternasyonal e, di nav rasyonalen ronokhire Tirk de pa
rrıstiye. Huyina ronokhire Tirk, bi buyfna xwedf kultur (çand) re yek tişt hesibandiye, le 

nebUye. Gava ku nikaribuye wisa bi
be reaksiyon nfşan daye, wek ronak
bfr hebf2na xwe, rexnegirtina ronak
bire n rk u dinyaye ve giredaye, wjsa 
jikiri ye. 

Di kUrkirina rexneye de zedetir dij
behf ronokhfre Tirk bUye. Roj hatiye 
axaftin, nivfsandin, pirtak u stranen 
wf tene li ser ve rexne hatiye awaki
rin. li xeyne rexneye nikaribUye ka
rekf bike. 1e zanfn, ku tiştekf re rexne 
be giredan ew akluel (rojevede) di
mine. Ew rexnanaji bo ciwarbUna tl
pe (karektere) ronokhfre nrk li Kur
distane, xizmeta reklame kiri ne. Ro
nokhfre Kurd, ji pareki mezin a 
taqete (enerji) xwe ji bo rexnegirtina 
Ronokhfre-çep e Tirk serf kiriye, ji 
ber ve peydakar nebUye. li ser Kur
distane ne ketiye nav lekolfn u Iegeri
nen hejajf. li ser pirsen objektifyen 
Kurdistane re bi tesbit u tehlflen sub
jektif ve çu ye, leji pirsa bingehfn dur 
ketiye. 
Rihe Ronokhfriya Tirk, ji ku te, li 

ser çi hatiye awakirin, te zanfn: Ke
malizm. Ronokhfre Kurd, hemfl keda 
xwe li ser Kemalizm se rf kiriye u pir 
mixabin; ji qopyebUna Ronokhfre 
nrkjf derhas nebUye. Di gel, ku Ro
nokhfre Tirka re jf sifeta 'be pişt 
hestU' layiq dftiye, le ew bi xwe nex
westiye, ku bira 'be hestU 'bUna xwe 

' jf bihese. Bele, Ronokhfre Kurdji aif 
hejayiyen netewf ve 'be hestU 'ye. 
Dewsa, ku xwedf karekler u pirsa ne
tewaxwe bibe, vana hel (çareser;) bi
ke, karen dftir ve mijul bU ye. U de
men xwe wisa derbas kiriye. Nikari
bUye bibe Kurd, le xwe bi tişten 
Kurrif ve xemilandiye. Kurdftf ya wf 
tene xemilandinek e. Di naveroka 
xwe de Kurriftlye red kiriye. Bi gele
mperi wisa dibeje; • 'peşf şoreşger a 
sosyalist im, paşe Kurd.'' Çawa? .lli

nf gava tu ji di ya xwe çedibf ne Kurd f, piştf mezin dibf u tirkf dixwfnf dibf 'sosyalist; 
duvre jf, dibf Kurd. Mana ve ev e; Kurd nikarin bibin sosyalist, encax peşf dibin nrk 
u paşe sosyalist u paşe ji, ji ber vatiniyen enternasyonal! li hemher Kurdan, ku bikaribin 
ji wan re xwedf derkevin, dibin Kurd. Yani, em bi awakf vekiri bej in; xwe ji bo rizgarkiri
na 'van kirroyan' arnade dikin. Bila deng neçe qijiqan, ew rrıstf de gelek bikenin. Baş 
e, çima peşf ne Kurda paşe jf nabf sosyalist? Tişte rast ev e. Ev bervajfbUn ji ber çi? li 
ber ku, tu Ronokhfre nrk f. Feşf 'hiç' f, paşe Kemalfst.!sosyalfst 'f, li dawiye jf, xwe Kurd 
dihesibfnf. Erne bejin 'inşallah : 

Türkçe okuyarak 'sosyalist' olacak- "--"---'L----"""""~---'"""---"""..._;"-"'"'---"---"""1"' ""'---'....._.~-'---"--""''-"'---'-"---""'--.;..._~-~_..., 

sın, ondan sonra da kürtleşeceksin. Bu şu demektir: Kürtler sosyalist olmaz, ancak 
Türk olur sonra sosyalist ve sonra Kürtlere karşı enternasyonal görevlerinden dolayı da 
onlara sahip çıkmak için Kürt olur. Yani kabaca söylersek, 'şu kırroları' kurtarmaya so
yunur. Kargaların kulagı çınlasın , ne de gülerler böyle şeylere. Peki niçin direk Kürt de
gilsin ve sonra sosyalistleşmiyorsun? Doğru olan bu. Bu terslik niçin? Çünkü sen Türk 
aydınısın . Önce bir 'hiç' sonra Kemalist!Sosyalist'sin, en sonunda da Kürt oldugunu sa
nıyorsun . 'inşallah' diyelim. 
Bir Türk aydıru, "ben Türküm" diyebiliyor, sen ise cesaret edemiyorsun. Utanıp sıkı

lıyorsun. Çürkü, Türkaydım karşısında bir ögrenci gibisin. Sana 'milliyetçi' 'Kürtçü' 
diyebilir ve kırık not vererek seni sınıfta bırakabilir. Öyle ya 'sosyalizm' gıdam öğret
menin olan Türk aydınından alıyorsun, neyin doğru olup olmadıgına o karar verir, onun 
yargısı senin vazgeçemeyecegin öneme sahip. Halbuki ezilen bir ulusun milliyetçisi ol
mak en azından ezen bir ulusun sosyalisti olmak kadar şerefli bir iştir. Herkes ulusal sı
fatlandırmasıyla gurur duyarken, sen niye utanasın? Bir Filistinliye, Mısırlı veya Suri
yeli diyemezsin, karşı çıkar, göğsünü gere gere Filistinli olduğunu söyler. Sen niye Kür
distanlı olmaktan, Kürt olmaktan çok, 'Türkiyeli' oldugunu savunuyorsun. Türkiyeli 
olmak uzlaşmacı bir tutumdur, hatları karıştırır. Bu kavram Türk aydınının Kürdistan 
adını kullanmamak için, kendi burjuvazisinin sınırlarını aşmamak için sana kabul ettir
diği bir kavramdır. Hiç kimse Türkiyeli kavramıyla Kürdistanlı olduğunu ispatlayamaz. 
Türkiyeli degilsin eger Kürdistanlıysan . Sosyalist de olsan, çok degişik kültürleri olan 
halkları bir çırpıda bir sayamazsın , dökülen bunca kam görmezlikten gelemez, maz
lurnla zalimi barıştırma hevesine kapılamazsın. Bu halkla alay etmeye kimsenin hakkı 
yok! Ya bu halkın mücadelesinde varsın ya da yok, sen Türk aydını gibi destekçi ola
mazsın, bu işi sırtlamak zorundasın. 
Bu işi sırtlamak da kendisini Türk aydıruna göre biçirnlendirmekle olmaz. Bir şeyler 

yazarken - yaparken- söylerken Türk aydımmn tepkisinin ne olacağı , ne düşünecegi se
nin sorunun olamaz. Senin sorunun Kürt unsurununun ne diyecegi ile ilgilidir. Kürt ay
dım , Kürt halkı ne düşünür, senin için bu önemlidir, olmalıdır. Aydın demek, efendi 
temiz aile çocugu demek degil, tam tersi amacında direnen ve halkına karşı tutarlı bir 
hammal olabilen kimsedir. 
İşte böyle, sayın ''Aydın Efendiligi" yapmaya soyunmuş Efendi Kürt Aydınlar. Aydın 

yüklenendir, yük degil! 
Devam edebilir. .. 
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Ronakbfrekf Tirk dikare beje ''ez Tirkim': Tu jf neweri u fedf dikf. li her ku tu li hem
her Ronokhfre Tirk, mfna xwendevanekf. E w dikare ji te re bej e, 'neteweperest; 'Kurtçf' 
a not e kem b idetea te sinift de bihele. Wisa ye, Çimkf, qute xwe ya 'sosyalistiye 'ji ma
mostayen xwe ronakbfre Tirk distfnf. E w dikare biryar li ser rrıstf u çewtiya b ide. Birya
ra wfji bo te gelek giring e. U bele, kare neteweperestiya miletekf binJest bi kemahf 
qase sosyalfstf ya miletek serdest bi şeref e. Her kes, sifete xwe ye netewf fexra xwe dike, 
tu çima fedf bikf? Tu nikari yekf Fılistfnf re bejf, Misiri an jf Suri, ew de li dij derkeve, 
ew de bi fexr xwedf Fi_lfsftfnfbUyfna xwe derkeve. Tu çima zedeyf Kurdbtın, Kurdistanf
bUnaxwe 'Tirkiyeyf'bUnaxwe diparezf. nrkiyeyfbUn tewrekf lihevkirine ye, ew xetan tev 
li hev dike. Ev gotin, yani TirkiyeyfbUn ji ali Ronokhfre Tirk te bikaranfn. Annanca we 
jf ne binavkirina (navandina) Kurdistaneye u qayılbuna wf ya sfnoren burjuvaziye xwe 
ye. Kes nikare bi gotine TirkiyeyıÖuiJ., KurdistananibUna xwe bide fspatkirin . Ger tu 
Kurdistanf bi, ne li Tirkiyeyf yf. Tu sosyalist jf bf, nikari ge/an xwedf çanden (kulturen) 
cfhe yek bihesibfnf. Nikarf çave xwe li her ev xwfnen ku hatine rijandin bigri. Nikari bi
kevf hewesa aşbuna zalim u mazluman. Mafo kesf nfne, ku qerfa (heneka) xwe ve gele 
bike. Tu an di nav tekoşfna ve gele de heyf, an jf nfnf. Tu nikari mina Ronokhfre nrk, 
alikar bf, dive tu ve bare hilgiri. 

Hilgirtina ve bare jf, şikl wergirtina li gor Ronokhfre Tirk nabe. Gava tiştekf dinivfsf
dikf-dibeji li gor reaksiyona Ronokhfre Tirk u li gor fikre wf nikari hereket bikf. Ev ne 
pirsa te ye. Pirsa te ev e; we Kurd çi bejin, Ronokhfre Kurd, gele Kurd çi bifikirin. Ev 
giring e. Maneya ronokhfri, ne efendfbun u ne zarokiya malhata paqij e. li bervajf ro
nokhfr; di annanca .xWe de, berxwe dide, xwedf biryar e, di bin bare gele xwe de kesekf 
hernal (bargiran) e. 

Wisa ye, Ronokhfren Kurd yen berez, ku xwe amadeyf ronokhfriya efendftf kirine. 
Ronokhfr, hernal e, ne bar e! 

Belkf jf dom bike ... 
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Güney Kürdistan'da Cephe çalışma
lannın boyutlanması ile beraber, Sad
dam rejimi de saldınlannı tırmandır
maya başladı . 

Ne var ki geçen zaman içinde Kürt 
hareketi oldukça önemli mevzilere 
yerleşmiş bulunuyordu. Suriye -
1ürkiye sınırlannın kesistigi Zaho!. 
dan itibaren, Mervan'a kadar bütün 
sınır şeridi Kürt hareketi tarafından 
kontrol edilebilen kurtanimış alan
lardı. Saddam rejimi, bu alanlan sü
rekli bombalamakla beraber, geri ala
mamaktadır. 
Öte yanran, Kürt hareketi stratejik 

bir çizgi olarak, hayatın da dayatması 
ile, daglardan şehirlere inmeye başla
maktadır. Şehirlere yayılan politik ör
gütlenmeler, zaman zaman şehirlerde 
de askeri eylemler yapmaktadırlar. 
YNK Genel Sekreteri, 88'de Süley
maniye'de basın toplantısı yapacagını 
açıklamaktadır. Kürt hareketinin bü
yük yerleşme merkezlerine, sanayi ve 
özellikle de petrol bölgelerine dogru 
yönelen genişlemesi, Saddam rejimi 
tarafından korku içinde izlenmekte
dir. 

Son iki yıl içinde gerek KDP ve ge
rekse YNK'nın askeri eylemleri , Sad
dam rejimine agır darbeler indirdi. 
Cephe platformunda, bu iki büyük 
gücün politik ve askeri birlik içine 
girmeleri büyük bir önem taşıyor. 
Bunlara, diger üç örgiitün de, (PA
SOK, IKDHP ve HESIK) katılması, 
politik oldugu kadar askeri olarak da 
sonuç alabilecek bir gücün ortaya çık
ması anlamını taşımaktadır. Son as
keri faaliyetler özden geçirildigi za
man, bu daha iyi anlaşılabilmektedir. 

ANK muhabirierinin yaptıklan ince
lemelere göre, YNK'nin (KYB) 1986 
yılı eylemlerinin dökümü şöyle: 

5ı8 operasyon yapıldı. 4112 düşman 
askeri öldürüldü. 444 7 kişi yaralandı . 
Esir edilen düşman sayısı 78l'dir. 
1üm bu operasyonlarda 243 peş

merge şehid oldu. Aynı operasyonlar
da, düşmandan ele geçirilen malze
menin toplam dökümü şöyle; 
ı adet ı06 mrn.'lik top, 2 adet 23 

mrn.'lik uçaksavar, 2 adet ı4,7 
mrn.'lik makinalı, 2 adet Doçka ma
kinalı, ı adet MM agır makinalı, 67 
adet RBC, 20 adet BKC makinalı, 32 
adet Diktariyof, 48 adet RBK, ll adet 
60 mrn.'lik havan, ll40 adet Kalaşin
kof, ll adet dürbünlü Kannas, ı9 adet 
Buruno tüfek, 96 adet muhtelif çapta 
tabanca, 844 RBC roketi, 2954 adet 
Kalaşinkof jarjürü, ı76. 250 adet 
muhtelif çapta mermi, ı4 sandık Ka
laşinkof mermisi , 20 sandık BKC 
mermisi, ı6 sandık elbombası , 5ı 
adet telsiz, 94 adet taşıt aracı, 349 
adet elbombası 

Bu operasyonlarda, 9 adet tank, ı43 
adet taşıt aracı , 3 adet bul dozer, 2 adet 
Krayder, ı adet ı70 mrn.'lik top, ı adet 
120 mrn.'lik top, ı adet ı06 mrn.'lik 
top, 2 roket rampası, ı radar telsizi, 8 
adet elektrikjenaratorü, ll adet aske
ri cephanelik, 2 askeri magaza, 82 ha
van topu, 2 polis merkezi, ı büyük 
elektrik merkezi, Şıvasor'daki bir 
köprü, 22 adet 23 mrn.'lik uçaksavar 
ele geçirildi 1 tahrip edildi. 

lkak'tan ... , Ho:rirrın 87'ye 

Karadag, Taktak, Revanduz,Sirvan, 
Horma nahiyeleri peşmerge kuvvet
lerince işgal edildi. Ayrıca ı8'i bü
yük, 23 'ü orta olmak üzere 286 adet 
askeri kontrol merkezi imha edildi. 
Bundan başka Gılazerde dagı ve çev
resi düşman güçlerinden kurtanldı. 

5006 kişi öldürüldü, 3fJ7 kişi yara
landı , ll60 kişi ise esir edildi. Eylem
Ierde ı adet tank, 3 adet taşıma aracı , 
6 adet ı4 mrn.'lik Dimitrof makinalı , 
12 adet doçka makinalı, 23 adet havan 
topu, ı49 adet çeşitli agır makinalı , 
159 adet RBC, 1542 adet Kalaşinkof, 
Buruno ve Kırnas, 53 adet tabanca, 
lll adet muhtelif telsiz, 155 adet taşıt 
aracı ele geçti. 
Bunların dışında ll. ıo. ı987 tarihinde 

KYB'ye baglı peşmerge güçleri Erbil 

ilinde asfalt fabrikasını ele geçirip 
fabrikayı tamamen yok ettiler. 
Ayrıca bu eylemde 3 yüksek rütbeli 

Irak askeri ele geçirildi. Eylem üzeri
ne bölgeye gele~ BAAS kuvvetleri ge
ri püskürtüldü. Ikinci çatışmada düş
manın kaybı 30 ölüydü. 2 jip ve 2 as
keri kamyonda bu eylemde yakılmak 
suretiyle tahrip edildi. 
ı Grinof, 15 kalaşinkof, 1 Diktari

yof, 2 telsiz ve 1 taşıt peşmergenin eli
ne geçti. 

Eylül ayının son haftasında KYB 
güçlerince gerçekleştirilen bir ope
rasyonda, 3 ıtalyan mühendis -Cako 
Cumuti, Carura Cificiba, Diyutal Li
fi ~bito- esir edildi. Bu mühendis
ler, I talyan hükümetinin Basra'dan sa
vaş gemilerini çekmesi ve lrak'a yap
tıgı yardımları durdurması istemiyle 
kaçırıldı. 

1-KDP'nin eykmhri 

ANK muhabirierinin yaptıkları in
celemelere göre; 1-KDP 1.2.86-5.6.87 
tarihleri arasında toplam 320 askeri 
eylem gerçekleştirdi . Bu eylemlerde 
1086 düşman öldürüldü, 745 kişi ya
ralandı, 368 esir edildi. 

Bu eylemlerde düşmana verilen za
rar şöyle : 3 sahra topu, 5 helikopter, 
23 zırhlı araç, 23 buldozer, 2 doçka 
makinalı , 2 traktör, 2 tank. 
Aynı eylemlerde 3 sahra topu, 5 

zırhlı araç, 21 taşıt aracı, 662 kalaşni
kof, 63 agır makinalı, 29 RBC, 40 tel
siz, 3 tabanca, 9 katır, ele geçirildi. 

Eylemlerde 32 peşmerge şehit oldu, 
85 peşmerge de yaralandı. 2000 kişi 
silahlan ile birlikte devrim saflarına 
katıldı. Karadag nahiyesinin kurtarıl
ması, Foçsotke'ki askeri üssün yok 
edilmesi ve muhtelif büyüklükte 27 
askeri kontrol biriminin imhası ile 
Barneme Havaalanı da peşmerge güç
lerince işgal edilerek yakılması ey
lemleri en önemlileri idi. 

Ocolc - Ağustos Jf}87 

2 büyük askeri merkez ve çeşitli bü
yüklükteki 90 askeri kontrol birimi 
imha edildi. 

Bu eylemlerde 22 adet RBC, 2 adet 
60 rom'lik havan topu, ll Diktariyof, 
150 adet Kalaşnikof, 42 adet Buruno, 
7 adet telsiz, 56 adet RBC mermisi, 
65 el bombası, 6 mayın, çokca mer
mi, 8 adet taşıt aracı , 9 adet tabanca, 
2 daktilo makinası, bolca ilaç, 3 adet 
telefon, 3 adet katır ele geçirildi. 
Düşmanın kayıbı ise şöyle : 
2 adet helikopter düşürüldü, 413 
düşman askeri yok edildi, lOO'ü yara
landı , 135 adet toptan oluşan bid top
çu bataryası yok edildi, 7 taşıt aracı 
yakıldı. 
Aynı eylemlerde 8 peşmerge şehit 

oldu, 21 peşmerge yaralandı . 
Bu eylemlerde Ahmedova mıntıka

sında 36 nolu hafif eaş (hain) birligi, 
Bebat Amadiye rnıntıkasında 87 nolu 
eaş birligi, Artuş rnıntıkasında 8 as
keri kontrol merkezi yok edildi. 

18.8.87'de 15 km. lik bir cephede 
Hiran-Şaklava yolundaki Akubani 
Sero bölgesinde ll askeri kontrol 
merkezi yok edildi. Bu eylemde 74 
düşman askeri öldürüldü, 50'si yara
landı . 6 peşmerge şehit oldu . Söz ko
nusu eyleme Kurdistan Press muhabi
ri de katıldı. 

13-14.9.87 gecesi Bervari Bala ınıntı
kasındaki Kanimasİ rnıntıkası ele ge
çirildi. Bu eylemde 500 düşman aske
ri öldürülürken, 700 tanesi de esir 
edildi. 5 askeri kontrol merkezi yakıl
dı. 1000 parça silah, 17 sahra topu, 
büyük çapta mühimmat ele geçirildi. 
Ve bir Platus uçak düşürüldü. 2 adet 
tank yakıldı. 20 taşıt aracı ele geçti. 

Bu eylemlerde 3 peşmerge şehit 
oldu . 

Bölgenin kurtanlmasından sonra, 
bölge üç gün hükümet tarafından 
kimyasal silahlarla bombalandı. Bu
nun üzerine 1-KDP bölgedeki geniş 
kapsamlı olabilecek bir katliarnı ön
lemek için gücünü geri çekti. 

Kür 

İlk kimyasal bombardıman Nisan 
86'da başladı. 15.4.1987'de Hildin, 
Barklo, Kanitu, Zeni, Bılalokova, 
Hate, Alane, Şehvasan, Dıraşİ bom
balandı. 
Ayrıca , 17.4.87'de Gazlar, Sengar, 

Meolaka ve 21.4.87'de Karadag bom
balandı. 

Her yerleşim birimine 60 ila 70 arası 
kimyasal bomba atıldı . Ayrıca , sade
ce Belisan'da 120, Şeyhvasan'da 128 
kişi hayatını yitirdi . . . 1üm bunlar si
vil hedefler. 

32 ·helikopter ve 12 bombardırnan 
uçagı ile bombalanan askeri hedefler 
şunlar : 

19 ila 24.4.1987 arasında Vadi Beli
san, 18 ila 20.4.87 arasında Kıyva ve 
Mavt, 19 ila 20.4.1987 arasında Pera 
Makrum, 15 ila 25 dakika arası bir sü
re ile bombalandı. Bu bombalamalar 
sonucu peşmerge güçleri 50 ölü ve 
400 yaralı verdi. 

Bu bombardımanlar Nisan 87'den 
beri aralıksız devam etmektedir. Son 
aylann en büyük saldırılan Kanimasİ 
(2 gün) ve Sergel o' ya ( 45 dakika) 
yapıldı. 

Bu bambardırnanlarda kullanılan 
kimyevi gazlar, halen YNK'nin ka
rargahlarında esir olarak tutulan 1947 
Bagdat dogumlu, Albay Abdulselam 

Abdullah'ın verdigi bilgilere göre 
~unlardır ; Hardal, Nitrojen hardal, 
llluuıt, Aluırin , Tabun , Zuman, Ar
sin, Siyanid hidrojen, Klorid siyono
jin, oksit karbon , Foscin, Day foscin 
ve Tray foscin .. (13 çeşit) 

Gene bu esir albayın açıklamalanna 
göre, kimyevi silahların hammadesi 
Almanya'dan (şirket saptanamadı) ve 
Hollanda'da ve Sidco - Holland şirke
tinden temin edilmekte, Irak'ta Aka
şat ilinde ise bomba imal edil
mektedir. 

Irak devletinin sistematik olarak uy
guladıgı mecburi İskan politikası da, 
son dönemlerde bir vahşet düzeyine 
ulaştı . Agır bombalar ve kimyevi gaz
larla yok edilen köylerden toplanan 
insanlar, güney sınırlanna, çöl'e sü
rülmektedir. Diwaniye isimli bölgede 
inşa edilen bu konsantrasyon kampla
nnda hayat gerçek bir azap haline ge
tirilmiştir. Su, un ve şeker dışında 
kamp sakinlerine gıda verilme
mektedir. 

Halen, 150 ila 200 bin cıvarında 
göçmen İran'da bulunmaktadır. 
Savaş sürecinde 3000'den fazla köy 

yakılıp yıkıldı. 1973 'ten 78'e kadar 
boşaltılan alanlar, 16 bin . Km2'dir. 
78'den bu güne kadar ise fJ787 Km2'lik 

alan zorla boşaltıldı ve tahrip edildi. 

SağWc Sorunu 

Kürt hareketinin ve özellikle kurta
rılmış alanların en çetin sorunlann
dan biri ise, hiç kuşku yok ki , saglık 
sorunudur. Yapılan incelemelere gö
re, halen alanda yalnızca 14 doktor 
bulunmaktadır. Bunlardan 9'u Bahdi
nan'da, 5'i ise Soran'da görev yap
maktadırlar. 

KYB'nin aşagı yukarı tam teşekkül
lü denebilecek bir hastanesi Hate'de 
bulunmaktadır. Araç gereçlerle bera
ber, tıbbi malzeme eksikligi ise yok
lugu .. en çok hissedilen malzemeler
dir. Omegin, kimyevi silahlarla yara
lalanlara karşı kullanılan ilaçlar 
şunlardır : Atropihe 0,25, Tetravit, 
Hemrnatropin, Hidrokortizon .. Bun
ların , kimyevi gaz yaralanna karşı ol
dukça etkisiz oldugu da bilinmekte
dir. 

Özetle, Güney Kürdistan'da Kürt ha
reketi son derece agır şartlar altında 
topyukun bir direnişi sürdürmekte
dir. Alanda bulunan siyasal güçlerin 
birligi bu anlamda büyük bir önem ve 
deger taşımaktadır. Kürdistan'ın di
ger parçalannda ve Avrupa'da yaşa
yan Kürtlere de agır görevler düş
mektedir.D 
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Naz1m (KYB PB), Dr. Fuat Masum (KYB PB). (1-KSP Başkam), Mesut 

Muhsin Dizeyi (Eşki bakan), Kek Kerim. (PASOK), A~d.Abdulgafur (KYB)~ 

. Kakai (1-KDP PB) 

Li Kurdistana Başur, li gel peş
ketina xebaten hevkari u yekiti
yen hezen siyasi, erişen rejima 
Saddam ji xurt bu. U tevgera 
Kurd gihiştiye mewziyen giring. 
Li bin qorziya sinore Suriye u Tir
kiye, ji Zaxo'ye h eya merivane se
ransere xeta sinor di bin desthila
tiya tevgera Kurd de bu. Rejima 
Saddam be rawestin li ser van he
reman bombe dibarand, le nikari
bıi paş ve bisteni. Weki din tevge
ra Kurd , ji çi yan dadiket bajaran. 
Rexisıinen siyasi, ku di bajaran 
de geş bubun, carna çalakiyen 
çekdari ji pekdianin. Tevgera 
Kurd bere xwe da bu heremen 
petrole u wan hereman di bin teh
dida hezen peşmerge de bun. Re
jima Saddamji, j i ve yeke pir di
tirsiya. 

Du nav du salen dawi de, hezen 
PDK u YNK derben mezin rejime 
didan. Hevkariya her du rexisti
nan, xebate van e hevbaş li gel PA
SO K, PSK u PDGK di nav plat
forma cepheki de hatibıin ba hev 
ji. 

Li gor lekolinen nuçevanen 
ANK; 

Parti Demokrati Kurdistan-Iraq, 

di navbera 1. 2. 86 u 5. 6. 'if7 an de 
320 çalakiyen eskeri pekanibıi. 
Di van çalakiyan de; ı086 dijrnin 
hatiye kuştin u 745 dijrnin hatiye 
birindarkirin u 368 ji hatine dil
girtin . 
Di van çalakiyan de xisareta 

dijrnin ; 
3 tope sehra, 5 helikopter, 23 zi

repoş, 23 boldozer, 2 doçka, 2 
traktor, 2 tank e. Di van çalakiyan 
de, 3 tope sehra, 5 zirepoş, 2ı oto
mobil, 662 heb tifinge keleşinkof, 
63 tifinge giran, 29 RBC, 40 be
tel , 3 demançe, 9 hestir ketiye 
deste peşmergan . 

Di van çalakiyan de; 
32 peşmerge şehid ketine u 85 

peşmerge ji birindar bıine. 2000 
kes tev li çeken xwe hatine nav re
fen şoreşe. Rizgarkirina Qere
dax, hilweşandina bingeha eskeri 
li Sotke, werankirina Zl bingehen 
piçuk yen eskeri, u dagirkirin u 
werankirina Balafirgeha Eskeri li 
Bamerne, çalakiyen giring bıi ne. 

Di navbera meha 1. heya meha 
8.e 'if7 an de; 2 bingehen mezin u 
90 bingehen piçuk yen eskeri ha
line werankirin. di van çalakiyan 
de, 22 RBC, 2 heb tope 60 mm. , 

ll diktaryof, 150 keleşinkof, 42 
birno, 7 betel , 56 heb roketa 
RBC, 65 heb bombeye desta, 6 
mayin, gelek gulle u 8 otomobil , 9 
demançe, 2 daktilo, gelek der
man, 3 telefon, 3 hestir ketiye 
deste peşmerge. 

Xisareta dijrnin; 2 helikopterha
tiye xistin, 413 dijrnin hatiye kuş
tİn, ıoo ji hatiye birindarkirin. 
Bataryeka tope ku , ji ı35 topan 
pekdihat hatiye werankirin. 7 oto
mobila eskeri ji hatine kawilkirin. 
Di van çalakiyan de, 8 peşmerge 
şehid u 2ı ji birindar bune. Her 
wisa di van çalakiyan de, heza 36 
a cehşan li Ehmedava, Mza 'if7 an 
li Bebade (Amediye) u 8 bingeM 
eskeri hatine werankirin. 

Di ı8.8.'if7 an de, li ser reya Hiran 
u Şeqlawa di eniki 15 kilometreye 
de, li herema Akubane-Sero ll 
bingehen eskeri hatin werankirin. 
Di ve şeri de, 74 dijrnin hatine 
kuştin, 50 ji hatine birindarkirin. 
Nuçevane Kurdistan Press ji tevi 
ve şere bıibıi. Ve şeride 6 peşmer
ge ji şehid ~etine. 

Di meha llone de ji, li herema 
Berwariye, nehiye Kanimase kete 
deste hezen PDK. Li şere Kani-

Ifl.ase; zedeyi 500 dijmin hatine 
kuştin, 600 dijrnin hatine dilgir
tin, 5 bingehen eskeri hatine ka
wilkirin, 23 top, 30 wesiteyen es
keri, zedeyi ıooo parçe çek, gelek 
cebirxane u derman ketiye deste 
peşmerge. Di ve şeri de 2 balatir 
hatine xistin, 7 peşmerge ji şehid 
ketine. Pişti serketina hezen peş
merge, hikfimet diji gele navçebi 
balafiren şeri gazen kimyevi bikar 
ani. PDK, ji bo, ku xisaret negihi
je xelke, hezen xwe ji ve navçeye 
kişandiye. 

* 
Çalakiyen Yekiti Niştimane 

Kurdistan di sala ı986 an de ev in: 
5ı8 çalakiyen eskeri pekhatiye. 

4112 dijmin hatine kuştin, 4447 
dijrnin hatiye birindarkirin, 78ı 
dijrnin ji hatiye dilgirtin. Di van 
çalakiyan de 243 peşmerge ji şe
hid ketine. 
Di van çalakiyan de; 
ı tope ı06 mm., 2 doçkaye 23 

mm., 2 reşaşe ı4,7 mm., 2 doçka, 
ı MM reşaşe giran, 67 RBC, 20 
BKC, 32 diktaryof, 48 RBK, ll 
heb tope 60 mm., ll40 keleşinkof, 
ll heb qinnase bi durbin, ı9 tifın
ge birno, 96 demançe, 844 h eb ro
keta RBC, 2954 heb jarjora kele
şinkof, 176 220 li b gulleye curbe
cur, ı4 sandoq guleye keleşinkof, 
20 sandoq guleye BKC, ı6 sandoq 
bombeye desta, 5ı heb betel, 94 
otomobile eskeri, 349 heb born
heye desta ketine deste peş

mergan. 
Di van çalakiyan de xisareta 

dijrnin; 
9 tank, ı43 wesiteya eskeri, 3 

boldozer, 2 Greder, ı tope ı75 
mm., ı tope 120mm., ı tope ı06 
mm., 2 rampaye ro ket, ı betele 
radar, 8 jeneratora elektrike, ll 
cebirxaneya eskeri, 2 maxezaya 
eskeri, 82 tope havan, 2 navendi
yen polis, 1 santrala elektrik, li 
Şiwasore pireki ye. 
Di navbera meha ı heya meha 6 

a 'if7 an; Qeredax, Taktak, Rewan
dıiz , Sirwan, Hormal ji ali hezen 
peşmerge ve hatine dagirkirin. 
Herwisa ı8 mezin, 23 navin, 286 
bingehen piçuk yen eskeri hatine 
kawilkirin. Çiyaye Gilazerd ji dij
min hatiye stendin. 5016 dijrnin 
hatine kuştin , 3CJ7 dijrnin hatine 
birindarkirin, ll60 kes ji hatine 
dilgirtin. 

Di van çalakiyan de; ı tank, 3 
otomobile eskeri, 6 ı4mm. Di
mitrof, 12 doçka, 23 tope havan, 
ı49 çeke giran, 159 RBC, 1542 
heb keleşinkof, Birno u Qernas, 
53 demançe, lll betel, 155 wesite 
ketiye deste hezen peşmerge. 

Weke din, di ll.10.19'if7 an de 
peşmergeyen YNK, li bajare Er
bile fabriqeya asvalt kawilkirine. 
Di ve çalakiye de 3 zabiten mezin 
hatiye dilgirtin, 30 dijrnin hatiye 
kuştin, 2 jip, 2 kamyona eskeri ha
tin kawilkirin. ı Grinof, 15 kele
şinkof, ı Diktariyof, 2 betel u oto
mobilek ketiye deste peşmerge. 
Di meha ilone de ~şmergeyen 

YNK 3 miliendisen !tali -Cako 
Cumuti, Caruca Cificiba, Diy~tul 
Lifi Roybi!_O- rehin girtine. U ji 
hukumeta !tali daxwaz kiriye ku 
gemiyen xwe ji Basra bikşine. 

PETROLA KERKUKE 

Petroten Kerkuke ji bo hikumeta 
Iraqe ge!ek giring e; xeta petrola 
Kerkuk-lskenderıin niha di bin 
tehdida hezen peşmerge de ye. 
Beşeki mezin petrola lraqe li Ker
kuke derdikeve. Li Kerkuke roje 
nezike 2 milyon waril petrol der-

dikeve. 
Li gor bejmara jeri intaca(üre

tim) petrole wisa ye: 
Henciran; 32 bir, roje ı75 hezar 
waril. 
Kotan; 38 bir, roje 200 hezar 
waril . 
Koşkaya; 24 bir, roje ı85 hezar 
waril. 
Havana; ı8 bir, roje ı85 hezar 
waril. 
Saralo; ı4 bir, roje 200 hezar 
waril. 
Serbeşah; 20 bir, roje 64 hezar 
waril. 
Sorav; Hejmara bir naye zanin, 
roje llO waril. 
Bay Hasan; 71 bir, roje ıoo hezar 
waril . 
Şenaqa; bejmara bir naye zanin, 
roje 92 hezar waril. 
Davut Korka; Hejmara bir naye 
zanin, roje 112 hezar waril. 
Çiyaye Bor; 22 bir, roje 70 hezar 
waril. 
Cemburula jor; 70 bir, roje ı60 
hezar waril. 
Cemburula jeri; Hejmara bir na
ye zanin, roje 200 hezar waril. 

ÇEKEN KIMYEVİ 

Bombardimana peşi di meha Ni
sane de çebıiye. Di roja 15.4 19'if7 
an de Hildin, Bergelu, Kanitıi , 
Zeni, Bilalıikawa , Hate, Alane, 
Şexwasan u Diraşi hatin bom
bekirin. 

Di roja ı7.4.19'if7 an de Qizler, 
Sengar, Melekan u di 24.4.19'if7 
an de ji Qeredax hatin bomberdi
mankirin. Li ser her navçeki nezi
ki 60-70 bom be ha te av etin. Li Ba
lisane 120, li Şexwasan 128 kes 
hatin kuştin ... 

Di van bombebarandinan de 32 
helikopter, 12 balafiren şeri, van 
hedefenjerin xistin; di 19 u 2ı Ni
sane de Geliye Belisan, di ı8-20 
Nisane de Qiyme u Mawt, di 
ı9-20 Nisane de Pera, Makrumji 
hezen peşmerge 50 kes şehid ke
tin u 400 ji hate birindarkirin. 

Ev bomberdimanen kimyeviji Nisa
na 'ir7 an de ve dom dike. Di mehen da
wi de li ser Kanimasi 2 roj O Sergel O ji 
careki gazen kimyevi hatiye avetin. 
Nave gaz a çeken kimyevf ku hatin 

bikarantn; 
Hardel, Nitrojen hardal , İlluzat , Al

zarin, Thbun, Zuman, Arsin, Siyanid 
Hidrojen, Klorid Siyonojin, Karbon 
Oksit, Foscin, Day Foscin, Tray 
Poscin. 

Materyale van bombeyan ji şirketen 
Elmaoya Rojava, SIDCO-Holand ten 
kirin. 

Bombayen kimyevi li bajare Akaşat 
ten çekirin. Agahdariyen li ser çeken 
kimyevi ji zabit Abdlllselam Abdul
lah ku di deste YNK de girtiye, hatiye 
standin. 

PIRSA CIHELKIRINE 

-Li Inme 150-200 hezar kurde pene
hende(multeci) hene. 
-Di nav şere de li Kurtlistane zooeyi 
3000 gund hatine verankirin. 
-Xaken ku di navbera 75-78 an de hati
ne valakirin 16.000 km2 ye. 
-Pişte 1978 an ji IJ7'ir7 km2 hatiye va
lakirin. 
-Gele van hereman li BaşOra lraqe he
rema Diwaniye di kampen konsant
rasyonedebi zore hatine rOniştandin. 

PIRSA PERWERDE fJ BUl/Kİ 

Di nav PDK-1 e de 5 doktor, di nav 
YNK e de 9 doktoren xwedi diploma 
hene. 

Li Bergelo nexweşxaneki YNK he
ye. Xizmeta sihhi(bijijki) gelek kem 
e. 

Dennanen ku diji birinen çeken 
kimyevi ten bikaranin; 

Atropihe 0,25, Tetravit, Hemmatro
pin, Hidrokortizon.D 
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BELGE 
Baştarafı Sayı 26, sayfa 10'da 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyefendinin 931 senesi 
sonlannda B. U. Mf. mıntıkasını teftişi esnasmda Der
sim 'i ve muhitini dolaştıktan sonra Elaziz'den şifre ile 
Başvekalet yüksek makamına yazdığı 18.ll.1931 tarih
li rapor: 

* 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Beyefendinin mporu 

Arapkir hususiyle Kemaliye'nin Dersim kazala
rma cıvar halkının Dersimiiierden çektiklerini 
dinledikten ve gördükten sonra Dersim meselesi 
ile yakından alakadar olmamak mümkün değil
di. Elaziz'e avdette umumi müfettiş ve vali bey
lerle Kazım, Kenan ve Osman paşalarla Çemiş
kezek, Hozat ve Pertek ve Mazkirt kazalarma gi
dildi. Siirt mebusu Mahmut beyefendi derefakat 
lutfunda bulundular. 

Dersim'i daha iyi görebilmek için Ovacık ve 
Nazirniye'ye ve Dersimiiierin tecavüzlerinin za
rarlarını iyice görebilmek için de Kigı, Kemah 
ve Erzincan'a hatta Kangal'a kadar gitmek lazım
dır. Vakit ve mevsimin buna müsait olmaması 
noksanını idare rüesasından aldığım malumatla 
ikrnale çalıştım. 

Bu havali ve buraların hali, zati devletlerinizin 
malumudur. Yalnız maruzatıma bir mukaddeme 
olmak üzere arzetmek istediğim keyfiyet artık 
Dersim meselesinin kati surette hallinin devlet
çe, rnilletçe ve bilhassa hükümetçe tehiri caiz ol
mayan muzur, tehlikeli ve zaman geçtikçe halli 
müşkülleşecek ve zararı artacak bir vaziyet almış 
olmasıdır. 

Dersim' i ihata eden kazaların 150.000 nüfusluk 
halkı, Dersimiiierin mütevali ve mütemadi taa
ruz ve tecavüzlerin gittikçe daha ziyade mutazar
nr olmaktadırlar. Dersim'e yakın olan muhitle
rin kazanç ve hayatları Dersimiiierin ayaklan al
tında hergün çiğnenmektedir. Toplu büyük çe
telerin köy basması, sürüleri götürmesi, muka
vemet edenleri öldürmesi, yol kesmesi son ay
larda adi vakalar sırasına geçmiştir. Dersim' e ya
kın yerlerdeki halk malından ve canından emin 
olmadıklan gibi, manevi cesaret ve mukavemet
lerini de kaybetmiş bulunuyorlar. Bu yakın çem
berin harici muhiti de cezasız kalan vakaların te
siri altında ziraat ve ticaret noktasından madde
ten mutazarnr ve asayışsizlik yüzünden manen 
muzdariptirler. 

Dersim'in içinin arzettiği manzara da bundan 
daha az acı ve acıklı değildir. Bir defa Dersim, 
Çemişkezek, Pertek, Makkirt ve Hozat kazala
rındaki ~umiyetle Türkler ve aşiret hayatını 
terkederek silahları alınan çiftçiler tamarniyle 
Dersimiiierin nüfuz ve tehdidi altındadırlar. 

Devlete asker ve vergi veren bu halk canını ve 
malını korumak için Garp ve Şimal aşiretlerine 
vergi vermek mecburiyetinde oldukları gibi her 
gün soyulmak ve öldürül!llek tehlikesindedirler. 
Soyulanlar pek çoktur. Oldürülenler de vardır. 
Köyünden tarlasına gidemeyen veyahut şehire il
tica eden köylüler pek çoktur. 

Dersim'in mütecaviz ve mutaarnz aşiretleri de 
birbirlerine karşı hasım ve küskün bir vaziyette
dir. Aralarında müsademe, mukatele ve hırsızlık 
dairnidir. 

Dahilde hükümet ve teşkilatı, zabıtası, mahke
mesi bir heyuladan ibarettir. Bu mekanizma hük
münü, ancak silahsız ve muti halk üzerinde mü
essir olabildiğinden, nüfus ve sultasını bunlar 
üzerinde yürütmekte ve dağdaki şakilere ve aşi
retlere karşı hiçbir emrini ve hükmünü infaz ede
memektedir. Makus bir netice olarak hükümet, 
halk nazannda aşiretlerin ve onların ağalannın 
nüfuzunu arttırmaktadır. 

Dersim içi muntazam hükümet teşkilatma rağ
men tamarniyle anarşiktir ; dıştan görünüşü si
lahlı , teşkilatlı hırsızlar yatağı ve ocağı olması
dır. Bu ocak gün geçtikçe kızışmakta ve etrafını 
yakmaktadır. Acil ve kati tedbir alınarak bu ocak 

1 RUPEL 1 SAYFA 10 

BELGE 
hariçteki katil ve hırsızlan da himaye ederek silah 
kuvvetini ve adamlarını arttıran bu adam kat'i ted
birler alınmaz ise istikbalin Dersim için hazırlan
mış şefidir. 
Arzettiği hal ve manzara şahıslardan ziyade bir sis

tem ve o sisteme karşı idaredeki ihmalin neticesidir. 
Bu vaziyeti ihdas eden sistem, aşiret hayat ve an'a

nesidir. Bu sistemi muzur ve tehlikeli yapan en mü
essir sebep ise aşiretin silahlı olmasıdır. Silah mik
tarı altmış bu kadar aşiretin azlığına ve çokluğuna 
göre tehavvül etmek üzere ve kendilerinin de ayrı 
ayrı ifadelerine göre 18, 20 bin tahmin edilmektedir. 

Binaenaleyh Dersim'in İslahı ve içindeki ve bil
hassa dışındaki halkın taarruzdan muhafazası ve 
aşiret sisteminin de halliiçin herşeyden evvel Der
sim'in silahtan tecridi ve aşiret reisierinin bu muhit
ten uzaklaştırılması lazımdır. 

Resmi ve şahsi malumat ve mütalaaların ve mahal
linde hasıl olan intibaların ve Dersim vakaları ile 
yakından alakadar halkla yapılan hasbühallerin ne
ticesi bu bükümde müşterektir. 

Sayı: 55058 

Umumi müfettiş bey, vali bey, Kazım paşa, Kenan 
paşa,Osman paşa, Mahmut bey ve diğer vali ve ku
mandanlarla yaptığım ferdi ve müçterni muhtelif 
müzakerelerin askeri, mali, idari, siyasi varit ve 
muhtemel her safhası mütalaa edilerek işin muhtelif 
cephelerden tetkiki ile istihsal edilen neticede defa
atla ve ittifakla bu esasa vasıl olmuştur. Eskiden ya

kati surette söndürülrnez ise, 
ateş günden güne sirayetini 
arttıracaktır. 
Yakın zamanlarda hasıl ola

cak netice, etraftaki halkın 
gasp ve istismar sahalarına ta
bi oldukları ağaların hükmü 
nüfuzuna girerek köle olmak
la veyahut birçoklannın hazır
landığı gibi evlerini, barkları
nı terk etmekle Dersimiiierin 
nüfus ve tecavüz hudutlarının 
artması veyahut da silah teda
rik ederek daha gerilerdeki si
lahsız ve muti halka musallat 
olarak Dersim sisteminin ge
nişlemesi olacaktır. 

Dersim'de Seyit Rıza ile 
Haydaranlı rusasından başka 
ağalarla ve Seyit Rıza'nın oğlu 
ile görüştüm. Hepsinin vazı 
tavrı mutidir, ilticakardır. Hü
kümetten ancak teveccüh ve 
himaye beklemektedirler. Ce
halet, fakirlik, arazi ve maişet 
darlığı bazı aşiret efradını şu
raya-buraya tecavüze sevkedi
yor. Cumhuriyet hükümetleri
nin buraları tecziye edeceği 
muhakkaktır. Kendileri işleri 
ve güçleri ile meşgul olduklan 
halde bazı müfsitler kendileri
ni hükümet nazannda mütte
hem gösteriyorlar. Bundan 
çok muzdariptirler. Kendileri 

,,, pılan ve neticesiz kalan hareketler daima göz önün
'1 de bulundurulmuş ve Dersim'in artık Türk idare ta

rihinde yaşamaması ciheti en esaslı hedef telakki 
olunmuştur. 

Avdetimde zati devlerierine vaki olacak maruza
tını da bu esaslara müteferri olacaktır. Bu hususta 

" şimdi tatbik teferruatından sarfı nazarla hülasaten 
takdiri devletlerine arzedeceğim esaslar şunlardır: 

Türktürler ve Cumhuriyetçi
dirler. Bazı kürtlerin hırsızlık
larını onlara atfetmek doğru 
değildir. Eğer bazı katil ve hır
sızlar aşiretler arasına karış
mış bulunuyorsa, artık aşiret 
hayatı kalktığı için hükümleri
nin nafiz olmadığından ve 
sözleri geçmediğindendir. 

Hükümet istediği zaman on
ları yakalayabilir ve mağsubatı 
alıp sahiplerine verebilir. Ken 
dileri ile ayrı ayrı görüşülrüğü 
vakit bütün fenalığı yapan ha
sım olan aşiret reisidir. Hükü
met onun vücudunu kaldırırsa 
Dersim meselesi halledilir. 

Herbirinin ayrı ayrı şikayette 
ittifak ettikleri şahıs Seyit Rıza 
ile Haydaranit reisieri Kamer 
ve Hıdır ağalardır. 

Seyit Rıza'nın günden güne 
nüfuz ve hükmünü arttırdığı 
meşhuttur. Yağma ve· hırsız
lıklardan en çok istifade ettiği 
ve hükümete en az ehemrniyet 
verdiği için diğer aşiret ağaları 
zahirde onu tel'in etmekte, fa
kat hakikatta ona gıpta eyle
mekte ve gittikçe nüfuz ve te
fevvukunu kerahetle kabul et
mektedirler. 

Hariçtekilerle münasebetin
den şüphe edilen ve Koçgiri!. 
ye kadar nüfuzu şamil olan ve 

' 1- Dersim'in ıslahı acil ve zaruridir. Tehirinde dev
letçe zarar vardır. 

2- Islahın temini ve zararın tevkif ve izalesi ve 
Dersim sisteminin halli aneale 

A- Silahlann toplanması (Bu da müşkül ve 
külfetii olmayacaktır.) 
B- Aşiret ağalarının ve aşiret ağası olabile
eelderin Dersim'den uzaklaştırılması. 
C- Dersim'de ve topraksız ve ağaların esiri 
köylülerin mahallen veya naklen topraklandı-
nlması. 

3- Bunlann tatbiki askeri bir harekete mütevakkıf
tır. Bu askeri harekatın memleketin müdama sis
temini gevşetmemesi ve bilhassa Şark ve Ce
nup'ta tatbik edilen proğramı tehir etmemesi ve 
devlet hazinesine ağır bir yük tahmil etmemesi 
ile telif edilmek şarttır. Bu askeri harekatın dev
let müdataasım ihmal ve Şark ve Cenup proğra
mım tavilc etmeyecek surette tatbiki mümkün ol
duğu askeri mütalaa ve müzakerelerle anlaşıl
mıştır. Veçhi tatbik bittabi tasvibi devletierine 
arz olunacaktır. 

4- Bu harekata 932 senesinin ilk müsait mevsimin
de başlanmasında muvaffaldyet daha esaslı ve 
daha kolay olacağından ıslah keyfiyeti tasvibi 
devletierine iktiran ettiği anda askeri ve idari is
tihzarat tedbirlerine başlanır. 

5- Nakil, iskan ve diğer idari proğramda tasvibi 
devletierine arz olunacaktır. 

6- Kışın yaklaşmış olmasına ve taarruz ve tecavüz
leTİn duracağı muhakkak olmasma rağmen Der
siınlilerin tarruzlarına uğrayan hariç muhitteki 
Türkleri önümüzdeki ilk baharla, yazın ilk ayla
rının tecavüzlerine karşı mahfuz bulundunnak 
zaruridir. Bunun için en müessir tedbir ve çare, 
oralardald sabit ve seyyar jandanna kuvvetieri
nin diğer yerlerden tasarruf edilerek takviyesi ve 
Türk köylerinden bir kısmının silahlandırılması, 
Sansa boğazı, Kemah boğazı, Kemaliye ve Çe
mişkezek'te eskiden olduğu gibi icap eden askeri 
kuvvetierin i.kamesidir. Asker ikamesi keyfiyeti 
askeri harekat planına tevfik edilmek mümkün
dür. Bu ve bunlara ait tatbik ve teferruat karuzatı 
da ayrıca takdim olunacaktır. Arzederim ef. 

(Sayta 228 - 235) 

Devam edecek 
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Docli seht! Die brave Polizei 
Kommt, wie gewöhnlich, schnell herbei. 

Bun diyar polisin xurt, 
Lez hatin ba, derb u rek girt. 

-- -Die Diebe sausen ins Gemach 
Mit aufgespanntem Regendach. 

Diz, rehet di fizirin der, 
Şemsiye kirin peşsiper. 

. -.,_ ............ 

Am Rücken liegt die Polizei, 
Die Diebe stürmen schnell vorbei. 

Polis serpişti di razin, 
Diz gumrah, lez, sera dibezin. 

JIQ. Box 70 80. 172 07 8undbyber5-8WEDEN 

Da sieht man beide lustig fliegen, 
Die böse Sache scheint zu siegen, 

Herdu, xweş firin ew hal, 
Şolen ki ret wer dibe galgal. 

Doch stili : Die Strafe fehlet rue! 
Gesegnet sei das Paraplü! 

Tevbun bedeng, ceza vabe, 
Şukr şemsiye, wa dua be. 
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--·--------serbest kürsü • rUpele vekin 
Önce İngiltere'de sonra 

Almanya'da ve nihayet İs
veç'te Aziz Nesin'in verdiği 
konferansları gerektiği bi- . 
çimde okuyucularıımza du
yurmaya çalıştık. Bu konfe
ransları verirken özellikle 
A. N esin'in konuşmalarının 
teypten çözülmüş -ve tek bir 
kelime değiştirmeden- me
tinlerini verdik. Bunlara ek 
olarak, Sn. Aziz Nesin'in 
İsmail Beşikçi'ye ilişkin bir 
suçlamasını da hatırlatma 

ihtiyacı duyduk. Gazetemiz 
çalışanlarının bir bölümü 
Aziz Nesin'in Kültür Müs
teşarı olarak görev yaptığı, 
Ecevit hükümeti dönernin
de kapatılan ve yayın şartla
rı ortadan kaldırılan KO
MAL yayınevinde de çalış
tıkları için, bu konuya özel 
bir önem vermekteydiler. 
Konu, unutulup bir kenera 
atılacak cinsten bir konu de
ğildi. Şeyh Sait direnmesin
den bu yana bir devlet poli
tikası olarak sürdürülegelen 
propagandaydı. A.Nesin de 
aynı propagandayı rahatlık
la sürdürmüş oluyordu. Bu, 
Türkiye'nin yetiştirdiği na
dir değerlerden biri olan İs
mail Beşikçi'ye karşı yapıl
mıştı. Suçlama, bizim anla
yışımıza göre politik ve 
ideolojik bir suçtu. Aziz 
Nesin bu tavrı ile suç işle
miştİ ve bunu soruşturmak 
ve giderek mahkum etmek
de bir görevdi. Hemen altını 
çizelim ki, sorunun İsmail 
Beşikçi ile doğrudan bir 
ilişkisi yoktu. Esasen,t Be
şikçi bu tür hafiflikleri cid
diye alamayacak kadar ciddi 
bir baskı altında bulunuyor
du zaten. Sorun, Kürt hare
ketinin Türkiye'deki konu
mu ile ilgiliydi. Demokrat
ların bir sorunu idi. Sosya
listlerin bir sorunu idi. 
Bilindiği gibi, Şeyh Sait 

hareketinden sonra, Kürtle
rin dışarıdan kışkırtıldığı, 
özellikle İngilizler tarafın
dan kışkırtıldığı, yalnızca 
Türkiye'nin değil, uluslara
rası kamuoyunun da, SSCB 
nin de ortak görüşü haline 
gelmiş, getirilmişti. 70 yıl 
bu suçlama ile mücadele 
edildi. 

A. N esin de, bu 70 yıl için
de Türk Üniversiteleri'nden 
yükselen tek eleştirici sesin 
sahibi olan Beşikçi'yi, Kür
distan'ın sosyo - ekonomik 
sorunları incelemesi nede
ni, bu idda ile suçlama ha
fifliğini göstermişti. Bunu, 
şu ya da bu biçimde açıkla
dık. Tartıştık. Ne Kürt hare
ketinden ve ne de Türk so
lundan konu ile ilgili tutarlı 
bir tavır gelmedi. Konu, 
kendi içine kapatıldı. 

Ve nihayet Aziz Nesin, 
Stockholm'de verdiği kon
feransta, sorulan bir soru ile 
ilgili olarak -biraz karşılıklı 
tepkiler içinde olunmasına 
karşın- itiraf etti . "Ben,.-0! 
na, yahu senin saçlari/ı sa
rı, gözlerin mavi dedim" 
dedi, "Sen olsa olsa İngiliz 
ajanı olabilirsin dedim'' 
dedi. 

Ve sözlerine devam ede
rek, konuyu karıştırabildiği 
kadar karıştırdı. İnsanların 

"Doğu Edebiyat Seleri" 
Aziz Nesin vb .. 

kafasında, i. Beşikçi'nin 
TYS'yi (Thrkiye Yazarlar 
Sendikası) sabote ettiği, 
MİT'e malzeme verdiği gibi 
kuşkular, şaibeler yarattı. 
Bunu yaparken de, olayı 
ters-yüz etmekten geri · 
durmadı. 

Aziz N esin şöyle konuştu: 
''Birden bire kürsüye çıktı 

bu arkadaş, ilk kez o zaman 
gördüm. 'TYS Kürdistan a 
kültür emperyalizmi götürü
yor' dedi. ~ yalnız bu ka
darla kalmadı, başladı pro
paganda yapmaya.'' 

''Hemen indirdim. Ben 
sendikanın Genel Başkan 'ı 
olarak sendikayı savunaca
ğım.Sendikanın Genel Kon
gresi 'nde, bir yazar sendi
kanın onur üyesi yapılmış, 
kendisine böyle şey yapılmış 
bunu söylememesi gere
kir. .. " 

* 
Şimdi konuyu tartışabiliriz. 
Sayın Aziz N esin .. Siz ki, 
demokrasi mücadelesi ver
diğinizi ısrarla iddia ediyor
sunuz. İnsanların düşünce
lerinden ötürü suçlanma
ması gerektiğinden, insan
ların düşüncelerini serbest
çe ifade etme özgürlüğün
den söz ediyorsunuz. 

Bir yazar, mensup olduğu 
sendikanın Genel Kongre
sin'de konuşamazsa, nere
de, nasıl konuşsun? Suçlan
dığınızı iddia ediyorsunuz. 
Mümkün. Siz de, O'na ce
vap verme hakkına sahipti
niz. O'nun konuşmasını en
gelleme, hele hele general
lerin yöntemi ile ''indirme
ye'' hangi hakla cesaret etti
niz? Beşikçi, sizi Kürdis
tan'a kültür emperyalizmi 
götürmekle mi suçlarnıştı? 
Götürmediğinizi açıklaya
bilir, kendinizi savunabilir
diniz. Ama, diyelirnki o gü
nün şartlarında Kürdistan 
demezdirriz de, Doğulu 
Halkımız derdiniz! Sonuç 
olarak siz de, Kongre'de ko
nuşma hakkına sahiptiniz. 
Bunu yapamadınız. Ama, 
bir bilim adamım, uğruna 
zındanlarda çürütüldüğü 
düşüncelerini, ifade etme 
özgürlüğüne saldırdınız. 
Şimdi, üstelik bunun savun
maktasınız. Çok kullanılan 
bir özdeyiş vardır. Bilirsi
niz: "Şikayet arz ederken 
merdi kıpti, sirkatin söyler'' 
derler. Eylerninizi savunur
ken, aynı duruma düşüyor
sun~. "İndirdim" diyorsu
nuz. Iradesi Kongre delege
lerine terkedilmiş bir top
lantıda bu tavır, despotça bir 
müdehale değil midir? Kon
gre delegelerinin iradesini 
hiçe indirgeme değil midir? 
Bir delgenin söz hakkına, 
düşünce ve kanaat özgürlü
ğüne anti-demokratik, dik
tatörce el koyma değil mi
dir? Bunu nasıl savunabilir-

siniz. Ayrıca, "başladı pro
paganda yapmaya'' diyor
sunuz. Bilmiyormusunuz 
ki, Beşikçi, bütün hayatı bo
yunca propaganda yapma
mış bir insandır. Böyle bir 
eğilimi de yoktur. Bu tür bir 
ihtiyaç içinde de değildir. 
Bu bizim yargımız değil. 
Türkiye dahil, konu ile ilgi
lenen herkes bu gerçeği bi
lir. Beşikçi'nin propaganda 
yaptığını iddia edenler, siya
si polis, askeri ve sivil savcı
lardır. Bunu suç kabul edip, 
ceza verenler de o malıke
rnelerin yargıçlarıdır. . . Bu 
tür suçlamaları, yurt dışın- · 
daki şakşakçı ''politik'' din
leyicilerinize yaparken, sav- . 
cılarla, hakirnlerle, siyasi 
polis mantığı ile aynı sevi
yeye düştüğünüzü görmü
yorsanız, burada bunu ha
tırlatrnış olalım. 
"Eğer konuşsaydı Sendika 

kapatılırdı '' diyorsunuz. 
'TİP'te bu yüzden kapatıl
mıştı" diyorsunuz. 

Önce, Kongre'de bir dele
genin konuşması ile sendika 
kapatılmaz Sayın Aziz Ne
sin. Eğer kongreniz bu ko
nuşmaya katılsaydı, bu ko
nuşmanın içeriğini karar 
olarak benisese idi kapatıla
bilirdi. Bu da yanlızca bir 
varsayımdır tabii.Hiç bir 
şey de olmayabilirdi. Ama, 
siz çok iyi biliyorsunuz ki, 
bir konuşma konuşmacıyı 
bağlar. Kongrelere konan 
teypler, konuşmacıların ko
nuşmalarını kaydetmek i
çindir. Ve koğuşturma da o 
şahıs veya şahıslar için açı
lır. Kaldı ki, Yazarlar Sendi
kası'nın, diğer sendikalar
dan oldukça önemli bir 
farklılığı da vardır ki, dele
geler genellikle orada ko
nuştuklarını, daha önce şu 
ya da bu biçimde yazmış, 
açıklamış ve yayırnlamışlar
dır. Bu bağlamda, mantığı
nızın hiçbir tutarlı tarafı ol
madığını kabul etmek zo
rundasınız. Ayrıca tavrını
zın· son derece anti-demok
ratik ve despotça oluduğunu 
da... ' 
Kaldı ki Sayın Aziz N esin, 

Sendikanız kapatıldı. Bu 
kongereden çok sonra ve 
çok değişik nedenlerle. 
Sendikanızı kapatanlar, si
yasi iktidara el koyan Ata
türkçü generallerdi. Siz 7 
yıl kapalı kaldınız. Bunu sık 
sık tekrarlıyorsunuz. Ama, 
konuşmasını engellediğiniz 

Beşikçi, aynı dönemde zın
danlarda yattı. Sizin, özgür 
bir ortamda demokratik bir 
kongrede tahammül edeme
diğiniz düşüncelerini sıkı
yönetim mahkemelerinde 
savundu. Bunlar propagan
da sayıldığı için de ağır şe
kilde cezalandırıldı. Tabi 
orada da sık sık sözü kesil
di. Duruşma salonundan dı
şarı atıldı. Dahası, gönde-

rildiği cezaevlerinde eğitil
miş gardiyanlar tarafından 
anadan üryan soyulup, da
yak atıldı. Yazmasın diye, 
ellerine vuruldu. Düşünme 
yeteneklerini kaybetsin diye 
kafasına vuruldu .. 

Thbi Beşikçi, bir politikacı 
ya da mizalı yazarı değildi. 
Bir bilim adamı idi. Ve her 
gerçek bilim adamı gibi, 
inandığı bilimsel görüşleri
ni savunma konusunda ta
vizsizdi. Thrihte görülen 
yüzlerce örneği gibi, zul
mun,kabakuvvetinönünde 
düşüncelerini eğip, hükme
di. Zamanı mıdır, değil mi
dir tartışmaianna girmedi. 
Açıktır ki, o böyle davrandı
ğı için, siz bu gün en azın
dan Türkiye'de bir Kürt ger
çeğinden, bir Kürdistan ol
gusundan söz edebilmekte
sizin. Çünkü, bütün bir ya
zarlık hayatınız boyunca ko
nu ile ilgili herhangi bir ya
zınız, araştırınanız ve ya gö
rüşün üz olmuş değildir. 
İkide bir ''Siz tutmuş ada

mı onur üyesi, yapmışsımz, 
o gelip işte şöyle böyle 
konuşuyor'' diyerek, bunu 
bir övünme ve suçlama ne
deni haline getirmenize de 
gerek yok. Beşikçi Dünya 
Yazarlar Birliği'nin onur 
üyesi idi. Siz de Atatürkçü 
generaller tarafından kapa
tılmış bir sendikanın Genel 
Başkanı idiniz. Gittiğiniz 
her yerde Size Beşikçi so
ruldu. Doğru olan da buy
du. Bir yazar zındanda yatı
yordu. Yazarlar Birliği Baş
kanı'nın konu ile ilgili 
görüşü vardı elbette. Ayrı
ca, dünya yazarları konuyu 
her düzeyde tartışır, daya
nışma kampanyaları sürdü
rürlerken, yazarın üyesi ol-· 
duğu ve sizin Başkanı oldu
ğunuz sendika ne yapmak
taydı acaba? Kaldı ki, Beşik
çi ile ilgilenme ihtiyacı du
yan yazarlar da vardı. Fakat 
esas baskı dünya yazarların
dan geliyordu. Yapacak hiç
bir şey yoktu. Beşikçi doğal 
olarak Türkiye Yazarlar 
Sendikası'nın onur üyesi 
idi. Bunu onayladınız. 

Her neyse, şimdi esas ko
numuza gelelim. "Kongre
ye geldi, O'nu ilk defa orda 
gördüm" diyorsunuz. Doğ
ru değil Sayın Aziz Nesin. 
Siz Beşikçi ile Kongre'den 
çok önce, Ankara'da Sanat
severler Kulübü'nde tanıştı
nız. O'na orada hakaret etti
niz. Kongre bundan çok 
sonra yapıldı. Kongre'de, 
Sanatseverler'deki hafifliği
nizi deşifre edeceğinden 
korktuğunuz için, ayrıca 
Beşikçi ile giriştiğiniz tar
tışmanın konusunun da de
şifre edilmesinden şiddetle 
çekindiğiniz için, konuşma
sını provake ettiniz. Olay ise 
sizin aniattığınız gibi olma
dı. Beşikçi'nin konuşması, 

Divan Başkanı rahmetli Or
han Apaydın tarafından ke
silrnişti. Siz yalnızca bir de
lege olarak çok yakışıksız 
tavırlar içine girdiniz, mü
dahalelerde bulundunuz. 

Peki sorun ne idi? Sizi 
böylesine öfkelendiren, 
kontrolsüz davranışlara iten 
ne idi? 
Hatırlayın Sayın Aziz Ne

sin. Siz, Ecevit hükümeti 
· tarafından Kültür Müsteşar
lığı'na getirilrniştiniz. Faa
liyetleriniz başına da "Do
ğu Edebiyat Seferi" diye 
bir proje getirrniştiniz! Bu
gün bile hayretler içinde 
sormak gerekir: Bir kültür 
faaliyeti için niçin bir askeri 
kavram çağrıştıran ''sefer'' 
sözcüğünü seçrniştiniz aca
ba? Doğal olarak Osmano
ğulları'nın seferlerini ç~ğ
rıştırıyordu bu kavram. Or
neğin, Çaldıran Seferi gibi. 
Ya da Mercidabık Seferi gi
bi .. Siz bu seferi Batı için 
düşünseydiniz belki di fazla 
göze batmazdı. Ama, söz 
konusu "doğu" olunca, se
fer sözcüğü bir hayli alerjik 
oluyordu!. 
"Doğu Edebiyat Seferi" 

için, başkanı olduğunuz ya
zarlara birer çağrı mektubu 
gönderdiniz. Bu mektupta, 
yatılı bölge okullarında kalı
nabileceği, hükümetin oto
büs temin edebileceği vb. 
öneriler vardı. 

Mektup gönderqiğiniz ya
zarlardan biri de, Isınail Be
şikçi idi. Beşikçi, bu projeyi 
Sendika Yönetim Kurulu'na 
yazdığı bir mektupla eleştir
rnişti. Beşikçi, "doğu"da 

varlığı rededilen bir halkın 
var olduğunu, bunun anadi
lini konuşmasının yasaklara 
bağlandığını, kültür ürünle
riİli geliştiremediğini bili
yordu. Oraya gidecek olan 
Türk yazarları bu halka ne . 
anlatacaklardı? Kaldı ki, 
Türkiye'de çok acımasızca 
işleyen bir asimilasyon eyle
mi de vardı. Yazarlar Birliği 
böyle bir faaliyetle asimilas
yana hizmet etmiş olmuyor 
muydu? Yoksa, "Doğu'da" 
kürtçe şiirler mi okunacak
tı? Kürt edebiyatının duru
mu mu tartışılacaktı? Kürt 
yazarlarından örnekler mi 
sunulacaktı? Şüphesiz ki, 
bunlar yapılmayacaktı . Se
fere hükümet de yardım 
edeceği için doğal olarak 
devletin asimilasyon politi
kasına uygun bir çalışma 
yapılmış olacaktı, ki bu bir 
yanı ile ''kültür emperyaliz
mi'' kavramı içinde değer
lendirilebiiirdi. 
Eleştirinin sendika yöneti

mine yapılmasına rağmen, 
siz bunu kişisel bir mesele, 
bir şeref meselesi haline ge
tirdiniz. Ve kişisel bir mese
le haline getirdiğiniz bu so
runu, konu ile ilgili bilgi sa
hibi olmayan yazarları bir 
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nedenle Ankara'da Sanat 
Sevenler Klübü'ne davet et- · 
tiniz. Ama, orada hiç gereği 
yokken, Beşikçi ile dalaştı
nız. Ahlaki düzeyi burada 
anlatılamayacak kadar dü
şük tavır ve sözcüklerle Be
Şikçi'ye hakaret ettiniz. Bu 
arada, ''senin saçiann san, 
gözlerin maVi, sen olsa olsa 
Ingiliz ajanı olabilirsin .. 
Zaten Ingilizler ikide bir 

· Ankara 'ya senin gibilerini 
yerleştirirler'' cfediniz. Bu
nu şimdi anlattı~ınız gibi, 
espri olsun diye söylemedi
niz. Tersine, bilinçli olarak, 
son derece ciddi bir biçimde 
üstüne basa basa söylediniz. 
Toplantıda ismi büyük bir 
hayli yazar da vardı. Ama, 
bunların hiçbiri tartışmaya 
katılmadı. Müdaheleci de 
olmadı. Beşikçi'ye gelince, 
her zamanki gibi sakin ve 
sorumluluklarının bilinci 
içinde esas sorunu size an
latmaya çalıştı. Dinlemedi
niz. Çünkü, dinlemek işini
ze gelmiyordu. Tıpkı, Avru
pa'da yaptığınız toplantılar
da olduğu gibi. .Ukalaca ve 
dinleyicileri de kışkırtıcı bi
çimler içinde atıp tuttunuz. 

Ve fakat siz her ne hikmet
se, ''Doğu Edebiyi{t Seferi" 
'ni yapamadıniZ ya da yap
madınız. Keşke yapsaydı
nız. Niçin yapamadığınız 
bu gün bile bizim için me
rak konusu. Yoksa, Beşik
çi'nin eleştirilerinin doğru 
olduğuna gizlice ikna mı ol
muştunuz? Böyle bir ''Se
fer"den sonra cevap ver
mekte zorluk çekeceğiniz 
sorularla mı karşılaşacağı
nız! sandınız. · Demokratlı
ğınızı zedeleyici bir şeyler 
mi olabilirdi? Bilemiyoruz. 
Ama, ''Sefer'' yattı!? Kong
re bundan çok sonra yapıl
dı. 

Ve yukarıdan beri anlattı
ğımız gibi, siz kongrede de, 
bu sorunun tartışılmaması 
için anti - demokratik, de
spotik müdahalelerde bu
lundunuz. 

Sekiz yıl sonra da, "Kong
rede propaganda yapıyor
du, engelledim .. ~ona ingi
liz ajanı dedim'' diye düpe
düz seeaat arzediyorsunuz 
Sn. Aziz Nesin! 

Çok ayıp. 
70 yaşındasınız ve 70'in 

üzerinde kitabınız var. De
mek ki bunlar yetmiyor. 
Kişisel olarak sizinle alıp 

veremediğimiz bir şey yok. 
Eleştirilerimiz taşıyıcılığını 
yaptığınız düşüncelerin, 
Kürt halkının köleliğini pe
kiştirici nitelikte olmasın
dandır. 
Eğer gazetede yer bulabi

lirsek, gelecek sayılarda, 
Kürt sorununu niçin tartış
ma dışı tutma ihtiyacı içinde 
olduğunuzu, bu nedenle 
kimlerin ve niçin size şak
şakçılık yaptıklarını ve en 
önemlisi Kürt halkı yok ol
ma tehdidi altında dişle
tımakla direnirken, sizin 
uluslararası düzeyde nasıl 
TC'nin resmi ideolojisinin 
taşıyıcılığını ve yayıcılığını 
yaptığınızı anlatmaya çalı
şacağız. 

.Kiirdistan Pres Çalışanlan 
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edebiyat sanat ve kültür • 
A. 

LI SER KLASIK 
A. A. A. 

U VVUEYA KURDI 
Van çend salen dawi de li vir u we 

gelek herhemen li ser klasiken Kurdi 
hatin çapkirin u xuyaye ko he ji we 
ben çapkirin. 

Ve yeke em gelek dilşad kirin. Me 
divet spasiyen xwe ji bo van huner
mend u weşanxana re peşkeş bikin, 
yen li ser vi kare giring u netewi ınijill 
dibin. Herweki te zanin ko wijeya 
( edebiyata) ınileteki ne tene bigireda
yi ya deme nı1za ye. U ew bingeha 
xwe ji demen bori digire u ta roja iro 
didomine. Pel u gulen nu vedayi dew
lemendiya wijeya klasili ternam di
kin. Wije, beşekiji çanda gel e, peş
deçun an paşdemayina xwe li gor ji
yin u serpehatiyen gel druvdana xwe 
digire (teşekul dike). Heçi ko gel for
me dewleti digire u bi leşkeô u aboô 
u rezani (siyasi) bilind bibe çand u 
wije ji li gel wan dirneşe. Her zilm u 
sternkan u kedxwaô çand u wijeyen 
gelen bindest ji binax kirine. An peş
veçuna wan re astengi bune, an ji di
zine u kirine male xwe. Zooeyi wije
ya Kurd ji hatiye dizin u buye male 
kolidaran. Ji bo ve yeke me divet kla
siken Kurdi ji cihen veşarti derinin u 
bi yen nu ve bixeınilinin . 

İro.em çiqas bej in, ko wijeya Kurdi 
peşketiye, an ji paşde maye; herdu ji 
ne rast in. Yekemin car peşketina 
zmen girooayi ya welateki azad u ji
yaneki azad e. Kurdistane di jiyina 
azadi de he para xwe negirtiye ji, disa 
edebiyata xwe ji gelek yen girti çetir 
e. Li jer em binek agahdarili ser çand 
u gelan didin. 
Peşi em bere xwe bidin çend impa

ratoriyen wek Roma, Farisan, Ere
han u Osmaniyan. Yekem, İmparato
riya Romaye ket u !ege! zirnane xwe 
bu male diroke ji disa zirnan bi tema
mi winda nebuye. İlın ji Latiniya 
kevn iro gelekje parmend dibe. Wek: 
Bjijki (diktoô), botanik, zooloji, fey
lesofı u biwejen siyasi de ew zman te
te bikaranin. Zmanen wek Frensi, 
İtali, Span! bingehen xwe ji vi zman! 
di girin. 

Zmane Semitikan iro beşi zmane 
Erebi pek line. Di bin saya ola İslam 
de, Erebi bu zmane Qur'ane u dawi ji 
bi taybeti bu zmane medrese, ol u şe
riyate. Emewi u Ebasiyan gelek xe
baten giranbiha ji bo wijeya Erebi 
kirin. 

Farisan (İraniyan) heta sedsala de
han (10) bi zmane pehlewiya kevn 
Avesta diaxivin. Ji sedsalen dehan pe 
de bini tipen Erebi bun. Di destpeke 
de 28 tipen wan i bi elitba Erebi he
bu, paşe li gor xwe çar ( 4) tip zooe ki
rin u ta niha ji bi 32 tipen xwe bi e lif: 
ba Erebi dinvisin. Zmane Farisi li 
gor xwe gelek merhale derbaz kirin. 
Ji Avesta gehiştin Pehlewi, Sexti u ni
ha ji Farisi ya nujen bikar tinin. Kurdi 
ji girooayi ya vi zman! ye. Bratiya 
wan zehf kevn e u heta zmane Avesta 
diçe. Di paralele rezani u desthelati
ye de, serokatiya zmane Ari u Zend
Avestayi ji ketiye deste iraniyan. Bi vi 
awayi ji grubeke zmane iranistik pek 
hatiye. 

Herweki di bin tina (tesir) ola İslami 
de hemu feylesofı, fiqih, şeriyat, dad 
u bjijki ji Efôqa başurt İndonezya bi 
zmane Erebi diliate nivisandin ji, le
bele di ali wije de Farisi zooetir peşve 
çu bu. Diwanen heja bi vi zman! te
mam bun. 

Disaji em dikarin bej in, ko pekhati
na imparatoriyen siyasi distfira peş
ketina wijeyi nine. Gava em Osmani
yan bigirin ber çaven xwe ve ditine 
is bat dike. Osman! zmaneki netewi u 
serbixwe nebı1. Ew ji Erebi, Farisi, 
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Tirki, Kurdi u Yewnani Uhwd. de tekil
hev bubu. Wije u çanda wan bi zmane 
Erebi an Farisi dihatin nivisandin. Tirk 
an zmane Tirki ji li ba Osmaniyan ne 
tişteki muteber bu. Ji xwe zmane Os
man! ji, ji babe Ali pede tu deran nedi
hat qisekirin, her neteweyeki di here
ma xwe de zmane xwe diaxaft. Dema 
Osmaniyan de nasyonalizmeka weki 
tirka ya iroyin tune bu. Hunermend u 
niviskaren we deme herhemen xwe bi 
Erebi u Farisi dinvisandin. 

Osman!, di sala 1928 an de ji ali Ata
turk'de hate qedexekirin. Bi vi awayi 
ew zman hate bihrkirin u bu zmaneki 
ıniô. 

Di ve hererne de yek ji, ji zmanen 
kevntir Gôki (Yewnani) ye. Ew digehi
je 3 hezar salen bori. Kem hatiye gu
hartin, ta iro ji buye bingeha zmane 
Yewnaniya nujen. Ev zman, wije u di
rok u matamatik u fılozofı u teknik 
Uhwd. de buye hime çanda gelek zma
nendi ji. Ew di ali Romaye u Bizansi
yan de ji diliate bikaranin. 

Di ve cihe piçuk de am nikarin belısa 
hemu zmanen klasili bikin. Zmane 
Çin u Hindi ya kevn, u kalehave zmane 
Hind u Ewropa 'Sanskôti' ji yek ji 
kevntiôn zman e. Di mejuye de belge
yen yekemin ya nivisandine ji zmane 
Sanskôti hatiye kifşkirin . 

Gava em di wijeye de belısa klasikan 
bikin, bive-neve İl yada (Odessa) Yew
nan tete bilıra ınirov. Li Ewropa Ro
meo Jillye, li İran Şahnameya Firdew
si, li rohilata navin de ji çend naven 
wek: Leyl u Mecnun, Kerem u Esli, 
Ferhad u Şirin klasik tene pejirandin. 
Li Kurdistane yekemin car di sedsala 

hevdeh (17) bi nave Ehmede Xane de 
zmane Kurdi xwedi klasikeki dibe. Xa
ne, buyereke Botan bi nave Mem u Zin 
de dike destan u bi Kurmanciyeki 'him 
ıaı u hirnji zer u ziv' de dinivise u ta iro 
ji, me xwedi şan u mmet dike. Dema 
Xane de, roman, çirok u tiyatro tune 
bun, an ji pir kem li seraya de hebun. 
Zedeyi ni visaran u bozanan li ser hun
kar u şah u padişahan dinivisandin, u 
disa zooeyi ya wan bo beıjewendiya 
xwe ya şexsi u nave xwe kar dikirin. U 
Ehmede Xane, herweki 'Bazar kesad' 
buji, wi disa bi Kurdi nivisand. 

Dawiya sedsala 17.min de li Fransa 
yeki bi nave 'Racine' dest bi nivisandi
na romane kir. Bi awaki ew dibe him
dare romannivisiye. Jı1 pe ve di sedsala 
18 u 19li çarali Ewropa peşbaziyen ni
visaô destpekir. Servantes li Spanye 
pirtı1ka xwe ya 'Don Kişot' ve navu
deng bu . Li Elmaniye Göthe, Schiller, 
Fischer, Brecht ketin piyasa cihane u li 
Rusya, Gogol, Pfişkin , Dostoyewski, 
Jblstoy, Gorki u yen din binavı1deng 
bun. Di ve paralele de Şekspir şanoya 
xwe ya bi nave 'Harnlet' ve li İngilista
ne payedar bu . 

Di van sedsalan de huyeren mezin li 
Fransa çooibun . . Keftı1lefta di navbera 
burjuwazi, dere u karkeran de şoreşa 
Fransaye pek ani. Tabu yen dere u paş
verutiya qima navin hate şikandin . 

Qima peşveruyi u literatfireki nujen li 
Fransa destpekir. Vol ter, ll Ruso, Vık
tor Hugo, Balzac u yen din herhemen 
heja afirandin u zmane Frensi ji bi vi 
awayi payebilind bu kete wijeya ciha
ne. Berçav dibe ko rolen hunermend u 
niviskaran li ser zman tineke (tesir) 
mezin dide u naye inkarkirin. 
Peşdebaziyen li ser karı1bare wijeya 

Ewropa de ekolen nu vebun. Wek: Li
ôk, dramatiki, romantili, natfiralisti, 
surrealisti, idealist!, realisti Uhwd. 
Evana vatiniyen behempa bo gelen 
Ewropayi u cihane re kirin. Ubele 
em, ve yeke nikarinji bo gelen rohilata 

navin ji bejin. Çiku, wan bi sere xwe 
ekoleki nu venekirine. Desthelatiyen 
Osmaniyan bi tene xwinretin u talane 
re ınijill bun. Sedsale 19.yi şunda des
tpeka herhemen wan i wijeyiji hemu 
peroşen (ilham) jegirtiyen Ewropaye 
bun. 

Destpeke de wijeya Ewropa netewi 
carna nasyonalizmi bu. Ubele çanda 
wan hooi hooi fireh bu, herhemen wan 
hate peçvekirin u hemu cihane belav 
bu. Niha em dikarin bejin ko wijeya 
Ewropa ji netewi derketiye u bu ye nav
netewi. Edi ew tu sinoran nas nakin. 

Pivana klasik an wijeya Kurdi ligel 
welaten rohelata navin e. Di bandora 
ola İslami de Erebi, li ali din ji Farisi; 
wijeya Kurdi sidare de hiştine. Diyar
buna Tirk u Osmaniyan u bindestxisti
na Kurdistaneli rohilata navin ji çewti
yeke diroke ya xwezayi ye. Ji ber ve ye
ke çand u wijeya Kurdi ya taybeti 
negehiştiye layiqiya xwe. Disa ji berx
wedana Kurdili dijrabeô bandora Ere
bi u Farisi seôhildaneki berçavi ye. Li 
ve behse de ez; ji bil diwana Mem u 
Zin u Meleye Cizire, dixwazirn behsa 
pirtı1ka piçukan "Nubare" bikim. 
!ete zanin E. Xane "Nubar" a xwe bi 

şikleki arı1zi di forme ferhenge de nivi
siye. Gel o! sesed (300) sali bere di din
yayede ferheng hebun an na? Bi rasti ji 
di ve behse de ez negehiştim lekolineki 
sererast. Ger tune bin, bi baweriya min 
ew dibe kalehave ferhengen cihane. 
Rast an derew! " 

Ev ferhenga piçuk -rasti ji şahesere 
mezin- ve dawiye di ali Roja Nu de ca
rek din hate çapkirin, icat bi tipe latin!. 
Xane ev pirtı1ka xwe di sala 1683 an de 
bi tipen Erebi nivisiye. 

Dixwazirn li ser çapa Roja Nu ya Nu
bar' e çend gotinan bejirn. Çapa nu bi 
nave Mirza Z. Kaya de hatiye amadeki
rin, bi ali tekniki de çend kemasi hene. 
Yekem, heval transkripsiyona we bi ti
pen latin! ya Kurdiya nu nivisiye u esle 
xwe ligel nine. Bo vi awayi em niıanin 
ko esle xwe çawa buye. Duhem, Nubar 
bi Kurdiya qedim (kevn) hatiye nivi
sandin. Li ser adete wi zemaniji gelek 
bejeyen Erebi u Farisi bikar ani ye. N if
şen iroyi tenagehen. Diviya bu, ko an 
bi Kurdiya nu an ji bi zmaneki din bi
hata şirovekirin. Herweha rupelen xwe 
zooe dibun ji le xem nin bu. 

Heval ew nusxe ji çapa Beriine girtiye 
u dibeje: "Nubar li Stembole ji hatiye 
çapkirin, me herdu nusxe dane berhev 
u tu ferqiyek giring neditiye". U gava 
me ew, bi çapa L.Coq' ve berhevki 
(muqayese) kir; ev ferqiyenjeôn ditin. 
Z . Kaya de yek şewane (ınisre) weha 
ye: "Her çi bixunit zehmet nebitin" 
L.Coq: "Her çi dixunin zehmet nebi
tin." Disa Kaya: "U mide me ji tifalan", 
L.CÜq: "Uınidiji tifalan". Ü gelekyen 
din ... Herweki di wate yen wan de kem 
ferqi heye ji, lebele ji bo mejuya wijeyi 
giring in. 

Derheqa Nôbare de 
Her te zanin di dema Xane de Elitba 

Kurdlnin.bu. Dema ko Farisan ola İs
lami pejirandin, bi çend guhartinan 
elitbaye Erehan ji standin. Gurnane 
Xane, bi putepedana Farisan elitbayeki 
Kurdi bi sere xwe pek ani ye. Lewra he
mu dengderen Kurdi ya iro bikar tine, 
nemaza tipa "v" ko Farisi de nine di 
elitbaya Xane de heye. Gelek elemen
ten fonetika Kurdi, di sistema Xane de 
diyar dibin. Meriv yeqiniya xwe le tine 
ko Bedirxanan ew putepedan (ilham) a 
xwe ji bo elitbayeki Kurdi, ji Xane gir
tine. 
Tişteki din ji bala mirov dikişine. Ji 

bo mercen hemdemi, zmane Xane de 

gele k bej ey en Erebi u Farisi derbaz di
bin. Me peşde ji goti bu. U weki din tu 
bejeyen biyani tunin. Wek Tirk u Tacik 
fihwd . Xuya dibe ko tu bandoreke (te
sir) çanda gelen din li rohilata navin de 
tune buye. 

Ecebeke di ji, di ve pirtı1ka piçuk de 
diyar dibe. Ew ji ev e: hemu zmanen 
gelen cihane xwe guhertine. Kem 
zman benin ko pirtı1ken xwe yen sed
sali bere tebigehen. Zmaneki weki Tir
ki her 30-40 salan de tete guhartin u 
kur bave xwe fehm nake. U her ko 300 

sal derbaz buye, ger em, wan bejeyen 
bi yani derinin, Kurmanciya xwe binin 
rewşeki ku bi paqiji hete fehmkirin. 
E w ji -Ewropiyan ji dibejin- eceb e u 
balkeşa merov dikeşe. 

Her çi be ji bo ve xebata heja u giran
biha em sipasi Roja Nu dikin u hevidar 
in ew he behtir pirtük u klasiken Kurdi 
ji tariye derinin u bigehinin ronahiye. 

25.10.87 • Holland 
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Devrimci demokrasi üzerine 
23 Ekim akşamı Ham

burg'da meydana gelen ve · 
AYDIN EROL'un öldürül
mesiyle sonuçlanan prova
kasyondan sonra, devrim
ci demokrasi ve Türkiye'li 
sol örgütlerin bu konudaki 
anlayışlarının genel bir ö
zetini yapmanın önemli 
olaca~ı kanısındayız. 

Türkiye solu ve Kürdis
tan ulusal hareketinin u
zun yıllardır acısını ve 
sancısını çekti~i, prova
kasyon ve farklı görüşlere 
tahammül etmeme anlayı
şı son üç yıl içerisinde 
(yurtdışı açısından) önem
li bir mesafe katetmesi, 
sırf yurtdışıyla sınırlı ol
mayan ve giderek yurtiçi
ne de taşınma eğilimi gös
terebilecek bu tutum ve 
davranış karşısında, dev
rimci demokrasiye inanan 
güçlerin harekete geçmesi 
ve çeşitli düzeylerde teorik 
ve pratik bir tavır geliştir
meleri kaçınılmazdır. 

Bugün Türk ve Kürdistan 
solunda yaşanan olayların 
elbetteki sırfülkemiz solu
na ait bir sorun olmadığı 
bilinen bir gerçektir. Ulus
lararası düzeyde de sosya
list hareket içerisinde bu 
tür olaylara fazlasıyla rast
lamak mümkün olabilmek 
tedir. O halde sorunu sırf 
kendimizle sırurlarnadan, 
sosyalist hareketin bize 
devr etti~i bu anlayışın 
kayna~ına inerek, karşı 
çıkmak ve sa~lıklı bir eleş
tiriyi pratik düzeyde geliş
tirmek gerekmektedir. 

1917 Ekim devrimine ka
dar, hiç bir şekilde rastlan
mıyan farklı düşündüğü 
için solda insan öldürme 
anlayışı iktidarın ele alını
şıyla birlikte ve özellikle 
de 1930'lardan itibaren gi
derek sosyalist hareketin 
önemli bir aracı haline gel
di. Temel ifadesini kendi 
dışındaki olguları kabul 
etmeme mantı~ı üzerine 
geliştirilen bu tavır, sosya
lizmin korunması için her 
şey yapılır anlayışıyla da 
birleşince bugün hepimi
zin karşı karşıya olduğu 
sosyalizme yabancı, sos
yalizmin kabul etmediği 
bir gelenek uluslararası 
sosyalist hareket safların
da çok önemli bir zemin 
bulabildi. 
Farklı görüşlere taham

mül etmeyenlerin de söy
lediği gibi, devrimci de
mokrasi; doğrudan demok 
rasidir. Bu demokraside 
temel olan örgütün varlığı 
değil, Lenin'in deyişiyle 
işçi köylü . sovyetlerinin 
varlığıdır. Işçi ve diğer 
emekçi halk katmanlarının 
doğrudan yönlendirdiği bu 
demokrasi, çok farklı dü
şüncelerin vücut bulduğu 
ve aynı zamanda barışçıl 
bir düzeyde de çok çatış-

tıkları bir durum yaratmakta
dır. Sosyalizmin inşası süre
cinde en çok kendini hisetti
ren bu durum, aynı zamanda 
sosyalizmin geleceğini de 
köklü bir şekilde etkileyebil
mektedir. Tam bu noktada 
proletarya partisinin, süren 
bu çatışmayı ve gelişmeyi 
doğru bir rotada ama hiç bir 
zorlama yapmadan varolan 
hareketliliği gerçek hedefine 
doğru , yani sosyalizmin ku
rumlaştırılmasına yönlendir
mesi gerekmektedir. Aksi 
taktirde sosyalizmin inşa sü
recinde süren canlılığa ve do
ğal çelişkilere baskı ve şiddet
le yaklaşarak sorunu haletme
ye çalışmak sosyalist inşa 

sürecinin olumsuz şekilde 

yön değiştirmesine ve siyasal 
düzeyde proletarya diktatör
lüğü yerine parti diktatörlü
ğünün giderek kurumlaşma
sını ve toplumun bütün fonk
siyonlarını da partinin devr 
almasını birlikte getirecektir. 

Elbetteki sorun sırf iktidar 
sonrası bir sorun olarak ele 
alınamaz. Sosyalizm bu gün
den başlanarak inşa olunur. 
Gerek örgüt içi demokrasi, 
gerek kitleler arası ilişkiler, 

gerekse de kişinin kendisiyle 
olan ilişkisi temelinde gelişti
rilen yapılar ve davranışlar 
aynı zamanda da geleceğin 

yaşarn tarzının araçlarıdırlar. 

O halde devrimciler olarak 
bugün attı~ımız her adımın, 
yaptığımız her işin sırf bugü
nü de~il, gelece~i de önemli 

15ir şekilde etkileyebilece~ini 
bilmek zorundayız. 

Türkiye solu ve Kürdistan 
ulusal hareketi 1975-80 döne
minde faşizme karşı onurluca 
bir mücadele verip, gelecek 
kuşakların üzerinde yüksele
ceği doğru bir gelenek bıra
kırken, demokrasi düzeyinde 
ise hiçte olumlu olmayan (ta
biki olumlu ipuçlarını da göz
ardı etmeden) bir gelece~i de 
gelecek kuşaklara aktarma 
çabasındadır. 1975-80 döne
minde Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'nda kendi zemin
lerinde süren yoğun mücadele 
dolayısıyla, fazlaca üzerinde 
durolmayan ve tartışılmayan 
devrimci demokrasi sorunu 
ağırlıkla örgütlerin kendi an
layışları doğrultusunda sınırı
nı çizdikleri çok dar ve dog
matik bir şekilde kadrolara 
sunuldu. 

Proletarya partisi yönetici 
değil yönlendiricidir. Gücünü 
bir avuç kadrodan değil, başta 
işçi sınıfı olmak üzere, diğer 
emekçi kesimlerle kurduğu 
ilişkide ve onları kendi düşün
celeri doğrultusunda yönlen
dirdiği eylemlilikte alır. Ama 
işin ilginci, Türkiye solu ve 
Kürdistan ulusal hareketinde 
ki grupların büyük çoğunluğu 
kendi somut durumlarına ve 
nesnel gelişimlerine ve kitle
lerle olan ilişkilerine bakma
dan kendilerini proletaryanın 
hakiki temsilcileri ve yöneti-
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cileri olduklarını ilan etmiş
lerdir. İşin bundan sonraki ya
nı ise, kitlelere ve diğer grup
lara kendi içi ilişkilerinde 
uyguladıkları demokrasiye 
herkesin uymasıru ve kendile
rine itaat etmelerini istemele
ridir. Tabiki bu tavır ve davra
mş biçimi pratikte diğer diğer 
örgütlere, halka ve kişilere 
karşı önyargılı olmayı berabe
ri.nde getirmektedir. 
Işte bugün karşı karşıya ol
duğumuz ve daha uzun bir sü
re de sancısını çekeceğimiz 
farklı görüşlere tahammül et
meme anlayışı kendini yukar
da kısaca özetiediğimiz yanıl
gı ve çarpıtmalarda almakta
dır. Bu anlayış içinde yetiş
tiğimiz toplumun değer yargı
larıyla da birleşince konu da
ha da karmaşık ve tehlikeli bir 
hal almaktadır. Bu tehlikeli 
hal, halihazırda Türk ve Kürt 
solunda(*) ağırlıkla teorik 
düzeyde (bazen prati~e yansı
mış olsa da) kendini hisettir
diği için, bu gidişatın önünün 
tıkatılması ve pratik düzeyde 
geçersiz hale getirilmesinin 
zemini söz konusudur. Bu ko
nuda teorik bir tartışmayı ve 
uygulanabildiği oranda da 
pratik bir açılımını herkesin 
muh~ . yapması gerekir. 
GR~ IÇ~ DEMOKRASI
YE IDÇ BIR ZAMAN FE
DA EDILMEYECEK O
LAN DEVRİMCİ DEMOK 
RASİNİN PRATiK AÇILI 
MI VE BAŞARI ŞANSI 
AYNI ZAMANDA T.SOLU 
VE T.KÜRDİSTANI ULU
SAL HAREKETİNİN 0-
MUZLADIGI DEVRİMCİ 
MÜCADELENİN BAŞARI
YA ULAŞMAS~A TE
MEL GARANTISIDIR. 

Bir Kurdistan Press 

okuyucusul Almanya 

*dipnot: T. Kiırdistan 'ı ör
gUtleri içerisinde PKK'yı ayn 
bir zeminde değerlendirmek 
gerekir. ÇUnkU, TUrkiye ve 
TUrkiye Kiırdistanı 'ndaki ör
gütlerin devrimci demokrasi 
konusunda teorik yanlışlıklar 
savunuluyor olmasına rağ

men, hiç bir örgUt bu yanlışlı
ğı pratik dUzeyde politik bir 
çizgi haline getirmiş durumda 
değildir. 

PKK ise farklı dUşündUğU ve 
kendisini eleştirdiği için kendi 
içindeki insanlara TUrkiye ve 
TUrkiye KUrdistanlı örgUtlerin 
hemen hepsini ve halk kat
manlannı rahatlıkla hain, 
karşı devrimci, kemalist ilan 
ederek bunlara karşı bir terö
rU rahatlıkla savunup uygula
yabilmektedir. Kısacası PKK 
farklı dUşündUğU için insan 
öldürU/mesini doğal ve sosya
lizme ait bir anlayış olduğunu 
savunmaktadır. 
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Sn. Lokman POLAT 

Kürdistan Press'in 16.09.1987 tarihli, 22. saysındaki yazınızı ilgi ile 
okudum. 
Kürdistan'ın dört devlet arasmda bölündüğü ve her parçasında Kürt halkı

nın kendi örgütlerinin olduğu ve bu örgütler önderliğinde Kürt ulusunun 
ulusal demokratik hakları için savaştığım, bu savaşımımn anti emperyalist 
olma özelliği nesnel olarak göz önüne alındığında yan yana yaşıyan ezen ve 
ezilen ulusların emekçileri arasmda b~laşıklık (ittifak) sorunun nasıl ola
cağım yazımzda bulmak benim için açık değildir. Halbuki bu sorunun öne
mi hiç bir zaman küçümsenecek bir şey değildir. 
Ayrıca yazınızm bir yerinde ''Kiırdistan 'da temel çelişki, ulusal çelişkidir, 

gUndemde olan devrimde ulusal demokratik devrimdir'' diyorsunuz. Eğer 
burada bir baskı hatası yoksa, o zaman sizin görüşünüze göre Kürdistan'da 
gündemde olan devrimin "sosyalist devrim" olması gerekir. Çünkü temel 
çelişki daima emek ile sermaye arasındaki çelişkidir. · 
Kanımca, Kürdistan'da ulusal sorun temel çelişki değil, baş çelişkidir. 

Ezen ulusun milliyetçiliği, ezilen ulusun milliyetçiliğinden farklıdır. Fakat, 
ezilen ulus milliyetçiliğini mutlaklaştırmak, inanı dar görüşlülüğe götürür. 
Bu da Kürt halkının çıkarına değildir. 

Saygılarımla R. BENGİN 
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RASTEÇEP ****** 
1- Neteweyi asyayi 2-Ciyeki ku 
avçike ... Aliye peş(berewaji) 

3-Navekijinan ... Bejeyeke ber
sive(berewaji) 4-Qehez ... jiyan 
be vi tişte nabe(berewaji) 
5-Bejeyi neyini. .. Beden(bere
waji) 6-Nave çewti(berewaji) 
7-Tişten ku meriv be pere u pol 
distine(berewaji) 8-Bi zazaki 
hon(berewaji) ... Ji Rusan re te 

rewaji) ... Agahdari(berewaji) 3-Ke
se be cil u kinc ... Neteweyen Hindu
ewrupayi re dibejin 4- Nave rexisti
neke Kurd(berewaji) ... Bajareki 5-
Levan re dibejin ... Her tişt li ser şin 
dibe(berewaji) ... es il 
6-Erd ... Derd,meraq 7-Piçılk(bere-
waji) ... Perçeyen piçuk ji gele Lib-
yaye te gotin 8-Paqiji bi vi dibe(be

rewaji) ... Bele 9-Serejere çi-

YfYe2 .. ~4 5 6 7 8 9 10 ll 

gotin(berewaji) 9-Kurtebiri na- ı ~+=+'-=-4--3'"+-"'-+'-.._ 
ve pereye Tirkan ... Renas,pe- 2 

~~--!-"~ 
şeng lO-Kesen ku dibeje gotine 3 
min gotin e an ji teşqelekeşe. 4 

~--='--+-'-f-'--

SEREJER * * * * * * * ! IL-"4~"--
1-Rengeke .. . Nave sereke Sov-
yeti ku li ser kiryaren wi rexne 7 
te kirin u poste wi derkete ma- 8 

rate(berawaji) 2-N av e jinan(be- 9 

ABONE .. ,~, 
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AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERi 

kararlaştırmıştı. 
a ceza qulunan yaklaşık. 

bl . 'h geri g e f<ararını engele-
yebilmek amacıyla, cezaevini yakarak por-
testg~le başladılar. . .. 

Oe,?aevi ulunan 1000 K'\Jba'lı tutuklu 
adına televizyonda bir açıklama yapan, KG· 
ba'lı tutuklu Sanchez Garcia şöyle dedi: "Biz 
deli katil değiliz. Biz /(esinlikle rehine/eri sa· 
katlamak istemiyoruz" .-------------------~ Bu konuşmanın ardından 
tutukların rehin aldığı 5 kişi 
serbest bırakıldı . Rehineler 
yaptıkları açıklamada, rehi· 
nelik sOresi içinde iyi mua
melegördüklerini belirttiler. 
5 rehine serbest bırakıhr· 

ken, diğer yandan 25 kişi 
daha tutuklular tarafından 
rehin edildi. öte yandan tu
tuklularui bir kısmı kendi is
tekleriyle teslim olurken, 
1000 Küba'lı tutuklu. 94 re
hine ile birlikte eylemini sür
dürüyor. Amerika'da bir 
baş~çeza.~nde.bUlunan ... 
900 Küba'lı ise, 28 gardiya

retıin alarak eylem~ geç-

Avrupali gözüyle 

BiRLiKTE DAHA KUVVETLi 
OLABiLiRiZ 

U. MANN 
Kadınların çocuk yapma ve bulaşık yıkama dışında da yetenek

leri vardır. Ne yazık ki, biz bu yetenekierin farkına henüz vara
mamışız . Yaşadı~ımız Batı Avrupa'da bir çok erkek -ve ne yazık 
ki bir çok kadın da- politik çalışmayı erkeklere özgü görüyorlar. 
Ve kadınların genelde bu .,. sorunlara duygusal yaklaştıklarını 
belirtiyorlar. Bunda erkeklerin büyük bir ço~nlu~nun sorum
luluk payı büyük. Erkekler genelde kadınların çocukları dışında 
kendileriyle eşit ilkeler temelinde ortak bir çalışmaya girmesini 
istemezler.Kadınların sadece kendilerine duygusal olarak ba~
lanmasını isterler. 

HAFENSTRA13E'DE ATEŞKES 
Haftalık bir Katolik dergiye göre, kadınlar sadece kocalarını 

sevmelidirler. Kendisini kocasıyla eşit bir düzeyde gören bir ka
dın, kocasına gerekli bir biçimde ba~lanamaz. Bunun için kadın, 
kendi yerini bilerek niçin var oldugunun bilincinde olarak kendi 
görevlerini yerine getirmelidir. Bana göre bu, yüzyıllardan beri 
kadın ve erke~in konumunu çok iyi bir biçimde oturtmuştur. Hamburg HafenstraBe'deki işgal edilmiş evlerle ilgili polis 

güçleri ile Otonom'lar arasında çatışmalar geçici olarak dur
duduruldu. Hamburg Belediye Başkanı Dohnany, Otonom'la
rın işgal ettiideri evlerle ilgili Senato'nun ultimatom süresini 
uzattı. U zatma kararını tek başına alan ve bunu basma duyuran 
Dohrnany, alınan kararın Senato tarafından desteklenmemesi 
halinde istifa edece~ belirtti. 
Belediye Başkanı Dohrnany'nin bu kararı açıklamasından 

sonra, bütün barikatlar kaldırılarak ateşkes ilan edildi. 
Son anda Belediye Başkanı'nın tavır degiştirmesi kendisinin 

Senato tarafından sert eleştirilmesine neden oldu. 
Şimdilik Hafenstr. sakinlerinin lehine sonuçlanan olaylar, al

ternatif yaşam modelinin gerçekleşmesi yolunda atılmış bir 
adım olarak degerlendirildi. Fakat bütün bu gelişmeler, Ham
burg'ta bulunan iki zıt kutbun çelişmelerini ortadan kaldıncı 
nitelikte degil. Belediye Başkanı'nın tavn çatışmaların büyü
mesini engellemek için geçici ve ılımlı bir yaklaşım olarak de
gerlendirilmekte. Diger yandan polisin sürekli provakatif bir 
rol aynaması havanın gerginli~ini korumasını saglamakta .. 
Bunun dışında resmi güçlerin sürekli ve sistemli bir şekilde bi
naların boşalmasını dayatmaları ve polisiye tedbirler, sorunun 
geçici de olsa çözülebilecegini göstermiyor. 
Öte yandan olayların, sadece Hamburg'la sınırlı kalmayıp 

'Almanya'nın ·diger kentelerine yayılarak, genişlemesi bek
leniyor. 

iRA N 
O O D İran Dışişleri Bakanı Rafsancani Sovyetler Birli~i!. 
ni ziyaret edecek. İran resmi habeı; ajansı IRNA:nın yaptığı 
açlklamaya göre R.afsancani, SSCB tarfından resmi olarak 
davet edilmiş. Çeşitli basm kaynaklarına göre, Rafsancani 
ile ~SCB yönetimi arasında askeri konularla birlikte, sınır 
güvenli~i wnınunun ele alma~ bildirilor. ,,. 

HiNDiSTAN 

Sisteme farklı bir gözlükten baktı~ımızda, yüzyıllardan beri 
sürdürülen ya~ma savaşlarında, kadınların da erkek arasındaki 
savaşlarda erkekler kadar yer yer rol oynadı~ını görürüz. Belirt
mek isterim ki, süreç içinde sadece kadınlar baskıya maruz kal
mamıştır. Savaşan erkekler ölmüştür ya da esir düşmüştür. Bun
lar bana sistemin o dönemde başarılı bir yol izlemedi~ini göster
mektedir. 
Bu sistem şu anda da mevcuttur. Süregelen bu sistem, süreç içe
risinde modernleşmesine ra~men, geçmişe göre muhtevada kök
lü bir de~işiklik olmamıştır. Sadece biçim de~işmiştir. Bu sistem 
içerisinde, erkektekadına karşı yalnış bir görüş açısı oluşmuştur. 
Erke~in bu baskıcı anlayışı, görüş açısı, ömegin kadını pratik ol
mayan elbiseler giymeye -dar ve cepsiz-, yürümeyi zorlaştıran 
uzun topuldu ayakkabılar giymeye, bebek yapmaya karşı ilaç kul
lanmaya zorlaını ştır. Bu baskıcı görüş açısı kadını hem psikolojik 
ve hem de fızyolojik de~işime u~ratmıştır. Şimdi bir iki örnek 
vermek isterim: 
Öme~in penisilin çocukların sa~lı~ı açısından oldukça yararlı 

bir ilaç olmasına karşılık bu ilaç ll. Dünya Savaşı sıralannda yük
sek rütbeli subayların tedavisi amacıyla üretilmiştir. Bu bize, ço
cuklann sa~lı~ı amacıyla ilacın keşfedilmedi~ini gösteriyor. Bu
nun dışında Teflon tavanın iç kısmına döşenen ve yeme~in dibe 
yapışmasını önleyen plastik bir maddedir. Oldukça pratik ve ucu
za mal edilmektedir. Fakat bu pratik maddenin keşfi için insano~
lu ta uzaya kadar gitmiş, tekrar yeryüzüne dönmüştür. Yani uzun
ca bir yol katederek bu maddeye ulaşılmıştır. Modem ve pratik ve 
sa~lıklı araç ve gereçler, ihtiyaca göre de!il keyfi ve dolanhaçlı 
yollarla ortaya çıkarılmaktadır ve do~al olarak uzun bir aradan 
sonra insanlı~ın hizmetine sunulmaktıdır. 

Erkeklere göre kadınlar, ya şeytan ya melek ya da fahişedir. Ba
na göre ise kadın insandır. Bununla beraber kadınlar erkeklere 
nazaran daha insancıldır. Erke~e göre kadın sorunlara daha in
sancıl ve akılcı yanaşmaktadır. 
Kadınların çocuklanna daha insancıl bir dünya sunmak için da

ha fazla çaba sarfettiklerini sanıyorum. Ve onlar gelece~i daha 
çok düşünüyor, kinsiz, sevgiyle dolu bir yaşam sunmak için çı
rpıruyorlar. 

Not; I-Ben Kurdistan Press 'i devamlı iziliyorum. BugUne dek bu 
konuda böylesi bir yazının eksikliğini gördUğUmden dolayı, gaze
tenin içeriğine denk dUşmese de yaunayı gerekli gördUm. 
Not; 2-Zamanım oldukça Kiırt gecelerine ve yaryaşZerine gide
rim. DilcklJtimi çeken olay kadıniann bu toplantılarıla pannaleta 
sayılacak luular az oluşudur. Ben bir ulusun sadece erkeklerle 
kurutuZacağını sanmıyorum. 
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