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"KÜRT" SÖZCÜGÜNE TEPKiLER 

•• KÜRT HALKI BiR DOSTUNU YiTiRDi! 

KURT SORUNU TBMM'DE B. Heinrich vefat etti! 
D SHP istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren; 
"Kürt sorunu bütün yanlanyla ele almarak, gerçek
çi çözüm önerileri üreterek, sorunu tüm detaylany
la tarttşmak gerekir." dedi. 
D M. Ali Eren, TBMM'de kavgalı tartışmalara, ba
sında sansasyona, politik çevrelerde tartışmalara 
neden olan konuşmasını tekzip etti!! 
D 60 yıllık TC tarihinde anti-Kürt, anti-Komünist 
resmi ideolojinin etkileri, "TC'nin uzun vadeli çı
karlarını ve istikrarı nı" düşünen "aklı selim" devlet 
adamlarına ve işbirlikçilerine rağmen, kolay kolay 
değişeceğe benzemiyor ... 

Sayfa 4 

ZINDANA DIYARBEKRE BIR MEKE! 
D Meha Çile di cehnema OiyarbekrA de 
hA ji bi xwtn O xayintir e. Ev tekoştna we di 
diroke de bi nave BERXWEDANA 4 ~ ÇJ .. 
LEY~ be bir anin. lltkoşineke gelek giran 
e. Li pişt xwe miri, birindar hiştiye ... 

O Du rojanı beriya roja ku batibO tesbit
kiri n, ango di 4t\ Çiteye 1984 an de fdata 
girtigehA dest bi lexistina girtiyan kir. Bi 
vi awayi berxwedan destpekir ... 

RupeiB-9 

SiiRT iZLENiMLERi 

"Jandarma bizi 
perişan etti.:' 

D Kuzey Kürdistan'a girince yol boyun
ca sık sık rastlanan karakollarla, jandar
malarla ve silahlı korucularla savaş hali 
görüntüsü açık bir şekilde göze çarpı
yor. Kırsal kesimde daha yoğun olan bu 
görüntü, kent merkezlerinde nispeten 
daha yumuşak bir hal alıyor ... 

Siirt il merkezinden bir görüntü Foto; ANK Sayfa 5 

O Alman Yeşiller Mil
letvekili, Avrupa Par
lamentosu üyesi Bri
gitte Hainrich 29.12. 
1987 tarihinde, 46 ya
şında Frankfurt'taki 
evinde öldü. 
O B. Heinrich, bütün 
ezilen halklar gibi, 
Kürt halkıyla da daya
nışma örnekleri 
vermişti. 

Sayfa 3 

Mehdi Zana'ya 
OZGÜRLÜK 

D Avrupa Parlamento
su'nun 21 Ocak günü 
Strasburg'da yapılan top
lantısında Mehdi Zana'
nın serbest bırakılması 
doğrultusunda karar 
alındı. 
D M. Zana'nın Belediye 
Başkan'ı olduğu dönem
de yaptığı tüm işlemler 
dava konusu ediliyor! 

Sayfa2 

Resameki iihali 
M. Mihemed Eli 

D Kurdistan Pres 
li gel Mithat Mi
hemed Eli, li 
Stockholme di 
peşangehe wi de 
axaft. Huner
mend dibeje; Em 
çi bikin, ji ber ku 
em kurdin şanse 
me qase huner
menden Ewrupi 
nie. 

Mehabad 19116 · 
RCıpel 1 Sayfa 10 

e L. Robert; KÜRTLER 

Kürdistan'da karşi devrim 
SiLAHLANDIRILIYOR 

İÇİN SEÇENEKSiZ SEÇİM 
• Muwffer Oruçoğlu; 

İSPİYONCU VE ZINDAN 

Fendi; YA SITAR 

• Kazım Baba; 
ULUSAL CEPHE 

D Olağanüstü Bölge Hal Valiliği tarafın
dan oluşturulan bürolarca silah isteyene 
silah, silahını getirenlere ruhsatverilme
si işleml,erine başlandı. 
D H. Kozakçıoğlu; "Devlet bu bölgede 
yaşayari vatandaşianma o kadar güve
niyorum ki, silah taştma izni ve ruhsatt 
vermekte mahsur görmüyorum ... " 
diyor. 

Sayfa4 
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DiYARBAKlR ESKi BELEDiYE BAŞKANI'NIN 27 YILLIK CEZASI ONAYLANDI! 

Mehdi lana'ya özgürlük!! 

ANK •Diyarbekir 
Mehdi Zana'nın serbest bı

rakılması için çeşitli uluslara
rası kuruluşların yürüttü~ 
kampanyalar devam ediyor. 
Bu doWıı!tuda uluslararası 
kuruluşlardan Mehdi Zana'yı 
destekleyen, serbest bırakıl
masını isteyen de~şik karar-

larlar çıkıyor. 
Son olarak Avrupa Parla

mentosu'nun 21 Ocak günü 
Strasburg'da yapılan oturu
munda Türkiye'deki insan 
haklan sorunu ile ilgili bazı 
diğer kararların yanında, hiç 
bir şiddet eylemine kanşma
rnış olan Diyarbekir eski Be-

CEPHE 
D Altını defalarca ve kalınca çizdik: Cephe sorunu 
Kürt hareketinin başlıca sorunlanndan biridir ve bu 
başlıca sorunların en önemlisidir. 
Güney Kürdistan'da sürdürülen cephe çalışmalarını 

bu nedenle yakından izledik. Destekledik. Peşmerge
nin birleşik bir siyasi ve askeri merkeze kavuşmasının 
önemine ve değerine işaret ettik. 
Birleşik bir siyasi ve askeri merkeze kavuşmak , Ku

zey Kürdistan için de gerekli ve zorunludur. Ancak, 
Kuzey Kürdistan'daki politik güçlerin mevcut durum
ları ile ulusal kurtuluş cephesinin ayak basacağı maddi 
bir zemine yakın oldukları iddia edilemez... Buna 7 
yıllık .muhaceretin yarattığı bölünüp, parçalanmaları, 
ideoloji ve politikada uğranılan tahribatları ve ülke ger
çeklerinden hızla kopmayı da eklemek gerekir. 
.Öte yandan "parti" ve "güç ~irliği" kavramlarının 

hurdaya çıkarıldığı da biliniyor. Iki kişilik partiler, im
zacı örgütlerle günübirlik çıkarlar uğruna kurulup, 
kavga ve d~le dağıtılan güç birliklerinin traji-komik 
anıları henüz tazedir. 
Arkasında olumlu bir miras taşımayan Kuzey Kürdis

tan'daki politik güçler, günübirlik çıkarlar uğruna im
zacı örgütlerle cephe silahını da hurdaya çıkanrlarsa, 
kuşkusuz politik ömürlerinin son politik suçunu da iş
lemiş olacaklardır. 
Umarız bunun tersi olur .. 
Umarız cephe, örgütlerin üye sayılarına denk düşen 

delegelerin katılımı ile oluşan bir kongrede kendisine 
meşru bir temel bulur. 

Ve umarız, cephe ayaklarını ülke zeminine basar. 

1 RUPEL 1 SAYFA 2 

Mehdi ZANA , annesi, Eşi ve çocukkın ile (Mayıs 

yapuğı tüm tasarruflar 
ayrı ayrı dava konusu 
yapılıyor. Açılan yeni 
davalara dayanak ola
rak hazırlanan düzme
ce tutanaklar, 
işbirlikçi-ajan kişilerin· 

yalan beyanian na da
yandınlmakta. 
Çoğu kez duruşmala

ra Avukatsız katılan 
Mehdi Zana, YapUğı 

mantıklı savunmalada 
hakkındaki iddiaların 
gülünçlüğünü ortaya 
koyarak, kendisinin bir 
tezgahla karşı karşıya 

olduğunu deşifre edi
yor. Ancak malıkerne
lerin peşin yargılı ol
masından dolayı al ey h
te kararların çıkacağı 

açık. 

lara katılmaması , diğer 

demokrat avukatların 
da üzerlerine düşen gö
revi yapmamaları , 
yurtsever-demokrat 
çevrede tartışılıyor. 

Mehdi Zana'nın mah
keme önünde koyduğu 
tavırlar uyarıcı oldu. 
Avukat Serhat Bucak~ 
ın girişimiyle bazı avu
katların Mehdi Zana~ 

nın davalarına ilgi gös
termeye karar 
verdikleri söylenmek
te. Ayrıca Mehdi Za
na'nın duruşmalarına 

halkın yoğun biçimde 
katılması, devlet güç
leri tarafından il giy le 
iz! eniyor. 

Açıklama 
O Sayın okuyucular, ge
çen sayımızda bu sayfada 
"Düşüncelerimiz" başh
gı altında yayınlanan yazı
nın türkçesinde dizgi ha
tası sonucu bir paragraf 
( sondan 3.) eksik bası l
mış! ır. Paragraf şöyledir : 

lediye Başkanı Mehdi ZA- mahkum edilmesi konularını tar
NA'nın da serbest bırakılması tışular. 

Mehdi Zana bu tür 
davalardan birinin du
ruşmasında , mahke
menin peşin kararlılı

ğını belirledikten son
ra; ''sizin benim 
hakkımdaki düşüncele

nnız, kararlarınız 
önemli değil. Beni ilgi
Lendiren; dostlanmın 
görüşü ve destek/eri
dir. Beni ayakta tutan 
da bu destektir. .. " 
dedi. 

Tiirk devletine hiç bir bi
çimde güven duymamız 
mümkün değildir. Hiç bir 
şey bütün göuneklerin
den halkımızın kan ve 
gözyaşı akan bu sefil dev
leti mı:ıvır görmemizi ge
rektirmez. 7C devletine ve 
onun KiJrrlistı:ın 'da sür
dürrlüğü vahşi sömürge 
politikasına karşı sürrlür
düğfimüz mücadelede te
reddüt geçirmemiz müm
kün değildir. 

doğrultusunda karar alındı. Ancak bütün bu kampanyalam 
Avrupa parlamentosnun ko- karşın, Mehdi Zana hakkında 
nuyla ilgili oy lama öncesinde onaylanan Tl yıllık hapis cezasıy
Sosyalis Milletvekilleri söz la yetinmeyen Türk devleti,. yeni 
alarak, halen 154 idam cezası- yeni davalar açıyor. · · 
nın infaz esnasında olması ve Mehdi Zana'nın Diyarbekir Be
Mehdi Zana'nın 32 yıl hapse lediye Başkanı olduğu dönemde 

~~~ ~ 

Mehdi Zanan'nın ve
killiğini üstlenen Avu
katların çok basit ne
denlerle bazı duruşma-

D Me di bin gotina eni de çend caran xeten stılr kişand ; 
pirsa eni pirseki giring ya tevgera Kurd ii pirseki we ya 
bingehin e. 

Ji ber ve yeke, me xebaten awakirina eni li Kurdistana 
Başiir ji nezik ve teqib kir ii piştgiriya xebata eni kir. 
Me bala we li ser giringi ii hejayiya gihaştina hezen 
peşmerge di navendiyeke leşkeri ii siyasi de kişand. 

Wek te zanin pewistiya gihaştina Navendiyek siyasi u 
leşkeri ji bo Kurdistana Bakılr ji heye. U mixabin, mi
rov ilikare beje, ku rewşa hezen politik yen Kurdistana 
Bakı1r ji zemina maddi ya Eniya Rizgariya Netewi re 
deSt dide. Ji bili ve, di ve mirov ciidabun u belavbiinen 
m~iya 7 salan u siyaset u ideoloji ku texrib bune 
u ji~Ml:·ketina rastiya welat ji bine ziman. 

. Ji ~din te zanin, ku gotinen "parti" u "hevkari" 
ji ttadiıe xurde kirin. Bi partiyen kubi du kesan pek te, 

,~. ~ xiŞstitiınen, ku tene imze diavejin, ji ~ ?eriewend~
Y~~e derxistina teşqeleyan, belavkirına hevkarı
yan, ericamen traji komediya yekitiye ye, ku ev ji he di 
bira me de ye. 

E w bezen siyasi yen Kurdistana Bakılr, ku li pey xwe 
mlfc;iteki heja nehiştine, we ji ber berjewendiyen rojane 
bi ~ben xwedi imze re ger çeke eni ji bilewitinin, we 
emre xwe de sucen xwe ye siyasi ya dawi ji bikin. 

Em hevi dikin, ku ev nebe .. 
Em hevi dikin, ku eni bi beşdarbuna nuneren rexisti

nen, ku li gor bejmara endamen wan di kongreki de ji 
xwe re bingeheki meşru bibine. 
Ü em. M~i- ği)dq ,_ tqı _e_n_i _qi _~Xfl. w~l~t _qe_ ~j b ide. 
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KÜRT HALKI GERÇEK BiR DOSTUNU KAYBETTi! 

ODAvrupa Parlamentosu üyesi Bri
gitte Heinrich 29.12..1987 tarihinde, 
46 yaşında Frankfurt'taki evinde öl
dü. Cenazesi çeşitli ulusların demok
ratlarının dostluk ve dayanışma örne
ği niteliğinde bir törenle 6.01.1988 ta
rihinde Frankfurt Mezarlığında 

kaldırıldı. 
Brigitte'ye yapılan törenin daha ilk 

bakışta sıradan bir devlet görevlisine 
yapılan törenden çok farklı olduğu 

gözleniyordu. 

Brigitte, Avrupa Parlamentosu'nda mil
letvekiliydi. Fakat, o bunun da ötesinde 
tutarlı bir demokrat ve enternasyonalist
ti. Vietnam savaşı sırasında da onu bu sa
vaşı pr.otesto ederken, İran rejiminin zul
münü Iran'lı yoldaşlarıyla protes ederken 
gördük. Daha o zamanlar Birigette genç 
bir üniversite öğrencisiydi ve üniversite
de Sosyalist Vniversite Birliği Baş

kanıydı. 
Brigitte, yaptığı demokrat eylemler ve 

enternasyonalist dayanışması nedeniyle 

• 

B. Heinrich vefat etti! · 
her zaman da polis takibi altında 
oldu. Kimi kez de yaptığı eylem
ler nedeniyle Alman hapishane
lerinde yattı. Ama onu bu cezaev
leri de yıldırmadı. O, ne demok
ratlığından ne de enternasyonalist 
ideallerinden taviz verdi. 

Cezaevinden çıkar çıkmaz, ga
zeteci olarak çalışırken de, her 
zaman ezilen ulusların durumla
rıyla ilgilendi. Onların dururnla
rını bütün dünyaya anlatmaya ça
lıştı. Onların sesi oldu. Avrupa 
Parlamentosu amaçlan için bir 
inıkandı. Avrupa Parlamentosun
da oluşu, dünyadaki kurtuluş sa
vaşları için bütün dünyaya seslen
me ve bütün demokratları, enter
nasyonalistleri bu savaşlada 

dayanışmaya çağırma inikanı ve
riyordu . 

Brigitte, bu yüzden Yeşiller'in 

parlamentoya girme teklifini ka
bul edip 1985'te adaylığını koydu. 
Ondan sonra parlamentoda bir 
çok kurtuluş örgütünün sözcüsü 
oldu. Euskadi'nin ulusal kurtuluş 
mücadelesi, Avrupa ülkeleri ile 
ırkçı Güney Afrika arasındaki iş
birliği, 80'1erin Türkiye'sinde ka
yıplar gibi olaylan Brigitte, ikti
dar partilerinin bu konulardaki 
"gizli consensus"unu delip, gün
deme getirdi. 

Brigitte, Haziran 87'de Kürdis
tan Press ile yaptığı bir görüşme
de özgürlükleri ve bağımsızlıkla
rı için savaşan Kürt'lerle dayanış
ma örneği verdi . Bu röportajında 
Birgitte şöyle diyordu; "Kürt 
devrimi bağımsız bir Kürdistan 
demektir. Ki, buda küçükbirhal
kın devdevletlere karşı başan ka
zanması anlamına gelir. .. '' 

1-30 Haziran 1987 tarihlerinde 
Kuzey Kürdistan'da yapılan ve 
5.000 NA10 askerinin katıldığı , 
"'Auerora Express" tatbikatı ne
deniyle, Avukat Ruşen Arslan ile 
birlikte Bonn'da düzenlediği ba
sın toplantısında; Brigitte, bu tat-

bileatın bölge halkına karşı amaç
larını, bütün dünyaya duyurmaya 
çalıştı. Kürdistan'ın durumunu ve 
Kürt halkına ve onun haklı müca
delesine karşı geliştirilen strateji
leri Avrupa Parlamentosu'nda 
açıkladı. 

Olümü, bir boşluk bıraktı.Bu 
boşluk sadece kişisel anlamda bir 
boşluk değil. Çünkü, Avrupa 
Parlamentosu o kadar demokra
tik bir kuruluş değil. Sadece tek 
tek kişiler nedeniyle, orada ezilen 
ulusların durumu, insan haklan 
ihlalleri gündeme gelebiliyor. 
Orada büyük çoğunluğun istediği 
şu andaki statükoyu korumaktır. 

Brigitte Heinrich öldü. Arka
daşları, Alman yoldaşlan, ezilen 
uluslar büyük bir dost ve yoldaş
larını kaybettiler. Ama onun ölü
mü her kes için, onun yürüdüğü 
yoldan devam etmeğe bir 
davet idi. Onun için de ce
naze töreninde, Birigitte 
ile vedalaşmakla yetin
medi. "Birigitte, seni 
unutmayacağız. Seni mü
cadelernizde yaşatacağız 

" törende bir çok konuş
macının son cümlesiydi. 

Bu sözler, onun amaçla
rını ve bu amaçlar için 
mücadele etmek gerekti
ğini söylüyordu. 

kadi'nin Heri Batasuna Partisi, El Sal
vadcr FMLN 'nin, Almanya'ya mül
teci olarak gelmiş, İran'lı ve Perulu 
arkadaşlar konuşınalanyla Birigitte 
ile dayanışma törenine katıldılar. 

Çok sayıda ; mesajlar arasında 

İran'lı ögrenci örgütü CCİSNU, Al
man yazarlar ve parlamenterlerin, 
Kürdistan Press'in ve Rızgari'nin me
sajları da yer alıyordu. 

Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller 
grubundan,arkadaşı Herman Verbe
ek, "Bugünkii,dünyamızda aslında 

de!lil ölüm, hayat istisna sayılır. Bu 
nedenle esas mücadele insan olmak 
içindir. Biri gitti ve bu mücadeleyi 
verdi" dedi. 

Gerçek, bütün ezilen halkların mü
cadelesinin insanca yaşamak oldu!lu
nu gösteriyor. İşte, bu mücadele de 
bizler bir dostu kaybettik. 

R. 1ilınan!Frıuıkfurt 

Almanya' da siyasi mül
teci olarak bulunan Kür
şat İstanbullu ,Türk ve 
Kürt demokratları için 
öneminden söz edip "göz
yaşlarımızı tutmalıyız" 

dedi . "Onun da gitmek is
tediği yol çok uzundu. 
Eğer, biz de bu yolda de
vam edebilirsek sömürü
süz ve özgür bir dünya ku
rabilirsek, göz yaşlarımı
zı tutmarnızın da bir 
anlamı olur." 

Güney Afrika'nın kurtu
luş örgütü, ( ANC), Eus 

Kvrdistan Press'in 20. saytsmda 
Brigtte Heinrich Kürt halktyla da
yamşmasmt dj/e getiriyordu ... 

Amnesty 'den Ingiltere 
göçmen politikasına eleştiri! 

DiYARBAKlR DiYARBAKlR 

• 
I.H.D OHA 

ANK-LONDON 
Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası 

Af Örgütü (AI), İngiltere'de sığınma için 
başvuruda bulunan göçmenlere uygulanan 
işlemlerin yeniden gözden geçirilerek, köklü 
değişiklikler yapılmasını istedi. 

AI, bu amaçla, İngiltere İçişleri Bakanlığı~ 
nın haksız ve keyfi olduğuna inandığı politi
kasına karşı bir kampanya başlattı. Örgüt," 
İngiltere'nin kişilerin sığınma hakkı için baş
vurusunu güçleştirdiğini ya da sığınma baş
vuruları red edilmiş kişilerin temyiz hakkını 
red ederek insan haklarını çiğnediğini" ileri 
sürdü. 
İngiltere'de bugün 6.000 kişi siyasal göç

men olarak sığınma hakkını elde etmek için 
bekliyor. Bu kişiler, kendi ülkelerinde kalır
lar ya da geriye dönmek zorunda bırakılırlar
sa yargılanacaklarını, işkence göreceklerini 
hatta öldürüleceklerini ileri sürmekteler. AI, 
bu durumda olan kişilerin İngiltere'de kalma 
şansının her zamanicine nazaran çok daha 
güç hale geldiğini savunuyor. 

AI' nin bir yetkilisi yaptığı açıklamada şun
ları söyledi: ':Son zamanlarda önemli deği
şiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri, 
bazı hallerde, bazı kişilerin İngiltere toprak-

- i l .. ~' 

!anna ayak basmadan ülke dışına çıkanlma
landır. Geri çevrilen kişilerin danışma yo
luyla yardım görmelerine de son verildi. Bu 
da iki anlama gelir: Kuruluşların bu ülkeye 
kimin geldiğini, kimin gittiğini bilmelerini 
engelliyor. Siyasal sığınma başvurusunda 

bulunan kişiler, bu girişimleri sırasında da
nışma niteliğinde hiç bir yardım göremi
yorlar" dedi. 
· İngiltere Hükümetinin ileri sürdüğü ekono
mik nedenlerle ülkeye gelip, siyasal sığınma 
statüsünden yararlanmak isteyen kişilere 

karşı bu kısıtlamalara gidildiği görüşünü de 
eleştİren AI yetkilisi, sözlerine şöyle devam 
etti: "İngiltere'ye gelmeye çalışan siyasal 
göçmenlerin sayısında ileri sürüldüğü gibi 
artış değil azalma vardır. !95l'de kabul edi
len BM Cenevre Sözleşmesi gereğince ingil
ter~. kişileri, baskı altında bulunacaklan 
kaygısı bulunan ülkelere geri göndermeme 
görevi ile yükümlüdür. Dolayısıyla burda iş
kence görmüş, görüşleri nedeniyle yargılan
mış kişiler söz konusudur. Ve bunların sayısı 
da fazla değildir. 1980-86 yılları arasında İn
giltere'de siyasal sığınma hakkı almış kişile
rin sayısı ise 7.500 dolayında bulunmakta-

dı(' d~i : - ' 

' ' • c. ~. \ , .... 't .cy '. ~ .c.. ·- ~ 1 ". f. \ • , . \ j •• ' 
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kuruluyor 
ANK • Diyarbekir 

OODiyarbak.ır'da sıkıyönetimin 

kalkmasından kısa bir süre sonra 
kuruluş çalışmalarına başlanan 

İnsan Haklan Derneği'nin kuru
luşu son aşamasına geldi. 
Olağanüstü Hal yasasının bazı 

uygulamalarından dolayı bir süre 
ara verilen kuruluş çalışmaları, 
Ocak ayı içinde tekrar hızlandırıl
dı. İnsan Hakları Dtrrneği'nin ku
ruluş çalışmalarını kurulan bir 
komite yürütüyor. Talat İnanç, 
Mehmet Emin Özdemir'in de 
içinde bulunduğu komite kuruluş 
çalışmalarını son aşamaya vardır
dı. Dernek kuruluş çalışmalanna 
aydınlar arasında büyÜk bir ilgi 
var. Derneğe katılımların düşünü
lenden fazla olacağı, tutuklu ve 
hükürnlü aileleriyle, bölge halkın
dan yoğun destek göreceği tahmin 
ediliyor. 
İnsan Hakları Derneği'nin Van 

ve Muş illerinde de kuruluşu için 
çalışmalar var. Bu iki ilde de der
neğin 1988 yılı içinde kurulup, fa
aliyete geçmesi bekleniyor. 

o 

ANK •Diyarbekir 
Diyarbekir'de OHA 

(Ortadoğu Haber 
Ajansı) adlı yeni bir ha
ber ajansı kuruldu. 

OHA kurucusu Cevat 
Korkmaz'ın ifadesine 
göre; Ajans sadece Gü
neydoğu'da (Kürdistan) 
faaliyet gösterecek ve 
sadece bölgeye ilişkin 
haberleri toplayıp

dağıtacak. 
OHA, tanıtım ilanla

nnda ve afişlerinde; 

"OHA, tek yemek lokııntası. Tek yemek yapanz ve en iyi
sini yapanz ' ' diyerek kendisini tanıtıyor. 
OHA'nın kurucusu Cevat Korkmaz, Hakkari'de büyük 

bir aşiret reisi olan Ahmet Adıyaman'ın öldürülmesi ola
yı ile ilgili gittiği Hakkari'den dönerken Silvan çıkışında 
öldürülen Hürriyet Muhabiri Aziz Korkmaz'ın oğlu. 
Aziz Korkmaz'ın ölümüne kaza süsü verilmişti. Kendisi
nin MiT'te çalıştığı sonradan gazete idaresi ve yakınlan 
tarafından açıklanmış, Aziz Korkmaz'ın ölümünde 
MiT'in bilfiil rol oynadığı belirtilmişti. Ölüm olayının 
araştınimaması ve bu konuda Hürriyet Gazetesi'nin yap
tığı yayınların aniden kesilmesi, yaygın olan bu söylentiyi 
doğrulaınıştı. 

Cevat Korkmaz hakkında ~a babasıyla ilgili söylentiler 
var. Onun da babası gibi MIT'le ilişkide olduğu iddialan 
bölgede yaygın. 
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''KÜRT'.' SÖZCÜGÜNE TEPKiLER 
•• 

KURT SORUNU TBMM'DE Av. Şerafetlin Kaya: 

''Kürt halki ulusal 
kurtuluŞunu kendisi 
kabul etttrecektir'' 

OSHP istanbul Milletvekili M. Ali Eren: "Kürt sorunu; bütün 
yönleriyle ele almarak, gerçekçi çözüm önerileri üreterek, soru
nu tüm detııylanyla tıııtışmak gerekir ... " 

O M. Ali Eren, TBMM'de kavgalı tıııtışmalara, basmda sansas
yona, politik çevrelerde olağanüstü tıııtışmalara neden olan ko
nuşmasım tekzip etti. 

mihraklara alet olma anlayı
şı olarak yorumluyordu. 

Kenan Evren'de olayı tep
kiyle karşılayarak; "bu söz
leri tasvip etmek mümkün 
değildir. ÇUnkü o, Tıırk mil
letinin vekilidir, bölgenin 
değil. .. '' yorumlay ıp, üstün 
"Tıırk milli iradesi "ne işa
ret ediyordu. 

DYP Genel Başkanı De
mirel ise, Meclis kürsüsün
de ' 'Tıırk milletinin bölün
mez bütünlüğüne hançer 
saplandığı için '' üzülüyor; 
SHP'yi ' 'Tıırkiye 'de azınlık 
olmadığını ' ' açıklamaya ça
gınyordu . 

sına kamuoyuna yansıması
nın önüne yasal engelini ko
yuyordu. 

CJSHP MilletVekili M. Ali Emt'in 
TBMM'de tııctışma yaratan konuşma
sıyla ilgili gliıfiş}erine bifşvuıtlulu
muz Av. Şera(fttta ~konu ile il· 
gi/1 şunlan sOy.ledi: 

"TBMM'de Istanbul SHP milletve-
kili M. Ali Eren'in yaptıgı konuşma· 
yı. ardından yapılan tartışınay basın
dan izledim. M. Ali Eren~inKürt hat~> 
kını azınlık millet olarak nitelemesi, 
tepkinin asıl kaynağı. 
Kürt halkı.nm azınlık olarak kabulü, 

azınlık haklannın tanınmasını gerek~ 
tirir. Bu da sosyal kültürel haldan 
kapsar. Görülüyor ki, Türk devleti, 
partileri, parlementosu, ordusu, hü
kümeti , basını He buna bile tahamillü 
yok. 

Parti şeflerinin, devlet başkanuun, 
hükümet başuun, sayın milletvekille
rinin taleşı boşuna. M. Ali Eren'in 
Kürt halkını ••azınlık halk" deFrlen
dimıesinde bulunması yanlıştır. 

TBMM'de savaş hali. Neden mi? "Kürt" sözcüğü!! 

SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü ise, bir yandan millet
vekilini koruyup, sözlerinin 
yanlış anlaşıldıgını belirte
rek, tepkileri yumuşatmak 
istiyor, diger yandan da, M. 
Ali Eren'i sözlerini düzelt
mesi ve "Kürt azınlık" hak
lanndan söz etmemesi için 
uyanyordu. 

Konu üzerine yapılan tar
tışmaların kapanmaya yüz 
tuttugu günlerde (26 Ocak) 
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü; "Bu vatandaşiann 
çektikleri sıkıntılan ve uğ
radıkları haksızlıklan dile 
getirmenin" görevleri oldu
gunu belirterek, M.A. 
Eren'in konuşmasının da bu 
amaçla hazırlandıgını , an
cak; ''ilave edilerek kulla
nılan yanlış deyimler yüzün
den, ters anlaşıldığını ' ' öne 
sürüyordu. ''Kültür ve mez
hep farklannın siyasette 
malzeme olarak kullanılma
ması gerektiğini " belirten 
İnönü , "wzan Antiaşması 
Tıırkiye'de azınlık olarak, 
yalnız büyük çoğunluğu is
tanbul 'di:ı yaşayan hınsti
yan ve musevi vatandaşlan
mızı saymıştır" diyerek M. 
Ali Eren'in yaptıgı tekzibi 
kuvvetlendirmeyl' çalı
şıyordu. 

Ortada bir sömürge staıüsü var. Kür· 
distan sömürgedir ve Kürt halkı sö-
mürge halk:tıı:. Tartışılması gereken 
«~J<iirdisr.an'm işgalden arındınlına
sı. Kürt balkntın kendi .kadeı:ini tren
dis.inin tayin bak.kı konum.ı.tdur. 

O"Medis Kürsüsünde Bölücülük", 
"Olmaz Böyle Şey", "Meclis kuruldu
ğundan beri böyle kııra gün yaşama
dı ''; konuya deginen Türk gazetelerinin 
sıradan başlıklan. 

Kürt halkının vetdigi nıücadele ulu
sal kuıtu.luş roücadele*- Azınlık 
~ nitelemesi, sorunun bu~ 
da tutulması, Kürt halkının ııbısal 
lru.ıtuluş miicadelesini bolina amacıTBMM'nin böyle "kara gUn" yaşa

masına neden olan neydi? Basını ile, 
parlamentosuyla, ortalıgı biribirine ka
tan sorun nereden kaynaklanmıştı? 

Bütün bu kargaşayı, SHP İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Eren'in 19 Ocak 
1988 günü TBMM'de yaptıgı şu gün
dem dışı konuşma yaratmıştı: "Kürt so
runu; bütiln yönleriyle ele alıruırak, ger
çekçi çözilm önerileri üreterek, sorunu 
tüm detay/any/a tartışmak gerekir. 
Kürtlerin varlığı sürekli yadsınmıştır. 
Yasa/anmız Doğu 'da farklı, Batı 'da 
farklı uygulanmış ve yorumlanmıştır': 

nın ve yazı yazmalannın yasaklandığı
nı, Yunanistan ve Bulgaristan 'da Tıırk 
azınlığıruı karşı yapılaniann kınanma
sıruı karşın, Tıırkiye'deki azınlık hakla
nnın hiçe sayıldığını '{la söylüyor, ve 
Kürt halkına uygulanan asimilasyona da 
deginiyordu. 

M. Ali Eren Meclis kürsüsünde bunla
n söylerken, ANAP milletvekilleri sa
taşmalarla, masalara vurup, gürültü çı
kararak, konuşmasını engellemeye çalı
şıyorlardı. SHP milletvekillerinin 
çoğunluğu da yapılan konuşmaya çeşitli 
şekillerde tepkiler gösteriyorlardı. 
.. Olaydan sonra gazetecilerin Başbakan 
Ozal'a konu ile ilgili görüşlerini sorması 
üzerine; "yabancı güçlerin böyle bir 
aynm yaratmaya çalıştık/annı '' belirte
rek, 'lı ynı aynmı bir milletvekilinin 
yapması ve dış güçlere alet olmasını 
üZUntü ile karşılıyoruz '' deyip, olayı dış 

Nitekim M. Ali Eren, er
tesi gün meclis kürsüsüne 
çıkıp yumuşak bir üslupla, 
konuşmasının yanlış anla
şıldıgını belirtmek suretiyle 
geri adım attı. 

TBMM Başkanlık Divan'ı 
M. Ali Eren'in gündem dışı 
konuşmasını Anayasanın 
83. maddesine göre; Anaya
sa ve yasalara aykın bula
rak, "bölücülüğe yönelik" 
konuşmasını tekrarlama
ması ve meclis dışına taşır
maması teklifini kabul ede
rek, TBMM'de bu "tür" 
konular üzerine yapılacak 
konuşmalan ve bunlann ba-

Açıktır ki, 60 yı ık TC ta
rihinde anti-kü~, anti
komünist temele dayalı res
mi ideoloji 'nin etkileri; 
"1r:'nin uzun vadeli fıkar
lannı ve istikrannı" düşü
nen "aklı selim" devlet 
adamianna ve işbirlikçileri
ne ragmen, öyle kolay kolay 
degişecege benzemiyordu. 

m 

M. Ali Eren konuşmasına devamla: 
"Kürtlerin kendi dillerini konuşma/an- • 

KÜRDiSTAN'DA KARŞI DEVRiM SiLAHLANDIRILIYOR! 
GOlağanüstü Hal Bölge valiliği'ne 
bağlı olarak oluşturulan bürolarca, Si
lah isteyenlere silah, silahını getirenle
re ruhsat verilmesi işlemlerine 
başlandı . 
OH. Kozakçıoğlu; "Devlet, bu bölge
de yaşıyan vatıındaşlanma o kadar gü
veniyorum ki, silah tıışıma izni verrnek
te mahsur görmüyorum" diyor. 

* ANK•Diyarbekir 
Halkın, silah ve ruhsat almaya gösterdiği ilgi 

fazla. Bürolar önünde uzun kuynıklar oluştu . 
Silah ve ruhsat almak isteyenler hakkında gü
venlik soruşturması yapılıyor. Yurtsever
demokrat kişilere silah ve ruhsat verilmiyor. 

Bölge halkının yasadan yararlanmak için gös
terdiği ilgi silaha olan düşkünlüğünden ileri geli
yor. Ancak, halk arasında devletin bu uygulama
sının ciddi düşmanlıklar yaratma amacı taşıdığı 
düşüncesi egemen. 

Kürdistan'da Bölge Valiligi kapsamına giren ll 
ilde, daha önce ruhsatsız silah bulundunnaktan 
haldarında dava açılan, ancak hükümleri kesin
leşmeyen şahısların bu konuda çıkanlan ve böl
gesel olarak biribiriyle çelişen kanun hükmün
deki kararnameden yararlanacakları belirtildi. 
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Bu konuda açıldama yapan Sömürge Valisi 
Hayri Kozakçıoğlu, 4 Aralık 1987'de Resmi Ga
zete'de yayınlanan 299 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnameyle bölgede oturan şahıslara bu
lundurdukları kısa ve uzun namlulu silahları 
ruhsata bağlama hakkı verildiğini hatırlattı. Bu
nun için 45 gün başvuru süresi getirildiğini kay
deden H. Kozokçıoğlu , bu konuda amacın " böl
gedeki vatandaşiara rahatlık ve huzur sağlamak 
olduğunu" belirtti. 
Sömürge Valisi Kozakçıoğlu, Kanun Hükmün

de Kararname'nin amaçlarından birinin de, söz 
konusu silahları meşru hale getirerek vatandaş
ları yasaya aylan durumdan kurtarmak olduğu
nu belirterek, esas amacın devletin bölge halkına 
karşı bakış açısını koymak olduğunu söyledi. 
Kozakçıoğlu'nun konuyla ilgili basında yer 

alan görüşleri şöyle; " .. . Devlet, başta bölgedeki 
vatandaşiara uzun namlulu silah bulundurma ve
ya taşıma hakkı vermediği halde, bu bölge halkı
na bu hakkı vermiş, yani bir anlamda ben, bu 
bölgede yaşayan vatandaşlarıma o kadar güveni
yorum ki, bunlara uzun namlulu silah bulundur
ma veya taşıma izni vermekte hiç bir mahsur 
görmüyorum demiştir. İşte, bu da devletin bölge 
halkına sıcak baktıgının, yakın baktıgırun önem
li bir delilidir." 
Çıkanlan karamameye göre, haklarında ruh

satsız silah bulundunnaktan işlem yapılan, Yar
gıtay kararı ile hükümleri kesinleşmemiş bütün 

şahıslar bu karamameden yararlanırken , Bölge 
Valiliği'ne bağlı ll ilin dışında oturan bir şahsın 
bölgesi dahilinde silah yakalatmış veya hakkında 
işlem yapılmışsa bu karamameden yararlanması 
mümkün olmamaktadır. 

H. Kozakçıoğlu konuşmasına devamla, şunları 
söyledi: 
"Vatandaşlarımız ellerinde bulundurduklan 

uzun ve kısa namlulu ruhsatsız silahlar için Böl
ge Valiligi yanında ll ilin valiligine, ayrıca kay
makamiıkiara müracaat edeceklerdir. 21 yaşını 
doldurmuş, Türk vatandaşı olan, bölgede ikamet 
eden, askeriilde ilişkisi olmayan ve silah bulun
durmakta veya taşımasında saglık bakımından 
sakıncası olmayan bütün vatandaşlar silahlarıyla 
birlikte valiliklere veya kaymakarnlıldara müra
caat edeceklerdir. Kendilerinden sadece ikamet
gah ilmuhaberi, sağlı.k: raporu, nüfus cüzdan su
reti ve iki adet fotoğraf istenecektir. Bundan son
ra bulundurma ruhsatı isteyenlere, bulundurma 
ruhsatı hemen verilecek, taşıma ruhsatı isteyen
lerin ise, durumları incelenecek, silah taşıma ve
ya bulundunnasında ınahsuru, olmayan daha 
doğrusu gerek bulunan vatandaşiara taşıma ruh
satı verilecektir. 
Bölge valilikleri dahilinde bu kanun hükmün

deki kararname ile verilen taşıma ruhsatları an
cak bölge hudutları içinde geçerlidir. Yani bu 
ruhsatlarla bölge dışına çıkamaz . Kıı~ namlulu , 
silahlar, Bölge valiliğinde, şehirlerde, kasaba-

larda ve köylerde her yerde rahat taşınabile
cektir. Uzun namlulu silahlar ise, ancak kır
sal kesimlerde taşınabilecektir. Vatandaş ge
rek ev, gerek işyeri nedeniyle şehir ve kasa
balara girmek zorunda kaldığı taktirde silahı 
boşaltarak mavi bir muhafaza içine koyacak, 
yani dışardan görülmeyecek şekilde üzerini 
örtecek ve şehir ve kasabalara ancak bu şe
kilde gidebilecektir." 
TC' nin Kürdistan'da silah toplamak için çı

kardığı kararnameleri , silah toplamada uy
guladığı yöntemleri ve buna maruz kalan on 
binlerce Kürdistan'lının gördüğü zulüm ve 
çektiği işkencenin acıları hala belleklerde 
duruyor. Sömürge Valisi'nin sanki peynir ek
mek dağıttreasma silah dağıtım uygulaması
na başlamasının Kürdistan halkına karşı ku·· 
rulan tuzakların boyutunu da gösteriyor. 
Sömürge Valisi ilk göreve başladığında da 

''kürdü kürde kırdımuı '' siyasetini izleyece
ğini belirtmişti. Ancak bu uygulamanın karşı 
devrime mi? Devrime mi? hizmet edecegi 
konusu şimdilik pek de net sayılmaz. Her ne 
kadar da ''devlet bu uygulama ile vatandaşı
na güvendiğini gösteriyor'' deniliyorsa da. •• • r t • .c .. ' • r .' ) 
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KÜRDiSTAN'DA ÖRGÜTLÜ DEVLET TERÖRÜ 

İZ~ "Jandarma bizi perişan eni .. :' 
~. ı • w 

DO Küzey Kürdistan'a girince 
yol boyunca sık sık raslanan kara
kollarla, jandarmalarla veya si
lahlı korucutarla savaş hali gö
rüntüsü açık bir şekilde göze ça
rpıyor. Kırsal kesimde daha 
yogun olan bu görüntü, kent mer
kezlerinde nisbetten daha yumu
şak bir hal alıyor. 
Diyarbekir, Mardin, Urfa ve Si

irt illerini kapsayan gezimizin ilk 
duragı Siirt. Tatvan üzerinden bi
zi Siirt' e götüren minibüs şoförü, 
TC'nin baskılarından yaka silk
miş bir köylüydü. Trafik polisle
riyle aralannda geçen bir olayı 
anlatırken haklı olarak öfkeliydi. 
Ehliyeti, nıhsatı vb. belgeleri tam 
oldugu halde, ceza kesmeye kal
kan görevliye karşı çıkmış hakkı
nı aramıştı. Ama, bu davranışına 
polis yol ortasında dayak atarak 
cevap vermişti. Polis, normal 
yargı yollarına başvurma geregi 
duymayacak kadar rahattı. 

Zaten, haraç kesmekle, kabada
yılık yapmakla ünlenmiş trafık 
polisleri de kendilerine itiaatsiz
lige tahammül edemezlerdi ... Ne 

ları, korucu olmak istemedikleri 
için devlet nezdinde "terörist 
köy" olduklarını söylüyordu: 
"Bize yol, su, elektrik yok; sade
ce dııyak var, işkence var. .. Bun
dan iki yıl önce köyümüzden 
lrak'a petrol götüren dokuz kam
yon şoförüna peşmergelere yar
dım ettikleri gerekçesiyle tutukla
dılar, fişlediler. Bir şey bulama
dılar, ama işlerini de ellerinden 
aldılar. Bu olaydan sonra bizler 
köy olarak suçlu ilan edildik. Za
ten, gençlerin büyük kısmı darbe
den sonra köyden aynimak zo
runda kalmıştı. Bu olaydan sonra 
dıı köylünün bir kısmı dııha göç 
etti. Çok az insan kaldı, kimse 
gitmek istemiyor, ama 
mecburlar" şeklinde durumlan
nı anlatıyordu. 

Yol boyunca iki kez jandarma 
tarafından durduruluP,, kimlikle
rimiz kontrol edildi. Uç saate ya
kın yolc~uktan sonra Siirt'e vara
bildik. llk göze çarp&ll askeri 
araçlarla, devriye gezen jandar
maların çokluguydu. Onun dışın
da kent tenha sayılırdı. Son nüfus 

Siirt'in virane hale gelmiş köyleri Foto; ANK 
de olsa devletin resmi görevlile
riydi. Ve onlar devlette cisimle
şen otoriteyi temsil ediyorlardı. 
Kürt halkına ne kadar ezyet etse
ler, o derece ödüllendiriliyorlar
dı. Bu tür örnekler istisna değildi 
üstelik. 

"Terörist" Köy 
Gırdıkan köyünden ( Kurtalan'a 

· bağlı ) olan şoför, silah almadık-

sayımına göre 60 bin nüfusa sa
hjp Siirt, oldukça küçük bir kent. 
llk olarak yerel bir gazeteyi zi

yaret ediyoruz. Sorumlu Müdü
rü, bizi sıcak bir konuksever ta
vırla karşılıyor ve yardımcı olu
yordu. Bölgesini iyi tanır, gelişen 
olaylardan baberlidir kanısıyla 
durumu soruyoruz. Bürosunda 
ve "iyi" tanıdıkları arasında ol-

masına ragmen, sorularımızı ya
nıtlarken dikkatle çevresini izli
yor ve kısık sesle konuşuyordu. 
Devletin dipçigini ensesinde his
sediyordu sanki. Gazetesinde, 
çevrede gelişen olaylarla ilgili hiç 
bir şeye yer vermiyordu
veremiyordu. Geçen yıl korucu
Iugu bırakmak isteyen 15 kişi ile 
ilgili haber yazdıgı için emniyet 
tarafından uyanldığını belir
tiyordu. 
TC, tüm kurumlarıyla ( kolluk 

kuvvetleri, polisi, idari, mali, 
egitim vb. ) baskısını yogunlaştır
dıgı Kürdistan'ın bu kentinde de 
dururnlar hiç iç açıcı degildi. 
Sorumlu Müdürün anlattıkları

na göre; 12 Eylül'den bu yana Si
irt'ten batıya •.. güneye yogun bir 
göç olmuştu. Ozellikle, gençlerin 
büyük kısmı kenti terk etmek zo
runda kalmışlardı. Ama, son üç 
yıldır bu göç kitlesel şekle bürün
müştü. Köyler boşaltılıyor, bin
lerce insan evini, bagını terk et
ıpek romnda bırakılıyordu. 
Ozellikle, baskın olan köylerde 
kimse kalarnıyordu. 
Sohbet ederken bir ara askeri 

uçakların sesiyle dışarıya bakma 
gereği duyduk. Bunun üzerine 
gazeteci arkadaş; "Yine,'Botan 
'IUrizm' devriye geziyor, önemli 
bir şey değil, her gün böyle" di
yerek olayı nasıl kanıksadiklarını 
anlatıyordu. 

Asimilasyon 
Boşaltılan köylerden örnekler 

veriyordu. Milan (Enıh'a baglı), 
geçen bahar 23 Kürt köylüsünün 
ölümüyle sonuçlanan olaydan 
sonra tümden boşaltılrnıştı. Di
ger yandan, Thxik (Baykan'a bag
lı) köyü, "bölücülerle ilişki '1eri 
oldugu gerekçesiyle toptan göçe 
rorlanrnışlardı. Onbeş hanelik 
köy terk edilmiş, köy sakinleri 
Mersin ve Siirt merkeze yerleş
mekromnda bırakılmışlardı. Bu
na benzer nice göç olayı gerçek
leşmişti son zamanlarda. 

Köy isimleri de degiştirilip, 
türkçeleştirildiği halde, yöre hal
kı eski kürtçe isimleri kullanıyor
du. Bazen de eski-yeni isim diye 
belirtme gereği duyuyorlardı, 
yoksa resmi işlemlerin dışında 
yerı! isimleri pek kullanmıyorlar
dı. Insan adları da dahil nerdeyse 
her şeyin iki adı var. 
Büroya gelenler de zaman za

man sohbete katılıyorlardı. Belek 
köyünden, kırk yaşlannda, Ş. 
adındaki köylü de ailesiyle birlik-

Siirt Valisi Selami TEKER 
te Siirt merkeze göç etmek romnda kalanlar
dandı. Köydeki arazilerini öylece bırakmış, 
sürülerini de ortakçıya vermişti. Jandarmanın 
tüm baskı ve tehditine karşı silah almak iste
memişler ve koruculugu kabul etmemişlerdi. 
Ama aynı aşiretten olup aralarında sorun olan 
H.U. ,kendini daha güçlü kılmak için korucu
lugu kabul etmişti. Ve silahı diger aileye karşı 
kullanrnıştı. Geçtigirniz baharda, Ş.'nin 18 ya
şındaki yeğeni M. korucular tarafından öldü
rülmüştü. Fakat, tüm çabalarına karşın bir so
nuç alamarnış, acılarıyla kalrnışla.rdı. "Dev
let, bilerek aramızdaki çatışmalan 
körüklüyor" diyen Ş. şöyle devam ediyordu; 
"Jandarma, bizi perişan etti, herkes göç et
mek zonpıda kaldı, nüfos yanya indi ... '' 

Sohbet sırasında, bırakmak isteyen ve halen 
devarn etmek romnda kalan bir korucu geldi. 
Pervari'nin Hertvin (Ekinözü) köyünde koru
culuk yapan A.Ş. ,ellerini önüne ke~etlemiş, 
gariban bir şekilde bize bakıyordu. Once ko
nuşmak istemedi. Daha sonra orada bulunan
larında etkisiyle açıldı. Üç yıllık koruculuk 
yapan A.Ş, 1985'de on arkadaşıyla birlikte di
lekçe verip aynimak istemiş. Ancak, karakol 
komutanı "sen de onlardan mısın yoksa, ne
den bırakacaksın?" şeklinde soru yagmuruna 
tuttuktan sonra "ben burda görevli oldugum 
sürece sen de kalacaksın" deyip ayrılma is
temlerini red ediyordu. Bu ara bolca hakaret 
de işitiyorlardı. 

"Köpekler birbirini yesin" 
Hiç koruculugtı bırakmanın bir yolu yok mu diye 

soruyoruz? Varmış. Göç ederek bırakmak mümkün, 
bir de ölümcül bir hastalık geçirmek veya silah kul
lanmayacak derecede sakatlanmak gerekiyor. Bu da 
doktor raporuyla belgelenrnek durumunda. Korucu 
A. S., dururnundan son derece rahatsızdı: "Olay 
çıktıJıında haber versek bile asker gelmiyor. Bizi yal
nız başınuza bırakıyor, yem gibi öne atıyor, 
'köpekler biribirini yesin' diyorlar. Bunu biliyoruz, 

Foto; ANK 
ama ne yapalım? Bizim köyde, referandumda 'evet' 
oyu çıktıJıı için tehdit edildik" Ve anlattıkça anla
tıyordu. 

A.S. gibi Pervari'de yaşayan bir çok kişinin anlat
tıklanna göre, Pervari Belediye Başkanı Emin Öz
can(aynı zamanda üç köy sahibi) ile Kaymakarn Mu
sa Uçar, terör estiriyordu. İşbirliJıi içinde ilçeye her 
ay Fak-Fuk-Fon'dan gelen 50 milyonu göstermelik 
bir kaç kişiye dı~Jııttıktan sonra tümünü kendi arala
nııda paylaşıyorlardı. 

Bu ara, Sürt Valisi Selarni Teker'i aradık, çok meş
gul oldugundan ertesi gün için randevu alabildik. 
Validen aldıJııınız bilgiye göre kentte 2500 korucu 
bulunuyordu ve bunlardan l800'i kadroluydu. Koru
culugun gönüllü old$Jıu ve bu sisternin yerleştiJıi
ni söylüyordu. Bunun üzerine silah bırakınak isteyen 
koruculann olduJıunu ve engellendiJıini anlatıyoruz. 
S. Teker: " ... yalan söylüyorlar. Bana gelsinler talep
lerini yerine getiririın" diye yanıtlıyor sorurnuzu si
nirli bir şekilde. Ya aşiretler arasındaki çelişkilerden 
dolayı silah alanlar, bunlann birbirine karşı kullanıl
ınası durumunda ne yapılıyor? Vali Teker, dengeleri 
korudugtınu söylüyor. 

Ama yaşanan olaylar bunun pek d<ıgru olrnadıJıırn, 
aksine varolan çelişkilerin bilerek körüklendigini 
gösteriyor. Köylüleri koruma, onlara daha iyi hizmet 
götürme adı altında mezralarda yaşayanlan yerlerin
den kohanp köy merkezlerinde toplama girişimleri 
de valilikçe hızlandınlrnıştı. Vali Teker, bu konudaki 
çalışınalan şöyle anlatıyordu: "Pervari, Şırnak, 

Eruh'ta isieJıe balılı olarak, öncelilde sarp araziler
deki mezralan merkezde birleştirme çalışrnalannı 
sürdürüyoruz. Genel Valilik ile koordineli bir şekil
de yaygınlaştırnıaya çalışıyoruz. Para ve zaman iste
yen bir iş." DoJıal olarak bu uygulamalar ile köylüler 
üzerinde denetimi Sl~Jılaınayı arnaçlıyordu .. . 

Devamı gelecek sayıda 

Jl KURDISTANA BAŞUR 
412 Çekdar Tevi Şoreşe Bôn! 
DO Hemıl daniştvanen Ordugem Zoremile, liKane ku dikeve 
rojhilate Arnedi hatine nav reze şoreşe 

Li gor daxuyaniya Qisekarekl PB ya PDK-1; Çekdaren Zore
mile bi sedaha xezana (malbata) xwe hatine herema yekem a 
PDK-1 G gihiştine nav reze şoreşe . Di nav van çekdaran de, 2 
fermandar Amir Sirye, Abdullah Serweyi ı1 Selim Çeyi ji hene. 

Ev hez bere li navçe deretok di xizmeta hil.'Umeta Iraqe de 
büye. 
Li gor daxuyaniye, hatina van çekdaran nav reze şoreş, li navçe 

Deretok hezen hikumete qelstir kiriye. 
Di daxuyaniye de, li ser kiryaren sirgunkirina xelke Kurd bo 

Başfire Iraq ji agahdan hatiye dayin. Li hember si yaseta guhas
tine hezen peşmerge li navçeyen Zaxo, Amedi, Sersing, Etruş, 
Şexan herweha navçeyen Şeqlewa, Kosencaq, Çemçemal ıl Qe
redax diji hezen hik:umete radiwestin. 

Herweha kisekar, dide xuyakirin, ku hezen CUD gelek reyen 
parezgeha Dihok,. -~istine bin kontrola- x;we. Wek re yen 
Kanimase-Zaxo:·:~eme-Sersing, Derel<;>k~Am~i : di bin 
kontrola hezen CUD de ne. 

ı RUP EL 1 SAYFA 5 

RejimaBEES 
xelke beçare dikuje 

DO Di dawiya meha 12 ye 1987 an de BEES'i li Dihoke ıl Musile disa 
xwine miroven Kurd yen be desthilat rijand. 
22.12.1987 an de li bajare Musil z&leyi 'iU Kurdesivil ji ali hezen hi

kumete ve be mehkeme, be sual hatin kuştin. Ji wan kuştiyan cenazeyen 
22 kesan di roja 1.1.1988 an de li bajare silemani teslime kesen wan ki
rio. Gelek ji wana xwendevan bıln.Nave hinek şerndan ku gihiştiye des
te me ev in: 

1-Qadir Mihemed 1 2-Newzad Hemed Reşid 1 3-Cemal Mecid 1 
4-Nasir Emin Eziz 1 5-Kamuran Mihemed Emin 1 6-Salar Mecid Sa
lih 1 7-Keywan Mihemed Emin 

Her wisa hezen hikumeta xwinxwar, di roja 10.12.1987 an de li binge
ha leşkeri Fayide, ku giredayi Dihok e, 8 Kurdan bi 
tohmeya peywendiyen wan li gel PDK-l kuştin. 2 ji van şerndan ji, jin 
bfin 

1-Thhsin Salih Faris 1 2-Segvan Xalid Eli 1 3-Remezan Mihemed To
ri 1 4-Haci Eli 1 5-Şeban Ebdileziz 1 6-;Xwişka Qumriye (Day ka Şe
md Şeban) 1 7-Hewil Mişşa Miha 1 8-Ismail sevo 
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YABANCIGAZETECiGÖZÜYLE 

'!.Kime ay vereceğim? 
-Thruncuya vereceksin. Unut

muyorsun değil mi? Turuncuya! 
-Nedir Thruncu? 
-Zaten anlamıyorsun. Aldında 

Thruncuyu tut yeter." 

"Biz biliyoruz. Bu köyde 94 ay 
var. Bir tanesi bile SHP'ye çıkar
sa, artık siz bileceksiniz. Köyü 
yerle bir edeceğiz." 
Türk gazetelerinde aylar bayun

ca, sayfalar dolduran seçim ve re
ferandum haberleri arasında bu 
cümleler yer alınıyordu. Yurt içi 
ve dışında yapılan sayısız tartış
malar, değerlendirmeler ve yo
rumlar da da böyle bir olaydan 
hiç bahsedilmiyordu. Genel ola
rak söylemek gerekir ki, bu iki 
olay üzerinde gerek yurt içi ve ge
rekse yurtdışı basında yapılan yo
rumlar ya eksikti ya da çok çarpık 
bir biçimde verildi. 

Seçim öncesi yaratılan tablo ol
dukça ilginç bir görünümü sergi
liyordu. Bu görünüme göre, halk 
eski politikacılar ve altı parti ara
sında seçim yapabilecekti. Yine 
bu görünüme göre bu halk iki kez 
Özal lehine karar vermişti. İki se
fer diyebiliyorum, çünkü referan
dumda Özal'ın beş parti karşısın
da yüzde elli oy alması bir zafer 
sayılabilir. 
Thbbii ki son yedi sene içindeki 

gelişmelere genel olarak bakar
sak, Özal 'ın ve ondan önce de As
keri yönetimin bütün propaganda 
mekanizmalannı kullandıklan ve 
bütün iletişim mekanizmalarını 
kendi istekleri doğrultusunda te
kelleştirdilderini görüyonız. 

Ama, bu gelişmeler, yani toplu
mun bütün "geçmiş" değerleri
nin boşaltılarak, yeni 
"değerlerle" doldurulması bu ya
zının konusu olmayacak. 

Bu yazıda Avrupa'nın Türkiye 
üzerine etkili çeşitli kurum ve ku
ruluşlannda "demokratikleşme" 
delili olarak gösterilen referandu
mun ve seçimlerin T. Kürdistan~ 
ın da nasıl geçtiğini ve ne anlama 
geldiğini anlatmaya çalışacağım. 
Yabancı bir gazeteci olarak Kürt 

· halkının ağzından konuştuğumu 
iddia etmiyorum. Ancak dışan
dan bir gözlemci olarak bazı çe
lişkileri daha açık görebileceğim 
ve bunlan açıklayabileceğimi sa
myorum. Ne de olsa bir çok Türk 

. gazetecisinin dikte edilmiş per
spektifi dışında Kürdistan'a ve 
buradaki politik sürece bakma 
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şansına sahibim. 
Gerek Türk ve gerkse de yaban

cı sağ, buıjuva basını özellilde 
Kürdistan'daki politik süreci de
ğerlendirirken iki gerçek olama
yan fakat gerçek olarak gösterilen 
varsayımdan hareket ediyorlar. 

-TC bir bütündür ve bütün cum
huriyet için aynı ölçü ve bakış 
açısı geçerlidir. 

-Biçimsel olarak demokratiklik 
niteliği taşıyan uygulamalardan, 
bütün toplumun demokratildeş-

ıstıyorum: Referandumda Kürt 
halkı bir yanda Özal, diğer yanda 
da iktidar döneminde Diyarbakır 
Cezaevi'nde işkence merkezi ku
ran Ecevit, Kürtlere baskı yapıp 
kürtçeyi yasaklayan Demirel ve 
hakkında fazla bir şey söylemek 
gereksiz Türkeş arasında bir se
çim yapmak zorunda kaldı. 
İkinci örnek olarak Fikri Sağ

lar'ın Siirt gezisi sırasında ortaya 
çıkan bir olaydan bahsetmek isti
yorum. Fikri Sağlar'a sorduğu 

L.ROBERT 

me düzeyi çıkartılabilir. Referan- sorular karışısında hiç bir şey 
dum ve seçimler bunun gösterge- söylemeyen köylüler, o giderken 
!eridir. "siz bir daha buraya gelmeyin . 

Bu iki varsayım kabul edildiğin- Çünkü şimdi size 'sorulanmız' 

de, Özal'ın enflasyon, insan hak- var desek. Siz biraz sonra gide-
lan ihlali ve buna benzer uygu- ceksiniz ve bize burada dayak atı-
larnianna karşın bu halk tarafın- lacak. Sonra bizim canımızı kim 
dan kabul edilmiş olması, koruyacak" diyorlar. Bu bile 
totolojik bir mantık çerçevesinde Kürt halkı için SHP'nin ne kadar 
Özal'ın uygulamalanna ve "güçlü bir alternatif teşkil ettiği-
ANAP'a halkın güveni olarak nin en somut göstergesidir. 
gösterilebilir. Batı illerinde gizlenmeye çalışı-

Bu görüntüye karşı çıkmak ve lan baskı, Kürt illerinde seçim 
bu tablayu eleştirrnek için bu gö- kampanyasında kullanılıyor: İş-
rüntüden ve yaratılan hayali tab- kence ile öldürülmüş öğretmen 
lodan değil, doğrudan tablonun SıddıkBilgin'in oturduğu GENÇ 
yaratılmasını sağlayan varsayım- ilçesinde önceki seçim döneinin-
ların eleştirisinden başlamak de halk "sizinde başınıza aynı 
gerekir. şeyler gelebilir" tarzındaki teh-

Bu varsayımlardan birinicisi ditlerli dinlemek zorunda kaldı. 
hakkında söylenecek fazla bir şey Çünkü, SHP'ye çıkacak bir ay 
yok. Üstelik bu konuda söylene- başlarına geleeelderin nedeni 
cek sözlerde bellidir. TC devleti- olabilirdi. Yani cezaevlerinde uy-
nin kuruluşundan itibaren doku- gulanan toplu cezalandırma yön-
nulmaz bir tabu olarak ilan ettiği temi, her an köylüler için de uy-
resmi devlet ideolojisi zaten bu gulanabilirdi. Çünkü, köylüler 
temel varsayıma dayanıyor. Kür- bunun ne anlama geldiğini çok iyi 
distan halkı önüne konulan seçe- bilirler. Son yıllarda bir çok Kürt 
nelder de a priori ve o pasteriari köylüsü bu toplu cezalandırma-
TC devletinin resmi ideolojisini nın kurbanı olmuştu. 

dokunulmaz kabul eden; ama, Gelelim ikinci varsayıma: 
farldı görünümler taşıyan siyasal , Gerek seçimler, gerekse refe-
tercihler oluyor. Yani sömürgeci randum kendi başına demokratik 
devletin onayını almış siyasal or- uygulamalardır. Ancak her iksine 
ganizasyonlar. Kürtler için de- de, uygulandığı toplumdan sayut 
mokrasinin göstergesi olarak su- bakılamaz. çünkü, her ikisi de 
nulan bir seçimde dahi önlerine halkın mücadele ile aldığı haldan 
konulan seçenelderi, kabul etme- olmalıdır. Yani halkın kendi hü-
me özgürlükleri dahi yok. O ka- kümetini kendisinin belirleme is-
dar ilginç ki, seçime katılımın, teğinin bir ifadesi olmalıdır. 
hatta tercihierin bile çoj< s~ .• J'lr ,Kürt halkı şimdiye kadar böyle 
kontrol edildiği Kürdistan'djt; 4er-,\,. oir mücadeleyi yürütmedi. Yürü
mokrasinin bir göstergesi olarak ,temezdi; çünkü toplumun yapısı 
sunulan seçimlerde halk aşırı l,lir • buna müsait değildi ve değildir. 

kontrol altında tercih etmedilde- Bu nedenle Kürt halkı siyasal ter-
rini "tercih ediyor". cihlerini "Şeyh maternatiği" de-

Bunun için iki örnelde yetinmek dikleri bir uygulama içinde ortaya 

kayuyor. Bu "matematiği" anla
mak için öncelilde Kürt halkının 
TC devleti ile siyasal ve ideolojik 
bağının çok sınırlı olduğunu ve 
devletin bunlar üzerinde etkisinin 
sadece şiddetle sağlandığını gör
mek gerekir. Bunun nedeni siyasi 
bir tercihten çok halkın Kürt ol
ması ve kimliğini bu çerçevede 
görmesi, kendisini devlet dışında 
hissetmesidir. 

Bu bölgede bireyin kararlannı 
etkileyebilecek politik ve ideolo
jik ilişki bireyin şeyh veya ağa ile 
olan geleneksel ilişkisidir. Ancak 
bu ilişkiyi kentler için söyleme 
güçtür. Kırsal kesimlerde daha 
belirgin olarak gözlenen bu ilişki 
içinde tercihler ağanın veya şey
hin bireysel veya bölgesel prag
matik isteklerine göre yaptığı ter
cih olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
tercihler her an değişebilme özel
liğine sahiptir. Ağanın veya şey
hin değişen tercihine göre bölge 
halkıda bir partiden diğerini ter
cih edebilir. Tercih kriterlerine 
gelince, değil partinin içeriği, 

kendi bölgesine okul, hastane gi
bi en temel ihtiyaçlan karşılama 
imkanlan öncelilde bu tecihlerde 
rol aynuyor. 

Kendi dilinde ve kültüründe 
okuma yazma imkanı hiç olma
yan bir halkın, egemen kültür 
içinde bile okuma, yazma imkanı 
olmadığı düşünülürse bu halkın 
demokratik bir seçime katılması
nın ön şartının bile yaratılmamış 
olduğunu söyleyebiliriz. Türk 
devleti ise, bu ön şartiann yaratıl
ması için gerekli eğitim kurumla
n kurmaktansa, kışla kurmayı 

tercih ediyor. Hatta kurulmuş ba
zı okullar bile, bazı anlarda he
men askeri karargah haline dö
nüştürülüyor. Yani bu tablo için
de aldında turoneuyu tutmak 
zorunda olan bir Kürt kadınının 
demokratik hakkını kullandığı 
söylenemez. 

Siyasi partiler bütün bir halkı 
kandırmaktansa, bir ağa veya 
~yh ile anlaşma ile yetinebilirler. 
Ozet olarak şunu söyleyebiliriz 
ki, ne kadar "demokratik" olsa 
da her hangi bir seçeneğinde Kürt 
halkının karşısına çıkan hep Türk 
devletidir ve herr şe~e rağmen 
Kürt haikinın bu' tleVIefe ay ver- - · 
mesinin n'edeni her"hıingi bir hiık ' 
ve özgürlük dlgil' yalnızcil , can 1 

,. 

güvenliğidir. ' · :· ·' · ' 
D 
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ULUSAL CEPHE 
Kürtlerin yakın tarihine bakıldığında destanımsı 

kahramanlıklada doludur. XX. yüzyılın başlann
dan bu yana ulusal bağımsızlıklan için büyük fede
karlıldara katlanarak mücadelelerini yürütmüşler
dir. Tüm bu destanımsı mücadelerine karşın ulusal 
bağımsızlıklarını kotarmadıklan gibi her hareketle
rinin sonucunda katliamlarla, yok edilmeyle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu mücadelelerine karşın bıra
kalım ulusal bağımsızlıklarını, en basit insani halda
nnı bile elde edemeyişlerinin önemli nedenleri ol
malı. Sevr ve Lozan'da kürtlere rağmen sorun barış 
görüşmelerinde ve pazarlık konusu. Sımko Hareke
ti, Şeyh Mahmut Hareketi, Dersim Hareketi (l938'e 
kadar bağımsızlığını korumuştur), Koçgiri Hareketi 
ve bir çok küçük çaptaki diğer yerel hareketlerin var 
oluşuna rağmen kürtler, Kürdistan'ı temsil edecek 
siyasal örgütlenmeye gidememişlerdir. Kendilerine 
rağmen kendileri gündemde ve üzerinde pazarlıklar 
yapılmakta. O dönemde ulusal düzeyde örgütlenme
melerinin nedenleri üzerinde bu yazımda durmaya
cağım. Sadece şunu belirtmek isterim; Uluslararası 
düzlemde koşullann elverişli olmasına rağmen ha
reketlerin kendilerini bölgesellikten kurtarama __ 
yışı, dış koşullara denk düşecek siyasi örgütlenme
den yoksun oluşu, Kürdistan'ın dörde parçalanmışlı
ğını y~tmıştır. Elbetteki neden yalnızca bu 
değildir. Onemli neden olarak siyasi örgütlenmeden 
yoksunluğunu görmek gerek. 
Günümüzde de görünen odur ki, olgunlaşabilir 

olan dış koşullara denk düşecek, Kürdistan' ı ulusla
rarası platformda temsil edecek, içerde de güven ve
rici, Kürdistan'ı yönetmeye alternatif olabilecek si
yasi örgütlenme henüz yoktur. Var olan siyasi örgüt
lenmeler kendilerini bölgesellikten kurtarmış 

değillerdir. Adına taktik de dense, çoğu siyasi yapı
lanmalar Kürdistan sorununu bölgesel ele almakta
dırlar. (Bölgenin geniş veya dar olması bölgesel ol
mayı ortadan kaldınruyor) ve Kürdistan sorununu 
sömürgeci devletlerin resmi sınırları içinde çözüm 
aramaktadırlar. Bu arayışlan da çeşitli gerekçelerle 
gerekçelendirmeye çalışsalar bile sonucu geçmişte
ki hareketlerinkinden farklı olmayacaktır. Tarih öğ
reticidir. Tarihden dersler çıkanimal ıdır. 

Kürdistan siyasi yapılanmalan, ifadedesini ulusal 
konsey ya da cephe de bulan ulusal siyasi örgütü ya
ratamadıkları sürece uluslararası düzlemde de Kürt 
ulusal sorununa sömürgeci devletlerin bir iç sorunu 
olarak bakılacaktır. Bugüne kadar bu soruna hep 
böyle bakılmıştır. Bu bakışta söylenınesi gereken bir 
nokta da Sosyalist Blok'un güttüğü devlet ve Ortado
ğu'daki denge politikasıdır. Yani günümüze denk 
düşen koşullara (1920-23 dönemi hariç) Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi için eleverişii olmadığı 
gibi, Kürdistan siyasi örgütlenmelerinin de dış ko
şulların olgunlaştırılmasında bir zorlayıcılıkları ola
mamıştır. 

Kürdistan siyasi örgütlenmeleri uluslararası geliş
meleri çok yakından, iyi izlemek, değerlendirmek 
ve kavramak zorundadırlar. Nükleer silahiann kal
dmiışının ilk basamağı olan orta menzilli nükleer si
lahlar yok edilmeye, Nato- Varşova Paktlan'nın ge
reksizliği tartışılmaya başlanmıştır. Nato'nun Güney 
Kanadı koruyuculuğunu üstlenen TC, stratejik öne
mini yitirmektedir. 

Tüm bunlar Kürdistan siyasi örgütlerine tarihi gö
revler yüklemektedir. Bu tarihi görev; siyasi örgüt
lerin kendilerini cephelere, giderek ulusal cepheye 
ya da ulusal konseye hazırlamalıdırlar. Kürdistan 
gerçeği odur ki, bir siyasi örgütün Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini ulusal ve uluslararası düz
lemde temsili olanağı yoktur. Ulusal Konsey/Cephe 
oluşturulmalıdır ki, uluslararası düzlemde sorun 
kendisine rağmen değil, kendisiyle görüşülsün. Ye
niden bir Sevr, bir Lozan yaşanmasın . 

Görev, her siyasi örgütün siyasi ve politik olarak 
kendisini ulusal cepheye/konseye hazırlamasıdır. 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi sürecinde her örgüt tam 
olanaldanyla yaratacaklan bu ulusal örgütlenmenin 
ögeleri olmalıdır . Kendilerini buna göre gözden 
geçirip var olan engelleri kaldırmaya çalışmalıdır
lar. Bu görevin ye~ne getirilişi hiçte ideolojik müca
deleyi yadsımaz . Ideolojik mücadeleye tahamüllü 
çiavranmaya da kendimizi alıştırmak zorundayız . 
Ideolojik mücadelenin içi boşaltılmadan, kendisine 
denk düşecek biçimde yapılmalı. 

Bu görev ha denildiğinde yerine gelecek bir görev 
olmadığı bilinmektedir. Günümüze kadar oluşturul
muş şartlanmalardan Kürdistan'lı siyasi örgütlerin 
kendilerini kurtarmalan günlük işlerden olmadığı 
bilinmez değildir. Siyasi örgütler kendilerini bu gö
revi yerine getirmeye zorunlu görmelidirler. 
Görev, mücadele menzillerine denk düşecek örgüt

lenmeleri ve asgari payda da birieşebilir ulusal dü
zeyd,e , ulı.ısal kı!rJ.lllijŞ ınücad~~esini ~msil edecek, 
müc,açlelçsine depk M~e~ ~m ve kuruluşlarını 

, .oN~~sa!' ~lusa_' konsey/cepheyi.oluşturmaktır. 

KaZunBABA ' 
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~----------------------------- re~ni • al>ori • cıv~ 

İnsan Haklan Toplantısında Tıirk Konsolosu Sıkıştı! 
Kiel'de Uluslararası Af Örgütü Kiel 

grubu tarafından bir toplantı düzenl~ndi. 
Toplantının konusu ' "Türkiye'de Insan 
Hakları" idi. Bu toplantıya konuşmacı 
olarak, Türkiye Hamburg Konsolosu da 
çağnlıydı. lOO'ün üzerinde bir izleyici 
gurubunun izlediği toplantıda çoğunluğu 
Almanlar teşkil ediyorlardı . 

Türk Konsolosu, salona bir çok memu
run yanısıra , dört koruma polisi eşliğin
de girdi. konsolosun oldukça tedirgin 
oluşu dikkatleri çekecek nitelikteydi. 
Hele Kürtlerle ilgili sorular gündemleşi
tiğinde, tedirginlik bir kat d~ii arttı. 

tedir. Ote yandan sol kanat, 80 son
rası kendini hiç bir şekilde koruya
mamıştır, yargılanmış ve ağır cezala
ra çarptınlmıştır. Bugün bir çok 
ülkede idam cezası kaldınlmış olma
sına rağmen, TUrkiye'de halen idam 
cezası yürürlüktedir. Idam yasasın
dan boşluklardan dolayı, bir çok in
san önce aceleyle idam edildi, daha 
sonra karann haksızlığı üzerinde tar
tışıldı. 

1Urkiye'de, TUrklerin dışında Kilrt
lerde yaşar. Bu halk en basit insan 
hakianna bile sahip değildir. Kendi 
dilini konuşamaz, kültürünü gelişti
remez, bu konuda en ufak bir araştır
maya bile yönetemez. Her hak Kilrı
ler için yasaktır. 

dan alkışlandı. 
Türkiyeli bir kaç kişi tarfından Al 

konuşmacısına tepkiyle yöneltilen 
bir kaç sorudan sonra soruların bü
yük bir kısmı Konsolosa yöneltildi. 

Bir dinleyici tarafından; ''Siz TUrki
ye'de demokrosinin olduğunu, insan 
hakianna saygı duyulduğunu ve 
azıniıkiann hiç bir konuda şikayetle
rinin olmadığını belirttiniz. Bunda 
bir yanlışlık var. 

Okullarda sadece TUrkçe okutulur. 
Biz Alman 'yada TUrkçe'nin okullar
da okutulmasını ve resmi dil haline 
getirilmesini istiyoruz'' diyerek ya
kayı ele verdi. 

Hemen ardından bir başka alman 
şöyle bir soru yöneltti: "Siz Alman
ya'da TUrkçe'nin resmi dil olmasını 
ve okutulmasını talep ediyorsunuz. 
Buna karşın da, 1Urkiye'de sadece 
TUrkçe okurulur diyorsunuz. O za
man 1Urkiye'de Kilrtçe'nin okutulma
sına neden karşısınız?!" 

Bu soru Konsolosu tam çileden çı
kardı, "Biz buraya insan haklannı 
tartışmaya geldik, kürt sorununu tar
tışmaya değil '' diyerek tartışmayı pa
nikle kapattı. Ardından ön sıralarda 
oturan bir konosolos görevlisi kono-

solosa yaklaşarak bir şeyler fısıldadı ve 
bir kitapçık verdi. Sözü kapatan konsolos 
tatamin olmadığından, konuşmasına de
vam etti: 

"Size bir tüzllk hilkmJı okumak istiyo
rum. Elimde PKK tüıJığUmü, Kiırdistan 
Sosyalist Partisi mi ne, bir şey var. Bu tü
zÜğün 31. madesinde şöyle bir açıklama 
var: 'Kilrdistan'da resmi dil Kilrtçe ola
caktır~ Madem onlarda bir tek resmi dil
den yana/ar, neden TUrkçenin dışında 
yabancı bir dilin okutulmamasına itiroz 
ediyorlar?" açıklamasında bulunarak 
basitleştikçe basitleşti. 

Daha sonra bir Kürt arkadaş söz alarak 
gerekli açıklarnalarda bulundu. Konso
los çok tedirgin ve alelacele salonu terk 
etti . 

Berivan/Kiel 

. 

Toplantıda , Uluslararası Af Orgütü gu
rubunda çalışan ve Doğu Avrupa ülkeleri 
üzerine çalışmalarıyla tanınan, çalışma
larını Türkiye üzerinde de yoğunlaştır
mış bir alman da konuşmacı olarak bulu
nuyordu . Toplantı , Al'nin Almanya Sek
siyon'u başkanlığı yapmış, Türkiye ve 
Kürt sorunu üzerinde çalışmalan ve ko
nuyla ilgili ayrıntılı raporu olan ve hali 
hazırda Kürdistan üzerine bir kitap hazır
lığı içinde olan, Prof. Hirsch tarafından 
yönetildi . 

Örneğin , Kilrt halkı üzerine yaptığı 
araştırınalar nedeniyle Kornal Yayı
nevi sahibi Recep maraş/ı yargılan
mış ve 36,5 yıl cezaya çarptınlmıştır. 

Bugün Kilrt halkı ulusal haklan için 
mücadele ediyor. Buna karşın TUrk 
devletinin tek yöntemi şitkiet ... '' 

Bugün Kilrdistan 'da on milyon Kilrt 
yaşıyor. Yüzbirlerce Kilrt'te bugün 
Avrupa 'da sürgün. Avrupa 'da yaşı
yan Kilrtler, yeni doğan çocuklanı 
Kilrtçe isimler koyanuyorlar. Konso
losluğun talimatıyla , kayıt 

işlemlerinde, hastahanelerde ve di
ğer bir çok yerde zorluklarla karşı/a
şıyor/ar. Kayıt işlemleri ile ilgili baş
vurularda Kilrtler azar/anıyor, pasa
portalnnın geri alınacağı şeklinde 
tehdit ediliyor. .. Bu konuda ne dersi
niz?" sorusu üzerine, Konsolos si
nirli bir şekilde şu yanıtı verdi : 

RIZGARI: 

Al'nin bu konuşmasından sonra 
toplantıya ikinci konuşmacı olarak 
çağnlı bulunan Türk konsolosu kür
süye davet edildi. Konsolos ingilizce 
yaptığı konuşmada özetle şu görüşle
re yer verdi: 

''Konsolosluğa sadece TUrk vatan
daşlan mürocaat ederler. On/ann 
müracaatlannı kaydeder ve bunu nü
fus idaresine bildiririz. Bunlar ne 
olursa olsun TUrktürler ve 1Urk ismi 
kullanır/ar. Elimizde türk isimlerini 
içeren bir liste vardır. Isim koymada 
bu listeye göre hareket edilmesini is
tiyoruz. Şunu de iyi bilmenizi isterim. 
1Urkiye'de Kilrt diye bir şey yoktur. 
Herkes TUrktür" 

"TC YENi ŞEVLER PEŞiNDE" 
Toplantıda ilk konuşmayı yapan Al'nin 

Almanya Seksiyon u 'nda görevli arkadaş, 
Al'nin uluslararası fonksiyonlan'nı kısa
ca izah ettikten sonra Doğu Avrupa ülke
lerindeki cezalandırma ve hapishane ko
şulları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ar
dından Türkiye üzerine yaptığı 

çalışmaların kısa bir dökümünü yaparak 
özetle şunları söy I edi: 

DO Rızgari Avrupa Sekreterligi, 23 aralık 1987 tarihli Milliyet ga
zetesinde çıkan bir haberle ilgili basma açıklamada bulundu. Yapı
lan Basın açıklamasında özetle şu görüşlere yer verildi: 

' 'Yıllardan beri TUrkiye'de işkence yön
teminin uygulandığı biliniyor. Bugüne 
dek bir sürü insan işkence nedeniyle ha
yatını yitirmiştir. 1980 öncesi dönemde, 
1Urkiye'de yine işkence vardı . 80 sonrası 
işkence dozajı arımlarak sürdürülmüş
tür. Bugün seçimlerin olamasına, Askeri 
yönetimin son bulmasına rağmen halen 
işkence yürürlüktedir. 

"1Urk halkı, Avrupa ülkelerinden 
geri kalmayacak düzeyde insan hak
Ianna saygılı bir halktır. Biz bu hak
ka oldukça önem veririz. . . 1923 'de 
temelleri atılan TUrkiye, o günden bu 
yana insan hakianna daima saygılı 
davranmıştır. 12 Eylül 80 hareketi, 
demokrasiyi kollama ve koruma 
amacıyla yapılmıştır. Bugün TUrki
ye'de çoğulcu pariementer sistem yü
rürlüktedir. Demokrasi vardır. .. ' ' 

Bu açıklama salonda bulunan tüm 
almanların tepkisine neden oldu. Al
manlar ardı arkası gelmeyen sorular
la Konsolosu oldukça "rahatsız" 
ettiler. 

': .. Ahmet AKPAk adlı muhabirin verdiği haberin başlığı: 'San 
Avni PKK ve ASALA 'nın emrinde: Haber kısmında ise, şöyle bir be
lirleme var: : .. Tıi.rk Istihbarat birimleri, Avni Karadurmuş 'un 
PKK, KUK ve RJZGARI örgütlerine yaptığı 100 milyon liralık yar
dımın yanı sıra, bu örgüt elemanlannın sağladıklan eroini ABD ve 
Avrupa 'ekı pa.ıp.rlayıp, karşılığında silah aldığını saptadı : 

Üzerinde düşünülmediği zaman, Tıi.rk basınının sıradan uydurup, 
yaıdığı bir haber(!) deni/ip geçilebilir. . . TC Kürt sorunuyla ilgili 
böyle bir sılaşıklık yaşarken; Kürt hallanın Ulusal Kunuluş Müca
delesini anlamsız/aştırmak için komplolardan geri dunnuyor. Mil
liyet 'teki haber de böyle bir komplonun halkasıdır. .. 

1Urkiye'de yasalar tek taraflıdır. Sağ 
kanat yasalardan yararlanmakta, örgüt 
ve parti kunna hakkına sahip olabilmek-

Konsolos konuşmasında azınlıklar 
sorununa değinirken , Kürt kelimesi
ni kullanmamaya büyük özen göster
di. Konsolosun konuşması sadece sa
londa bulunan on kadar türk tarafın-

Bir Alman şöyle bir soru yöneltti: 
' 'Neden kürtler kendi dillerini konuş
ma, okuma hakkına sahip olmasın
lar? Neden bu hak yasak/anıyor? " 

Konsolos bu soruyu şöyle yanıtladı : 

" 1Urkiye'de resmi dil TUrkçe'dir. 

Haberin içeriği üzerinde durmaya bile gerek yok. RIZGARl, bir 
mafya örgütü değildir. O, Kürdistan 'daki Ulusal ve Sosyal Kunuluş 
Mücadelesi 'nin bir ögesidir. .. '' 

A A 

MEMUZIN'DE 
• 
Ispiyoncu ve Zındana Bakış 

Kürt klasik şiirinin ulu çınarı Eh- meleri ve kısrak yelesini andıran saç-
ınede Xani 'yi okuyan her kes, eski lanyla yüzlerce nedime ve hizmetçi 
Kürt beylerinin Sasani debdebesini hizmettedir. Bu, akıl almaz bir sefa-
andıran ihtişamlı hayatıyla karşılaşır letin üzerinde yükselen zenginliğin 
önce. Kürt kölelerinin ve sertlerinin ve israfın gösterişidir. Servet serma-
alınteri , sofrada binbir çeşit ve renkte ye haline gelmedikçe, para pazarda 
yemeğe dönüşür. Sofra gökkubbenin orospuluğa çıkmadıkça Kürt beyinin 
ihtişamındadır. Çörekler güneş ve ay zenginliği kendisini böylesi bir ihti-
gibi gülümser. Ozan , kapakları mü- şarnla sunmak zorundaydı. Zaptedil-
cevher kutusu gibi parlayan sabahları mez bir kudrete sahipti çünkü o. 
burçlara, tepsi ve fağfur kilseleri ise Develer sıra sıra , inciler kantar-
"bol ışıklı parlak birer yıldız"a ben- larlaydı 
zetir. Sofrada tüten kebap ve büryan , Yakutlar yükler/e, altınlar çuval-
gögün göz alıcı oğlak ve koç burçlan- larlaydı . 

nı andırır. Sofrayı seyreden en inatçı Kürt beyinin bahçesi karşısında 

iştahsızlığın iştaha dönüşmemesi ar- Ozan'ın dili tutulur adeta. Çeşmeleri 
tık mucizedir. cennetin kevser'ine ''kusursuz, çok 
Turunçlar, narenciye/er, ışıklı bir meşale gibi'' kıpırdayan her 

nar ve limonlar gülü ise ''Tur ateşi' 'ne benzetir. Ar-
Cennet ağaçlannın dallannda dıçlan aşktan çatlatır, her selvinin 

yetişmiş ucunu Sidre makamına, yani pey-
Faniz, nebat, kand ve şeker gamberim Miraç'ta Allahla konuştu-
Gü/suyu, zÜbad, misk ve anber ğu yere kadar yükseltir. Ve kısacası 
Kimisi mideyi al eylerdi bahçeyi şu özlü ve güzel kıtayla be-
Kimi de dimağı tazelerdi. timler: 

Eski Mısır'lılar insaniann güneş Zeydin Beyin öyle bir bahçesi vardı 
tanrısı Rea'nın göz yaşlanndan türe- ki, 
diğini iddia ederlerdi. Aslında bu id- lrem bağı onun müjdesine verilirdi. 
dia, acıdan türerne ve acı çekme anla- Kürt beyinin ava çıkışı hem gör-
ınında Kürt halkı için daha uygundur. kemli, hem de vahşicedir. Ava çık-
Iyi döğüşen ve iyi oynayan bu koca madan önce büyük bir tehdit savurur 
yumruklu halkın hançer, davul ve halka: 
zumadan gayri pek bir şeyi yoktu. Ya Sabah oldu mu Botan halla 
Kürt beylerinin sırça saraylannda ça- Alsın silahlannı , gürz ve kılıçlannı 
lınan enstrümaniarın çeşnisine ne de- Hep birlikte bizimle gelsinler ava 
meli . ''Gaddar olan yedi feleğin Avda hazır olmayan kimse olursa 
inadına ' ' nağmelenen, ''dini ve ima- O zincirde ve prongada ölecektir 
nı ta/an eden '' kemanlara, ney'lere, Artık herkes ava çıkmak zorunda-
ud'lara, tanburlara,_ ceng'lef~?, düm- dır1 Şahinleri, kartapan, tazıları be; , 
belek'Iere, kurenna'lara, Naldir 've raberinde götüren bey ve avanesi, 
Santur'Iara .. : · ' ·. ' ' · '- '·- · ' '-' · · tUm "keylülerleı biri# ,doğanın tüm 
·Hepsi altın ipeldi ve mmalt libaslar - · yabani· yaratıkiarııla saldırmak zo
içinde, misk, zübad·ve ud kokan me- nındadır. "Yırtıcı kuşlan kılıçlanyla 
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yırtmak", "kuşlan oklarla düşür

mek", "bastonlarını ceylanların ger
ctanianna atmak", "alacalı kaplanlan 
kana boyamak" zorundaydılar. 

Beyin bitip tükenmez serveti , şaşaa
lı yaşamı ve zaman zaman güler yüz
lülüğü , sahte cömertliği karşısında 
köylüler elpençe divan durur, bazan 
ateşli bir hayranlık ve bağlılık duygu
suyla secdeye varır. Ozan Xani dahi 
yer yer ışıltılı methiyeler yapmaktan 
kendisini alıkoyamaz. Bu durum, zu
lüm ihtişamı ve gülümsernesi karşı
sında ezileniz duyduğu şaşkınlık ve 
bu şaşkınlıktan kaynaklanan körce 
bir hayranlıktır. Ama, buna rağmen 
Kürt halkının büyük ozanı , beylerin 
asıl karekterinin ve onların ruhunun 
derinliklerinde yatan gerçeği çok iyi 
kavrarnıştır. Ozan'a göre, "bey kısmı 
değirmene benzer 1 çok dönüşlü ve 
dolanbaçlıdır", "içleri ve dışlanyla 
ateşe benzerler" 
Beyler yılaniann şahının soyundan

dırlar 
Zehir sahibi ve mühür sahibidirler 
Mühürleri bastık/an zaman, bil ki 

zehirdir · 
Sevgi gösterdikleri zaman da bil ki 

hışımdır 
Ozan, Kürt beyleri için, ''merha

met edince gUneşe benzerler 1 kahre
dince de dünyayı yakarlar' tliyor. 
Zulmün merhameti görülmemiş, il
ginç ve cazip, dolayı~ıyla da sevmli 
gelir ezilen sınıflara . Ip altındaki bir 
adama cellatın "seni bağışlıyorum! 
tlemesinin parlaklığını , hamretini ve 
çarpıcılığını varın siz düşünün . 

· Ozan Xani, subaşlan , yeni beylerin 
silahlı güçlerini , kahyalarını, kapıcı
larını , beylerin zulüm aletleri olarak 
görür. Tıpkı bizim, devleti bir sınıfın 

diğer sınflar üzerindeki baskı aracı ola
rak gördüğümüz gibi. Bakın Ozan, beyi 
nasıl konuşturuyor: 
ZLılim olan bu avane zÜmresi 
Subaşlar, kahyalar, kapıcılar 
Biz zalimterin değirmenini döndürü

yorlar 
Zulüm tahılını öğUtüyorlar 
Thbi böyle konuşan Kürt Beyi, zulüm 

aracı olan bu ''avane zÜmresi ' 'nin üze
rinde titrer, kendi malı gibi onları korur 
ve sever. Halk için bir kobra yılanından 
daha tehl*eli olan kendi ispiyoncusu 
kendisine ıskandinav destanlannın bilge 
ve erdemli vanir yılanı gibi görünür. Bey, 
Ozanın ' 'tazı köpeği ' ' dediği ispiyoncu
yu sever. "Öğütleri, yanlış sözleri, al
datmaca/an ve yalanlan 1 kılıcın halka
sı, kini ve torbası haline getiren " ispi
yoncuyu kendi ' i4rap atianna 
değişmez '~ Beyler iç.in ispiyoncunun ölü
sü bile değerlidir. Oldüğünde, birbirine 
kavuşmak isteyen iki güzelliğin arasında 
engel ağacı olarak yükselen ispiyoncu 
öbür dünyada bile beyler için işe yaraya
caktır. Beyin kız kardeşinin anlayışını da 
nasıl açığa vuruyor: 
Salan bizim bulunduğumuz mezarlıktan 
Bekiri mahrum etmeyin, buna dikkat 

edin, 
Biz, o köpek/e korunmuşuzdur 
Biz, yüksek yere varacağımız zaman 
O da eşikte köyeğimiz olacaktır. 
Kürt Beyi~ baskı ve zulrnü karşısında 

halk her zaman el pençe divan durup, 
mistik ve mütevekkil bir ruhla boyun eğ
mez. Uzun dönemli boyun eğişin yarattı
ğı birikmiş kini, hışma ve saldırıya dö
nüştürür. Bu, önüne geçilmez korkunç 
bir güçtür. Beyin emri altındaki Thcdin, 
beye karşı saldırıyı şöyle dile getirir: 
Ecel değirmenini öylesine döndiırelim 

ki, 
Taneler gibi kelleleri öğütelim. 
Botanı roksa ve halaya kaldırolım 
Şeker gUlUşlU dilherler seyretmeye gel-

sinler. 
Belki bazı beyler, halkın cehennem ate

şine yem olurlar. Ama her baş kaldınş da 
eninde sonunda beyterin kılıcı ve zında
nıyla noktalanır. Ozan beylerin zındaru
na "dar delik' tler, "Mezar gibi dar ve 
karon/ıktır 1 Ejderha agı;ı gibi igrençtir 1 
Nekir ve Münker gibi korkunçtur ' ~Ozan. 
böyle bir zından karşısında öylesine isyan 
ediyor ki , ':felek ' 1akabıyla andı~ı tann-

yı bile bey gibi mağrur ve zındancı ola
rak görüyor: 

Yükselmeyi kendisi için açıkça istiyor 
Alçalmayı da bizler için gizliden istiyor 
Görmüyor musunuz, her gün güneşi 
Toprağız mağarasına atıveriyor 

Beyin kızkardeşine aşık olan Memo ad
lı halk kahramanı, sırf bu yüzden bey ta
rafında zındana atılır. Bu sevdalı bir hal
kın zındana atılrnasıdır. ' 'dar delik"ten 
dağlara ulaşan çığlık umutla yüklüdür: 

YUz sene de beni hapsetsen 
Hiç kavuşmaktan umudumu keser mi

yim ben 
Ozan'a göre halk kahramanı çukurun 

zeminde değil, rasathanenin zemininde 
oturmuştu . Çukur kendisi için dürbün 
olmuştu . Nefsi temizlenmiş, kalbi parla
mıştı.Nurlar kalbine görünmeye'; "sır
lar önünde çözÜlmeye" başlamıştı. Bu 
değişme, güzelleşme doruğuna ulaşmış, 
"hatta kırk günü bile dolmadan 1 kalbin
deki zan, inanca dönüşmUştü '~ Zındanm 
halk kahramanı üzerindeki dönüştürücü 
gücünü, yaratıcılığını hiç bir destan böy
lesine qerin ve çarpıcı bir tarzda işleme
miştir. Inançlı, sevdalı insan için zından, 
cennete dönüşür. Ozan işte, bu görüşü iş
liyor destanının bir bölümünde. Bu sade
ce zındanda yatan için geçerli değildir. 
Zındana düşmeyen ama zındandakinin 
inancına ve sevdasına vurgun olan için de 
geçerlidir. Zin' i şöyle konuşturur Ozan: 

Salon bize mihnet evi olmuş 
Zindan da bize cennet bahçesi olmuş 

Zındaru zındanlı~ına pişman etmek, 
döğüşen, inançlı halka özgüdür. Bu hal
kın ruhunu iyi kavrayan, inancını ve 
amacını paylaşan bir ozan ancak iyi kaY
rayabilir zındamm ve zındana düşenin 
büyük de~işimini. Engelleri aşan bir ruh 
kendisini de aşar. Doğu klasizminiı!.ba~
naz, mistik soluğunu deAil de, ümer 
Hayyaın'ın biraz ney ve şarap kokan öz
gür düşüncesini kalemine yediren Ehme
de Xani'nin bu gerçegi kavradığını, hem 
de iyi kavradı~ını görüyoruz. · 

Muzaffer ORUÇOGLU 
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BERXWEDA 
~ 

4 E ÇILEY 
Piştl be rx wedana 5 e İl one 1983 

an de girtlgeh·westl t1 perişan bu. 
Birinen xwe he ne peça bu. Ma
fen grupi derketibun peş; nizarn 
t1 lntlzam xira bt1bt1 . Danustan
din bi qardiyanan ve, tehrlka Ida
re t1 mixriken grup! ji nu ve der
ketibun peş. di gerineki Idare li 
girtlgehe, broşüreki TKP-ML, 
ku rexneyen gelek dijl PKK e te 
de hebt1, hatibt1 girtin t1 bi vi 
awayl idare bin imkane n nu xisti
bu desten xwe. Idare, ji xwe ji 
bere ve dix1"'est, tawizen ku gir
tiyan di 5 e Ilone de xistibun des
ten xwe, wana paş ve bigire ulş
kencç t1 lntlzam (disiplin) zede 
b ike. 

Ji ber ve yeke, listiken pirani 
bixwe plan dikir t1 li ber çavan 
pek dianl. Girtlgeh bixwe jl ni
karibt1 hibe yekdev. Hin nexweşl 
evana bun; peşderxistina mafen 
grupi, kare rezani eşkerekirin, ji 
dewsa biryaren yekgirtl. Ji ber vi 

- ji aliyen hin grupan li PKK ye 
rexne dihatin girtin. Parasıina 
miroven mikurhatl (itirafkirl), li 
girtlgehe be guman, rewş here
paş dixist. Miroven PKK e yen 
ııeş jl van rex an qebt11 dikirin. 
u digotin, ku we ji qawişan re 
bej in t1 li ser rewşC biaxiwin, pa
şe jl ji yen din re vekin. Gerlru, 
di wexte de ber le nehata girtin t1 
berxwedaneke be plan destpCbi
kira, we bihata şikestin t1 ewe bi 
sere xwe bimana, "i ber ku girti
geh nexweş t1 wes · b\1. 

Ve care parastin mewziyen, 
ku me 5 e Ilone 83 e xistibt1n 
dest, gelek dijwar bt1 5 İlon ji 
xwe berxwedaneke ' ' plan '' 
bu. We deme pirani be k!mahi 
ketibun nav berxwedane berx
wedan xwe kişandibt1 na ma-

ker. Idare jl, dixwest tevlihevl 
derxlne t1 girtiyan tehrlk dikir. 
Daxwazen her! piçuk jl gerek bi 
nivlsandl bihata kirin. Ji van ni
visandinan re bersiv jl nedihat · 
dayin. 
Pişte 5 e Ilone 83 e de miroven 

hezan yen peş di hucran de diha
~in girtin. Pirani ji PKK e bun. 
Idare ji nişka ve beyan kir, ku we 
hucreyan (yen tecrld 35-37) vala 
ke. Di 16 ye Kanuna 83 an de 
hucreyan bin bi bin belavkirin. 
Bi sistemi t1 grup!. Her grup 
kes bt1n. Wana birin qawişen he 
ri "zor". Ev kesan li qawişan b" 
kef t1 plroz~rineke mezin bati 
bixerhatinkirin. Ev rniroven 
hev t1 du i sal n nedltibun, i 
meş t1 bihnokan de destpekirin, 
gill t1 sohberen xwe li hev bikin. 
Leşker ji ve re re nedida. Yen ji 
hucran hatibt1n, nedixwestin 
problem derkevin, yep di qawi
şan de, diaxivin. Bi "tirsoneki" 
ji suc dihatin lekirin, le bel e, di
sa ji heta ji wan hat axiftine kem
kirin. Li ser viji tedikoşandin , ji 
bo ku, bikaribin miroven xwe fi
rote t1 y&ı din ji hev bineqlni~ ıl 
li diji crişkirina ser leşkeran 
bun. Dixwastin miroven idar.e j i 
ji hev zelal bikin, ka ew kine. E w 
biryar ji xwe biryaren di hucran 
de ji aliyen gişi hatibtln girtin 
btln. 

Derketina bihnoke ji 16 ye Ka
nu 83 ta 26 e Kant1n 83 normal 
pe hat. Mirov şernan t1 yeleşe
man je derxe pişti 8 rojan, der
xis ·n bihnokc rakirin. Cardin 

undir tl dert hatin girtin. 
hat protesto kirina. 
di navbera idare t1 girti

~\'hatiııtekjinetica sa ft9-

fen rastiye. "Mafen" ku ıDH· IC!II~'· ,··.ı==;t;~~==:~ xistl gele k giring b un. Ev ,:: 
bt1 femkirin t1 di dawiye Q"UP 
fen grup!. derketibt1n peş dix- ·"·1il-~~~ 
westin we potansiyele bixi dOv 
xwe. • nu ji berxwedan' efibat 
derketin e birinen nex 
nepeçayl • he zelall ne 
cm. Rewş :ev Ango, . 
heke wes 11181: t1 te li bev 
hebt1. 

Di qawi 
t1 jiyan A ct1da ~kirib(). 
Çare li mesel&ı heyt nedibt1n. 
Tişt li.Berbev zMedibt1n t1 ewana 
dibt1 kin t1 enirin. Pesna xwe 
dlJitn t1 xalotiya lumpeni serhil-

b\1, binek li qardiyanan dixis
hinek ci~ diav~ ser: leş-

hat Qede:xekiıin 
rewşa ciye 
tan . Girtiyan4est 
bipropagandakirin, ji ziyaretwnan 
ra digotin: "Zbrdes{f li ser me her 
berdewam e, ew çi b~jin derew e. Bi 
wan bawer nekin Uhwd. '' 

Di van tevlihevi de, 26 e · ône 83 
an de qawişa 29 an bi sedemekc ge
lek qels ji nişka ve biryar da, ku we 
demeyen bihnoka derva t1 qawişCn l 
din ji bi xwe xapanaina bi vi awayi 
ku "tecrfd wiha dixwaze" peş ve 
çıln. Ev biryar bıl alikariyeke ,gelek 
qıezin, ji bo pekanina kirinen Idare. 
U bi vi şikle hemt1 qawişan careke 
din bi bindur ve hatin giredan. Paşe , 
pişti demeke direj hat zanin ku ev 
biryar bi xwastina qawişa 29 an teni 
hatiye girtin. 

Di 28 e Kanuna 83 an de, xwarina 
evare hat boyqotkirin . . . 

Girtigeh be deng t1 di nav şike de 
bıl. Tirs xwe le helandibll. U bele 
xwe paş ve kişandin ne mimkin bU. 
Li ser teyde t1 xisara berxwedanekc 
nil dihat peyivin. Keseke ji ne li gel 
wegerandina rewşa bere bil. Di gir
ligebe de gelele berxwedan ç&ılbt1n 
ll pir kes jiyana xwe winda kiribıln . 
~nce tl zoıdari dt1r d direj berde
wam kirib\1. U be~. tu kes ji nedix
wast bilreve berxwedanek:e ptlç ll be 
plan. 
Di bin ve, be ku agahdari bidin 

gı:up!n ditir roja berxwedane ji bo 5 
& Çile ya 84 an hattbıl tesbitkirin. 
Gjrt:iJeh li ber berxwedaneke ntl b\1. 
Li.ılyed!Jı.Jlfdare lıebt. Ji nG ~eş
~ tilili t1 zoıdari berçavkirin 
-- di"wat bO. Hember ten:ihek ~~maramiroven~ 
qeın,tr} jı gelek bd. Di dawiy! 83 an 
ete \l'e xistina zi)ıaıS vekili ji ali~ ve ne minlkin btl. Lsaie 
xwe ş!rin nişan ~. ku plana xwe 
ya zordariya bere ~ine. Li ser ji 
reqabeta di nav TIQ'-ML d PKK e vi 
kare direj dikir. PKK çi dibe hibe 
dixwast bikeve nav berxwedanel<~. 

Wiba dixuye ku bin Idare berxwe
dana 5 e iıone 83 t1 yen din ctanequr
tandi b\1. Nakokiy&ı bindur ji tesbit 
kirib\1. Girtigeh ji mirov&ı idare 

DO Pişti tevgera şex Seid Kurdistane, di berjiyanede 
(1925), dewleta Tırk ceriban- tekzibk.irin. şoreşgeren 
dina xwe ya heri giring çedi- li diji dadgeha aoJ,on\lalist 
kir. Bere li Diyarbek.ire Meh- edebiyata xwe, tekoşina 
kema İstiqlale j i hatibun da- bun u azadiya welate xwe, be k 
mezirandin. Di şerten wan çaven xwe bigirin, diparastin. D 
rojan de, gihiştina Diyarbek.i- dawi de, benden qanuna ceza 
re; ji ve 15 ro jan dajot. derbask.irin, h ilcmen giran, cezı 
Ji ew mehk:eman yen bilind dan şoreşgeran . 

xwe firoti t1 rnikurhati paqij nebllbt1. 
Li peşiya leşker t1 serleşkeran her tişt 
dihat axaftin. Evana gişt şan! dida, ku 
rnirov li ser zemini provaqasyoneke 
bU. Li ser vijllixwe kirina cilen wek
hev hatibt1 peş. Ji vi probleme re di 
berxwedana 5 e Done de ji tu çare ne
hatibt1 ditin. Ji her ve yekc(cil) li ge
lek girtigehan de berxwedan hebıln. 
Be deng lixwekirina wan cilan li Di
yarbekri ne rnimkin bu. Idare jive ye
kc baş dizani bU. Ji bo vi rewşeke ge
tek xişk ıl dijwar hawce bU, ıe bele 
tehmina wan negirt. Pivana wan şaş 
derket .. . 
Li bindur car din ramanek 

"teM/auni" çebtlb\1. Her kes bôb\1 
• 'qehreman .: 
Hin ~ ciddtjiılao berxwedane • 

ser vaa babet!n j&in disekintn: 
''Mf~ direj 4i bin lllcence de 
~ çlkir. Dt:rlcetbliı me 
~4awthlslmelı 
:~ ·~ ,e.ıı··llirlfJrelfl.l 
iAıfiJt,~. lUn 
~. li dfsa pin:ım)a gTflfJ(!IJ 
;ll~. Hljf girfngtirrlyetltiW 
ii agtllıdarlyi jt neNilibii ~
din, b giTtiyan tev de bik4ril:1ttn#ji 
hevagQ}ularbin. Gelçkies~n ku li bin 
tesfm lrfşbı fdeolojrlc yen dijmin ma
ne, I:JfJne apolttflç, diveji WQn re çare
kt (perwerde~eğitim) blldrin. Ji bo. 
van,ji me re 14'af huime.IJive u,;, .. 
tfgeh mayfrJbi demt!)c;%bfp~ 
vanfn ıifikirin, Mirov · re her tim 
berxwed4n ç2ke, dilli ev ne U gordiU 

Di navber de 10 sal derlıasbu~ 
İcar dewleta Tırk bi ·-~··' "'-ı..• 

şexsan u awakf serberdayf be. Em di
zanin dijmin li keysa paşve standina 
rnafon me yen ku berxwedana 5 e ilo
ne de hatibWı standin digere. }W enŞ 
bajon ser me. Be/e di ve em vfjirsendi 
nedine .. . Xwastina dijmin U her çav 
e. Li gel van hemuyan jf, berxweda
neke derkeve hole eme t2 de cf bigrin, 
12 bi şerte ku berpirsiyariya polftfk 
ser grupeki be ... '' 

Du rojan beriya roja, ku hatibıl tes
bitkirin, ango 4 e Çile ya 1984 an de 
idare girtiy&ı, ku ji dadgebe dizivi
rin, xist. Girti dest bi avetina dnlşme 
(slogan) kirin. Bi vi awayi idare 
xwe b6 sedema destp6kirina 
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-~ ~-ıııliliiDll~:~iş u bi 
qawış di nav av~ hiş-

av dihat, qawişan 
du şiyar dikirin, digo-

tia: ''Heval xortim hat. ' ' Bi 
ve ikaze pace ıl deri bi nivi
nan dihatin şidandin, ku xwe 
ji ava sar biparezin. 

Girtiyen qawişan tevayi di
birin li wan dixistin, di wan 
birin fi aninan de gelek girti 
teslime idare dibun ... 

Di we navbere de di qawişa 
32 an de bi idare re pevçı1n 
çebu, yek serleşker (üsteg
men) ı1 gelek leşker hatin bi
rindarkirin. Mesela xwarine 
bu meseleke giring. idare bi 
devxapandina, ku girti xwa
rin nagirin, xwarine da birin. 
Vı revan zooe kir. Ye derdiket 
der ve, cardin paş ve venedi
geriya. İdare di gotina xwe 
ya, ku ''hun bariqatan vene
kin, ez jf xwarin nadim'' gav 
da. Yek yan du bariqat xaric, 
bariqetji xwedi rewşa vekiri
aeke hesan de bfin. Boyqota 
xwarin ıl xwarin ne ,dayinır 

· •....--.po•- kir. 

d:JJer ,,. ft ~ce·' 

hte nav berxwedana. Ev 
ıewş idare şaş ıllal kir, ji ber 
ku ev kesana bere nim!je di
k.irin . Erişa idare ser qawişa 
ıaroka gelek hov bu. Pirani 
~slime idare bı1n, yen man ji 

l&tanek giran disa çun qa-
wışan ıl wan hat birtn.: 

ritandinek girtine, ku efıl ı1 le bihu
randin te de qet ci nagre. 

CehennemaDi yarbekir he nehatiye 
nivisandin. U pewiste be nivisan
din . Eşkencen, ku 24 saetan berde
wambıln ; ı.arok ı1 jinen ku bi edeba 
wan dihatin listin , mişken sax ku bi 
mirovan didan xwarin, madeyen te
wiı.andin (sergeji) ku ji ali tixtoran li 
mirovan dihatin xistin, miz ı1 ava fı
raqan ku didan vexwarin, be hereket 
li ser betone ı1 li nav ave raı.andiii , 

herdana kılçikan ser mirovan, ceryan 
dayin , cixaren ku di laşan de dihatin 
vemirandin ılledan vana fışt li cehen

ema Di yarbekir dihatin karanin . . . 
edexeyen ku bi fikirandina salan 
· n bira yeki. Qedexeyan, qedexe

yılll1;'9f:de~~eyacixare, qedexeya çaye, 
qedexeya hev diti
şılştine , qedexeya 

rılniştandine ... 
gişt ben nivisandin . 

Diyarbekir be nivisandin. 
zorda ri, wehş ı1 hovitiya ji 

dur, pewiste be ni vi-

.sandin .. . Ne ev tene, dive bingeha 

ideoloji ı1 si yaseta li bin van k.i ryaran 

ji be nivisandin . Dijminatiya dewle

teke noker li diji neteweke ... bilindi

ya çarçova ve dijminatiye, pewiste 

be nivisandin; ji bo, Di yarbekir ı1 bi 

taybeti j i bo tekoşina demoqrati a 
sosyalisli ya li Tirk.iye, ji bo tekoşina 

azadi ı1 serxwebılna Kurdistan pe

wiste be nivisandin . Ger Diyarbek.ir 

baş neye ı.anin , we peşketina tekoşin 

bi çaveki kor be, we guheki w eker be 

ı1 we desteki we seqet be .. . 
Meha Çile di cehnema Diyarbek.ire 

de he ji bi xwin ı1 xayintir e. Ev teko

şin we di diroke de bi nave " BERX

WEDANA4EÇİLE" bebiranin . 'ie
koşineke gelek giran e, li pişt xwe 

miri, birindar ı1 nexweşan hiştiye . Bi 

taybeti kemasiyen şoreşa Kurdistane 
yen diroki ji di nav xwe de dihewine. 
.-Ev nivisandin ji aliye xebatkaren 
Ajansa Nılçeya Kurd (ANK) ı1 Kur

distan Press hatiye amadekirin . Beri 

ku arnade bik.in , bi hin girtiyan ku bi 

salan li girtigeha Diyarbek.ire mane, 

hatiye axaftin . Hin ji wan li dervaye 

welat in, h in ji welat a bi bir a bawe

riyen xwe ji ji hev cuda ne. Ger ke

masiyen ve nivise hebin , ji niyeten 

xirab ninin. Pirs (mesele) bi xwe di 
rewşeke wisa giran de ye, ku mirov 

nikare li ser kUr ı1 dur binivise. Li ser 
vi ji gel ek dijwar e, ku mirov ji insa

nen bi salan di we cehneme de mane, 

zede pirsa b ike ı1 wana bi ramani ji be 

careke din bixe nav wan zehmetiyan. 
Ne tene ji bo miroven diaxivin zeh
mete, ji bo miroven ku guh bidin ı1 bi

pirsin ji gel ek zehmet e. 

H in tişt hene, ku ne tene anina ser 

ziman, guhdarkirina wan ji gelek ne 

xweş ı1 dijwar e . 

• 

Zindana 
Diyarbekri 

Bir 
Meke!! 

"Yen ku }i bo azadiye ne
mirin,ji wan re azadfxwaz 
naye gotin " nivisandibı1. 

Bi vi awayi rexnegirtinek 
siyasi ı1 kesen ku ne keti
bun berxwedane protesto 
kiribı1. Li ser nehiştina 

ketina wi ya berxwedane, 
ew di şibaka qawişa xwe 
de deng li qawişa 3 ya kir ı1 
got; ''Ez li diF eşkence 
me, tevf ku hun 'BP""l... 

bikevim berx 

temaınİ qawi xvıflt 

witandina xwe ve, kiryara 
idare protestokirin. Ji van 
du kesan yeki idare nekir, 
ji agir reviya, ye din bi 
merxasi li hemher şewi
tandine li berxwe da. Her 
çi qas xwast ku dombike 
ji, ave le rijandin ı1 agir 
vernirandin. Qawişa 24 an 
pişti berxwedaneki xurt bi 
zore hate valakirine. Hin 
kesan xistin hername ı1 li 
we dere li wan bi taybeti 
eşkence kirin . Li virNec

eddin BÜYÜKKAYA 
ber sikrate (koma) , 

• ·n nexweşxane, le şe

hfd t. Mehmet ŞENER 

riye, ji ber ku diya wi gotiye: 
''Di ve kuremin bimre' ' bi ba
weriya ji bin derketina şaibe
yeke ku mirov kare bi mirine 
ji bin derkeve; şehid ket. Pişt 
re Orhan KESKİN ji ranza 
(text) ket fi şehid bfi . Van ke
sanaji, pişti 49-54 rojan , piş
ti li hev hatine dev j i rojiya 
rnirine berdan; Hamili YIL
DIRIM, Mustafa KARASU, 
Cemal M İRAN, Hasan Hay
ri ASLAN, Cafer - CAM
GÖZ, Müslüm ELMA, Ay
sel ÇÜRÜKKAYA, Recep 
MARAŞLI, Garabet DE
İRCİ ve Bişar AKBAŞ. Ev 

roze idare dest bi belavkirina 
qawişan kir da ku Newroz bi 
gişti neyete pirozkirine. 

Em ji aliye tekoşina Kurdis
tan ji girtiyen wek Kemal 
PIR, M. Hayri DURMUŞ, 
Ali ÇİÇEK , Akif YILMAZ 
ku di sala 1982 an de li diji zil
ma hov ı1 eşkence dest bi 
berxwedane kirine, heya da
wiye ji birine cane xwe feda
kirine ı1 şehiden berxwedana 
4 e Çile, hemı1 şehiden ditir 
bi bare minete ve tiji ne. 

E w de her tim di bira me de 
bin!. . 
Ü zindanen Diyarbekire 

ji! .. 

bi avetin skipda 
<!el!W;J:ifla~•~-~ ... ~ -liiiiP H ezen i da airdae

bi şikandi şibakan 

idare bU, cilen 
taytJed ı1 yekcure li x 
kir, bu demali xw · · 
na van ilan ji. Ge eka. bi 
şerta bi ina wan i hucre
yan, anin xistin qawişan. 
Di nav an d Remzi AY
TÜRKji hebıl. Ew bi tex
mina Ku disa we vegerin 
şerten bere, bi daliqandi
na xwe şebid bU. Bere şe
hid bikeve mesajek dani. 
Di 91esaje xwe de digot: 
''Ez tegihiştime, ku eze ni
karibim di bin eşkence de 
bijim a eze teslfmiyete hil
nebijerim, xwe· dadaliqi
nim. Biji gele KURD! 
Bimre Koledari!'' 

ı1 ji riexweş ı1 seqet ketin 
hi · ı dijin . Pir kes ji, bi hin 
roj M van kemtir ı1 sedemen 
ctld8 dev ji roj i ya rnirine her
da . Gruba piştgiri ya da
wi ji · demeke kin de dev je 
berda. 

*Ev nivfs par di hejmara 9 
emfn a Kurdistan Press 'e de 
bi tirkf hatibU weşandin. Di 
we nivfse de hin şaşiyen . ku 

heban vergerandina Kurdf de 
hatine serrast kirin. 

aa:ma~~batin. ha-
te valakirin. U idare guh li 
hev hatine neda. Qawişan 

gişti di bin eşkend de derhas 
kir 6 wan avet hucran. 
Qawişa 34, qawişa 33 ya 

kevn e. Ev qawiş, qawişa he
valen, ku cara yekemin di gir
tlgebe de tevgere danine. Per
han KUIUAY, Mahmud 
ZENGİN, Necmi ÖNER ı1 
Eşref ANIK di ve qawişe de 
xwe şewitandin, bi ve çalalei
ye rewşa xirab; mikurhatin ıl 
teslirniyete protesto kirin. Ev 
çalakl eşkenceye sazbılyi se
ro bino kir, çirtlsken peşi yen 
berxwedanen girtigehe 
pexist. 
Pişti ku idare nikaribı1 qawi

şan vala bike ji wezife hatin 
dur xistin ı1 serleşkeren rutbe 
bilind u peyayen MİT e dest li 
ser bılyere dani~. Duvre mi
naqeşen bariqatan di girtige
he de destpekir ıl gfir bıl. 

Rojiya mirine berfireh bıl
ba. XııyalKl, w&diçıl seri. Bi 
bet ıs rojan ketina mirav&ı 

didôibt.1i 
de bejmar hati

Li gor rewşa 
aavıl)era ı heya 3 

~JN~f1. Grubeakuji 
JJIII$ı · tesbitkirio her 

rojiya miri-
'~~~~'< '\iilllliiU berdewam dikir. 

.-.vatina ser qawişan jt ı&te 
bılbıl. Bi taybeti wek qawiş& 
34, 24,251i peş çav! qolordi
ye qawişen ''har ' ' btln. 

Tevgera peşin ya giring di 
qawişa lO an de ji ali Yılmaz 
DEMİR hate danin. Yılmaz 
DEMİR xwe daliqand tl şe
hid ket. Di mesaja ku hi§1lt)O; 

hundir· qawişan ... 
fıkirin , ji her qawi-

3 ke n dilxwaz bi 
itand,ina xwe bala ida

re bikş·run ser xwe, idare 
i tefindina şewitandine 

rnijul be, da ku li serqawi
şen din de tade kem hibe. 

Girtiyan qawiş bi qawiş 
bi tevayi cara duyemin ji 
bo eşkence dibirin salona 
spore. Ew der weka kar
xane (febriqe) eşkence 

bıl. Ji mileki ve diketin 
hundir, 5-6 leşker mirov 
davetin erde, bi zore cila 
looikirin. Di ve navbere 
de yen teslimbfiyi ji diha
tin neqandin. Hucran heta 
dev hatibıln dewisandin. 
Ji ber vi kesen din qawişa 
30 an de hatin civandin. 
Ev qawiş ji bo 25 kesan 
bfi, le ew 100 kes tiji kiri
bıln, wana birçi, ti tl be ni
vfn hiştibıln. Dıl revana ji 
xistin hucreyan. 

Di ve deme de gelek kes 
ji qawişan teslime idare 
dibtln. Her diçıl berxwe
dan~rdibıl. Rojiya mi
rine ji gelek re li pişt xwe 
hiştibıl, Hatibıl sewiyek!, 
ku tirs 4Hfa. Girttgeh bıl
bılci~-qir ... 

mezin birin 
t 2San. Van 

pİflll' ae'lek direj berx
wedatl; Qawişa 24 anji ali 
idare ve qawişa navend 
(in6rkez) hatibıl nasin. Di 
dawiya. dawi erişeke bi 
xw~biroı ser. Valakirina 
qawişe tene j i aliye qawi
şen 25 630 hat protestoki
rin . Qawişa 25 a agir bi 
qawişe xist, bala idare ki
şand ser xwe 112 kes bi~ 

Van tevgeran idare gelek 
paş ve xist. Qasi çend ro
jan be dengi hakim bu. 
Li dawiye giş qawişan 

valakirin. 
Mesele bi rojiya rnirine 

mabıl. Qolordi bi hemtl 
hezen xwe dixebiti ji bo 
rojiya rnirine bide seki
nandin. Diçtln malbaten 
kesen ku di rojiya mirine 
de ne dianin, bi wan nesi
hetan didan kirin. Ji bo 
piştgiriya rojiya ınirin4 

gruben nıl pak dihadn. 
zordart ıl miriıııetı· c~r& 
panik xistibO nıırv girtiYJin; 
gelek kes, .di 
derketina JWNIJ&ib. 
dest bi 1'0Ü'Wl111ıirio&ililıb9:. 
rin. (e oısn:ıo~ ,I'DJ111n(!111!V,· 

je bel'lıida1ıı.., tıı~li'Gt)ID . 
diçQn qawişan. Ev ye'kt" 
baji bo heYal&ı ku bi ratti 
~ xwe dielo
mandin moralXirikirinek 
giran bıl. Ev reyeke reve 
btl. 

Di roja 54 ana rojiya mi
rine de li hev batin pek 
bat. U Cemal ARAT, se
rom6 ku-dan6 qeb$1 Deki-

Bi vi awaye berxwedana 4 e 
Çile qediyabı1 ı1 li hev hatin 
çebılbfi. Le nedihat zanin , 
gelo ka ev li hev hatin çi bu, 
ça~ bU. Ji 5 e Ilone zooe tu 
tişt bi dest neketibtl. Li ser ji 
hatibı1 windakirin. Di ser de 
ji cil booeng hatibfi li xwe ki
rio . Girtigeh edi li ser derziye 
dijiya. Pirani fırsenda reve 
digeriyan. 
Li nav ve tevliheviye, di 21 e 

Adare 1984 an de roja New-

1- Destpeka berxwedane ne 
roja 3 ye Çile, le 4 e Çile ye. 

2-Beriya berxwedan dest 
pe bikf fda"(! 5 rojan xwarin 
ne da ye, li ser roj en rojiya mi
rine ew jf be jimartin dem ze
de dibe. 

3-Yen ku rojiya mirine re 
heya dawf tehemmul kirine 
nave wan kem hqtibU nivfsfn. 
Di ve nivfsandine de li gor tir
ki ev guhertinen jonn hatine 
çekirin. 
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tarih • dtr(lk • 
Pişti bi herfire

hi mezinbOna na 
zizme O pere 
gefdayina we ya 
li ser dinyaya ka
pitalizme, OYA, 
Britanya Me-
zin O YKSS, biryara rı1niştine girlin. 
Stalin, Rooswelt il Churchill li Tehra
ne hatin ba hev. Li dil civina Tehrane, 
civinen Yalıa il Potsdame çebO. 

Xalek ji peymana Tehrane ku pişti 
civina Tehrane hat J>eyaııkirin ev bil: 
"Piştf şer, de yekftiya erde lrane be 
parastin ': 

Nijdeyen leşkeri yen Sovyet o Bri
tanyaye, di ilona 1941 an de ketin Ira
ne. Heremen ku Sovyet le xwedi gotin 
bU, erdimen Kurdistane il Azerbeyca
ne ji digirt hundire xwe. Pişti ketina 
leşkeren Britanya il Sovyete nav İran , 
otoriteya dewleta Irane baş hejiya. 
Şah ji ser text hat dOrxistin il ord! be
lav bO. 

Ev rewşa ku ket ve naverasre, bil se
derna hlşyarbQna hls O daxwaziyen 
azadi u serxwebUna netewen Kurd il 
Azeriyan. 
Ji endame rexisıina Hevi ya ku li İra

qe bi sereketiya Prof. Refiq Hilmi ha
tibil damezrandine, seresed Mir Hac 
ku ew di ilona 1942 an de hat Mehaba
de o bil yek ji damezrevanen rexisıina 
komelaye (Komela Jindewari Kurdis
tane) il ev rexistin di nav ve rewşa 
awarteyi il azadi ya niv-legal, bez dahil 
xebata li nav gel. Ji malbaten mezinen 
Mehabade Qazi Mihemed, bi beşdar
bOna xwe ya Komelaye beza ve rexis
ıine edi xurtir kiribO. 
Rexisıina Komela di adara 1945 an 

de operaya Dayika Niştiınan ani ber 
dideme. Ev opera dengvedayeki me
zin kir. Her disa di we sal e de di mehe 
ilone de Yekitiya Soviyet navendiya 
çandi ya Sovyete li Mehabade dame
zirand. Di meha çiriya yekem de bi 
hangkirina Qazi Mihemed 60 enda
men Koroele beşdare civineki bı1n . Di 
civine de hat biryar girline ku nave 
komela de bihataya guherandin li çer 
nave partiyeki siyasi. Herweha di van 
40 salen dewiye de di heza kurdi de, 
ew Parti ya Demokratiya Kurdistan ku 

EHABAD 1946 nirali hat dayine. 
Di 23 ye gulane 
peymana yekiti
ya hevkari ı1 dos
taniya Kurd ı1 

Azeri pek hat. 

gelek fonksiyone giring bilgirliye ser ınile xwe 
pekhat. Parti bemarneyeki nO arnade kir. Di 
bemarneye de ev bend cih digirtin. 
1-Di Irane de gele Kurd bi birevekirina kare 

xwe ye netewi, de xwediye birevebirineki oto
nom be. 
2-Zirnan il hindekariya resmi de bu Kurdi be. 
3-Li gor xaten qanilna bingehiya Irane, de ji 

bo damezrandina mecliseki ku ma ten qontrola 
hemO kar O baren resmi qontrol bike, di wexte
ki kurt de bi hilbijartine hibe. 
4-Hemil )aırkeren burokratikiya dewlete de 

Kurd bin. 
5-Hemu bac ı1 hatinen ku li Kurdistane be 

berhevkirin, de ji bo Kurdistane be mezaxtin. 

6-Parti ya Demoqratiya Kurdistane de xebate
ki birayeti bike ku, navbera Azeriyan il Kurdan 
xweş be. 
7-Parti de xebat bike ku ji bo çarıda gel peşve 

here u bi awayeki gişti ji bo malbendiya jiyana 
gel ziyade bilcin. P.ışe cotkari il bazirganiye zi
yade bilcin il kultur ı1 exlaqa xelke berz il bil i nd 
bilcin u rewşa abori baştir bikin. 

Di meha serrnawez e de çapxana ku ji aliye 
Yekıuya Sovyet wek piştgirtiyek batibil şan
din, ket xebate il rojnama " KURDISTAN" 
dest bi jiyana weşane kir. 
Di sa di wi deme de bezen Barzani ku ji aliye 

qiraliya Ingiliz bi bombarane zayiatek mezin 
xwaribun, bi qiweteki nezike deh hezar miro-

van derbase irane bı1n illi neze Mahabade ci girtin. 
Roja 22 ye herfuarina paşi hatibil. Qadi Milie

med li Meydana Çarçire li peş bi bezaran insane ku 
çaven wan ji dilxweşiye diberiqin axiftineke dirold 
kir il got: "Komaro Mehabad ye Kurden serbixwe 
ava bUye". 

Qadi Mihemed di berdiwamiya axiftina xwe de 
digot: ' ' Kurdan ge leke bi sere xwe ne u li ser erden 
xwe dijfn u weka her gelekf mafon çarenasi heqe 
wan ejf' : 

Di meha adare de hezen Barzani li Mehabade ci
ye xwe girtin. Di vi gave de avakirina hezen leşkeri 
destpekir ku qadiren navçeyi ji 70 serleşkeran bil . 

Di dawiya meha adare de ji Seydi Qadi Omar Xan 
Şiqaq, Heme Reşid il Mistefa Barzani re nişana ge-

Di 24 e gulane 
berişa leşkere İran diji Komara Kurd 
destpekir. Hezen Barzani eniye pa
rastin. Leşkere Iran bi windakirineki 
mezin xwe paş ve kişand . Kornar ser
ketina xwe ye peşi bi dest xisti
bO. Weşan gelek bi jar rabO bO ser 
xwe ı1 dawiya weşane ne dihat. Ji roj
nama Kurdistan betir, Hawar, Agir, 
Pilale, Gelawej ı1 organa parti nişti
man ji di nav weşanan de bun. 
Ji öo dibistanan pirtOk hatibun ama

dekinn il li çapxanan bun. Radyoya ku 
ji Sovyet batibil dest bi xebata xwe ki
ribO u her roj di navbera 16-22 weşi
neka xwe didomand. 
Xirabuna peşi li Kornara gel ya 

Azerbaycan de bu. Di 12 herfuarina 
peşi de bi deh bezaran mirov hatin 
qutkirin. Leşkere İran di 13 ye herfua
rina peşi de k ete Tebnze. 
Di 14 e herfuarina peşi de Koroara 

Mehabade ya Kurd dest bi bejandine 
kir. Roj ek şun ve nunere taeiri ya Sov
yete ji Mehabadederket lexlst çil . Di 
16 ye adare da Qadl Mihemed ji bo 
hev ditinek çil ba qilrnandareki irane. 
Mehabad we berxedan ne da. Ne di
hat xwastin ku xwin birije. U hele di 
wan ro jan de hate zanin ku Barzani bi 
bezen xwe li Mehabade mewzi digire. 
Qadi Mihemed ji qumandare Iranere 
got: "ger ku heriş bi ser bajer ve be, 
we &ı17t111f bi hezen xwe re bajer bi
pareze u we gelek zede xwfn birije' : 
Leşker nekete Mehabade. Riya li hev 
hatine bi Barzani re hat gerandin. se 
alternatif ji Barzani re hatine peşkeş
kirine. Barzani qebUI nekir. Bi şer qi
weten xwe kişand Iraqe. 

Di 20 e herfuarina peşi de Qadl hat 
girtin. Di 31 adaredeli meydana Çar
çira li ciye ku Komara Mehabade ye 
Kurd batibil fermankirin, hat bi dar ve 
kirin. Di nav kesen ku hatin dar ve ki
rine de Seyfi Qadi il Sedri Qadl ji 
hebiln. 

o 

Mina Hanım'ın Mehabad Anılan 

ANK muluıbirleri, bir kof yıldır Balı Almanya 'da ytiŞilJtJII Meluı
bot KiırtCwnhuriyeti &qluını Ktulı Muluımed'in ep Mitul Hanım 
ik göriiş,;qlerdi. Bu görüşmenin Ilim metni Kiırdiston Press 'in 
ıa sayısında yayımlondı. ,MelıoiNıJ Kürt Cumhuriye'linin 42. ku
ruluş yıl dönümü nedeniyle, konusmanın biriketini oltuyucıiya 
sunmayı yararlı gördük.' • · t. • ' ~ " · • • • ' • • , ', • · 
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" .. . Mehabad Cumhuriyet'i ilan edildiği 
gün Kürt milleti , bütün aşiretler Meha
bad Çarçıra meydanında toplandılar. 
Mehabad, böylesi bir çoşkuya ve önemli 
olaya ilk defa sahne oluyordu. 

Cumhuriyetin ilan edildiği gün, Çarçıra 
meydanında toplanan halkın yanında Irak 
Kürdistan'ından Melle Mustafa Barzani, 
İzzet Abdulaziz, Mustafa Xoşnav, Mir 
Hac, Türkiye Kürdistanı'nı temsilen bir 
zat, Suriye Kürdistanı'nı temsilen Kadri 
Cemil Paşa ye diğer siyasi liderler hazır 
bulundular. Ihsan Nuri Paşa ise rorunlu 
ikamete tabi tutulduğundan ne yazık ki 
bu görkemli ve tarihi günde Mehabad'a 
gelememişti. 

O dönem, Kürt Kadınlar Birliği Baş
kan' ı idim. Mehabad ve Kürdistan'ın di
ğer bölgelerinden gelen kadınlar da o 
gün Çarçıra'da toplanmışlardı. Halk 
mutluluktan uçuyordu. Onbinlerin katıl
dığı goventler tutuluyordu. Herkes, köy
lüsüyle, esnafıyla, işçisiyle kadını ve er
keği ile tek kalp, tek can halinde o günün 
mutluluğunu yaşıyorlardı. 

Merhum şehid Kadı Muhammed, Kürt 
bayrağını göndere çekti. Cumhuriyet yı
kıldıktan sonra da aynı yerde idam edile
cekti. Merhum, Kürt Cumhurbaşkanı 
olarak konuşma yaptı. Konuşma coşkuy
la alkışlandı. Ondan sonra, Melle Mus
tafa Barzani, Hacı Ağaye Muhtedi ve o 
gün Çarçıra'da bulunan siyasi liderler bi
rer konuşma yaptılar. Bayrak, milli marş 
(Ey Reqib) okunarak göndere çekildi. 
Mahşeri bir gün yaşayan Mehabad coş
muştu. Her milletten insan o gün Çarçı
ra'da toplanmıştı . Kürtlerden başka, 
Acemler, Azeriler, Enneniler, Yahudiler 
herkes ordaydı. Daha sonra, gidip Parti! 
de oturdular. Çeşitli konularda konuşma-

' lar yapıldı . Bakaniann atanması ve hükü
met teşkilatlannın kuruluşu üzerine ka
ralar alındı. 

Ralunetliyle baş başa kalıp konuşmaya 
fırsat olmuyordu. Çünkü çok meşguldü . 

O günkü toplantıdan döndükten sonra 
bana şunu dedi: ' : .. Ben Kürt milleti için 
elimden geleni yaptım. Son nefesime ka
dar da bunun için mücadele edece
ğim . . . " 

O çok büyük bir insandı. 
Artık devlet ve hükümet örgütlenmesi

ne başlanmıştı . Matbaa kuruldu. Kürtçe 
yayınlar yaplımaya başlandı. Mehabad 
ve diğer şehirlerde rahmetlinin de bizzat 
katıldığı bir kampanya ile kürtçe eğitime 
başlandı. 

Xorsure Qadı adlı bir taşkilat oluşturul
du. bu teşkilat şehirlerin düzenini sağ
lıyordu . 
Kadınlar için okullar açıldı. Okuma

yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma 
öğretiliyordu. 

Cumhuriyet çok kısa bir dönem yaşadı 
ama çok değerli kurumlar oluştunnuştu. 

Cumhuriyet'in yıkılınasından bir kaç 
gün önce, merhum'un kardeşi Tahran! 
dan gelmişti . O günlerde çok misafırleri
miz vardı. Gece radyoyu dinledi ve rad
yodan Azerbeycan'ın teslim olduğu ha
berini duydu. Kardeşine ; "Sen Tahran 'a 
git" bana da; "Ben Saqız tarafina peş
mergelerin ziyaretine gideceğim. lann 
Melle Mustafa Baruıni ve Baruıniler ge
lecek. Çok kalabalıktırlar, bu nedenle iyi 
hazırlık yapın onlan ağırlayın ... '' dedi. 

Ertesi gün, bütün hükümet yetkilileri ve 
~iret büyükleri bizim ev de toplandılar. 
Iran askeri de Mehabad'a girmişti. Rah
metli o toplantıda dedi ki ; ·: .. Ben dün 
gece eve geldiğimde benim kanm ağlı
yordu. Neden ağlıyorsun diye sorduğum
da bana 'bu milletin perişanlığını gör
dakten sonra nasıl ağlanuyayım ' dedi. 
Eğer siz de de kanm gibi gayret olsaydı 
bu gtınkü durum başımıza gelmezdi. '' 
dedi. 

Cumhuriyetin yıkılışından 8 gün sonra 
rahmetiiyi yakilladılar. O günlerde hep 
evde oturuyordu. Cumhuriyetin yıkılı
şının 8. günüydü, ben çocuklan hamama 

götürmüştüm, döndüğümde rahmetli . evde 
yoktu. Nerde olduğunu sorduğumda , lranlı 
generallerin adam gönderip ev'den aldırdık
lannı öğrendim. 

Zindanda olduğu süre içinde bir kez ziyare
tine gittim. Kucağımdaki küçük kızımı ve 
oğlumu, onlara yiyecek götüren ve ziyareti
ne giden adamlarımız birlikte götürüyorlar
dı. Büyük hacısı da 2 kez ziyaretine gitmişti. 

Bir gün, tam Çarçıra meydanından geçiyor
duk ki , biraz ileride Kadı ve arkadaşlarını bir 
otobüse bindirilirken gördük. Kenara çekil
dik ki bizi görmesinler ve başladıkonlan iz
lemeye. Bir asker Kadı'ya hakaret edercesi
ne, "Biraz çabuk olun. Arabaya binin" diye 
bağırdı. Kadı çok kızmış olacak ki , gür bir 
sesle şöyle dedi; "Ne yapmak istiyorsunuz. 
Hem bizi buraya getiriyorsunuz ve hem de 
hakaret ediyorsunuz. Biz vereceğinizi ceza
dan korkmuyoruz. Fakat bize asla hakaret 
edemezsiniz ' ' Neyse, onlan arabaya bindir
diler ve götürdüler. Biz de yolumuza devam . 
ettik. O günlerde gözüme uyku girmiyor
du. Yataınıyordum. Bir gece geç saatlerde, ki 
ben yine yataınamıştım , birden kapı çalındı. 
Geç saatte gelen kardeşim Fettah'dı. Başını 
duvarlara vu~ ağlıyordu . "Evimiz 
yıkıldı " dedi. Kadı'yı idam ettilderini 
anladım ..... . 

Çocuklan alıp mezarlığa gittim. Bütün Me
habad oradaydı, mahşer gibi bir kalabalık 
vardı ... 

Onu oturup yüzyıl anlatsam bitiremem. Şa
ir Hernin'in dediği gibi; 

"0 Kürt mületi için GANDİ idi, 
ama Kürt mületi O'nun için Hintli değil
di " 

Gerçekten de durum budur .. . 
İlk Kürt Cumhuriyeti'nin Reis-i Cumhur'u , 

KADI MIRAMED idam sehpasından şöyle 
haylgmııştı: 
·~ . . ()zgürlük hiç bir zaman yok edilemiye
celair. Siz bir Mıhemed öldürüyorsunuz. 
ama Kiırtlerin içinde yüzlerce Mıhemed 
var. .. '' 
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Kürt halkı kendi öz aydınlarma sahiptir! ME VAN 
A 

"KÜRDiSTAN PRESS" 
gazetesini çıktığı ilk sayı
sından itibaren dikkat ve 
jlgi ile takip etmekteyim. 
Itiraf etmek gerekir ki ya
yınınız gerçekten takdire 
layık bir yol aldı, gelecek
te de aynı ve daha iyi başa
rılar dilerim. Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadele
sini en yakından ilgilendi
ren incelemeler yapıldı, 
analizler ve alternatifler 
sunuldu, makaleler basıl
dı. Özellikle üzerinde du
rulması gereken ayrı bir 
öneme sahip olan şey de 
"Kürdistan Press"in Avru
pa'da bulunan Kürt aydın
larına, akademik gençliği
ne, mülteci ve işçilerine 
ülkeden taze haberlerle, 
değerli enformasyonlar 
iletmesi. Bu yüzden 
ANK'ya şükranlar! 
Yayını boyunca gazeteler, 

belirli kürt entellektüelle
rinden bir çok yazı yayın
ladı, sansürlere gitmeden 
açık açık demokratlığını 
korudu. Bunlar arasında 
A. DİKİLİ arkadaşın bir 
kaç dizi yazılarına işaret 
etmek istiyorum. Türk so
lunda "ter döken ", 
"enternasyonalist" Kürt 
aydınlarla ilgili makale
ler ... Bu publikasyonlarda 
yerinde eleştiriler ve öner
meler yapıldı. Derin ana
liz ve belirli tecrübelere 
dayanıldıkları göze çarpı-

yordu. Kanımcaonlar "Kürdis
tan Press"in dökümanlarında 
layık oldukları yeri alacak
lardır. 
Şimdi meselenin özüne geç

mek istiyorum. Gazetenin. 'I!· 
sayısında yayınlanan A. DIKI
LI imzalı "Efendi Aydınlar" 
başlıklı kritik makale hakkın
da. Arkadaş, sinirli psikolojik 
bir sırada olduğu anda mı yaz
mış bilmiyorum, ama - öz Kürt 
aydını, direnşçi Kürt aydını ay
tında kavramları ne tanımak is
tiyor, ne de öyle bir cümleye 
rastlanabiliyor. Yani yazıyı 
okuyan herkes sonunda şöyle 
bir neticeye varıyor - "bu 
Kürt'ler "kuyrukçu, işbirlikçi" 
aydınlardan başka hiç bir ente
Iektüel katman verememişler. 
Her şeyden önce şunu bilmek 
ve değinrnek gerekir ki - Kürt~ 
ler bir ulustur, onun içinde on
binlece direnişçi aydınların ya
nında, teslimiyetçi "sarı aydın
lara"da rastlanacaktır. 

"Efendi Aydın"lar daha baş
tan şöyle yanlış bir değerlendir
me ile başlıyor: "Aydın, kav
ram olarak pek büyük bir an
lam ifade etmiyor. Bir şeyler 
bilen, okumuş kişiye aydın de
nebileceği gibi, hiç okumamış, 
hayatın engin pratiğiyle içli
dışlı yaşamış ve bundan dersler 
çıkarmış kişilere de aydın dene
bilir." 

Oysa, pratiğe bakıldığında 
gerçekler öyle çizgiler değil , 
tam tersini çiziyor. 
Aydın , içerik olarak çok bü-

yük anlam taşıyan bir kavram
dır. Bilinmektedir ki, bir hal
kın, bir ulusun değerlerini sır
tında taşıyan, zenginleştirme 
yolunda ondan en fazla sorum
luluk istenen kişidir. Ayrıca, 
bir bağda yetişen en gü~~~, en 
hoş meyveye benze~. 9~ünç 
kaynağıdır! Zaten, DIKILI ar
kadaş başta öyle bir cümle dizi
yor, fakat takip etıniyor bu 
cümleyi: "Aydın, ulusal değer
lerini uluslararası değerlerle 
bütünleştirebilendir!" Biz 
Kürt'ler zannedersem çok mu 
çok öyle aydınlar verdik, veri
yoruz, vereceğiz. Faik Bucak! 
lar, Said Elçi'ler, 47'liler, Ka
muran Bedirhan'lar. . . rahmetli 
Yılmaz Güney" . Kürtçe bile 
konuşamayan üstüne basarak 
yazıyorum yüce Kürt aydını Şı
van, bugün " Kürdistan Press! 
'te publikasyonlar yayınlayan 
onlarca kişiler bile bu kavrama 
layık büyük isimlerdir. 

Kürt halkı kendi öz aydınları
na sahiptir. Sevinç veren bir ka
zanırndır ki onlar gün be gün 
çoğalıyor. Hiç, ama hiçbir za
man Kemalizme çaba sarfeden 
ve sarfedecek aydınlar, ne de 
Türk ruhu. ile y~şayl!-n ve yaşa
yacak ... DIRENIŞÇI Kürt ay
dınlar. 
DİKİLİ arkadaş, biz Kürt'le

rin eleştirilebilecek çok tarafla
rı vardır- aramızdaki demokra
si sorunu, birbirimize saygın
lık, birlik problemleri , çamur 
atma ve daha bir çok ... konu
lar. Bunun yanında övülecek 

yanlarımız da mevcuttur. 
Bunlardan biri de gelişen 
Kürt mücadelesinde, Kürt 
aydının rolüdür. Bu hiçbir 
zaman küçümsenrnemeli! 
Çünkü, çok nazik bir so
rundur bu, ona taraftar ol
malı, eleştirilecek yanlan 
dikkatlice yapılmalı. Çün
kü, cezaevlerinde, zindan
larda kurtuluş hareketimi
zin direniş destanlarını ya
zanalar öz Kürt aydınlan, 
döğüşen, boğuşan, işken· 
ceye uğratılan yine o Kürt 
devrimcisi, Kürt aydınıdır, 
bu yollan kattederek çelik
leşmiştir direnişçi ruhu. 
Avrupa'da son yıllarda 
Kürt meselesini, uluslara
rası politik gündeme ge
tirtmede en fedakar rolü 
oynay~n Kürt aydını değil 
mi? Oz Kürdistan'lı aydın 
mücadeleciğini çok kez 
kanıtlamıştır ve cilt kitap
larla onun tartışması yapı
labilinir. 

Bunun yanında halkımı
zın var olma mücadelesini 
göremeyen, onun ağır yü
künün altında ezilen ve bu 
yüzden kaçan, kemalistle
şen, Türk ruhu alan birine 
Kürt aydını denilebilinir 

"? mı. 

Saygılarımla! 
Sofya: 11.12.87 

Deldar ZANA 

u 
MAZULVAN 

Battal BATE 

Nivisandina min li ser xwini bı1na meye. Bi gişti ya 
Kurdan ı1 bi taybeti Kurden Kurdistana Tirkiye pişti 
1980 i. 
Hı1n hemı1 dizanin, me xwe pifeke li ber leşkere Tir

kan ne girt. Ye bineka ji me, ji xwe ti Aditinen meyi wilo 
ne bı1n ku, gele Kurd gihaye ı1 bi beze kare iro şere leş
kere Tirkan bike. U pişti hemı1 xeletiyan leşkere Tirk 
(Generalen Tirk) "jir buna xwe!" bikar anin. Dest li 
ser hikim danin. Em xwini (mihacir) bı1n ı1 bere me ve 
care kete Kurdistana Suri. 

Mevandari ı1 mazilvani ji siyasete heta siyaseteke di 
cidwe bı1. Hinek siyaseten Kurdistana Tirki (bindik ji 
be) ci ji xwe re çekiribun. Le, bindik gelek, ti ferqa 
mezin di navbera me de nebı1. Em hemı1 mevanen 
Kurden Suriya bı1n. 

Di vi wari de, tişte ku ez dixwazim rejim li ser du xe
letiyen mezine. Ji aliki ve mewan (mihacir, xwini) ji 
aliye di ve marulvan (xwedye male) xeletiyan dikin. 
Peşi eze li ser me(mevanan) bi nivisim: 
Pişti em xwini(mihacir) bı1n, bive-neve em bune me

van. Le, me mevandariya xwe, xweşik bikar ne ani. 
Me bi çaveki li mazulvanen xwe di neri, ku ew ji Kurd 
in ı1 mecbur in me xwedi bikin ı1 ne pewiste ku em ji 
wan ra "minnettar" bin. Tekiliyadi navberamede, me 
xweşik bi kar ne ani. Pişti 7-8 sal di navbere re derbas
bı1bı1n ji me mektubek ji ji wan re ne nivisi. Yan ji tişte
ki ku dile wan pe xweş bire me nekir. Di şuna ve de bi
nek dest direjayi ji hatin kirin. Siyaseteke Kurdistana 
Tir ki ye ew tehdit ji ki ri n. Di vi wari de huyerek ji min 
re hatiye gotin, ez pewist dibinim vena binivisim: 

Li gundekiji ye Kurdistana Suri, ew siyaseta ku min 
li jor belısa w e kir, arikariye di de hev. Di çine mala mi
roveki welatparez, ew kestişte ku ji deste wi derdikeve 
dide. Li derketine yemevan (ye ku dibeje "ez şoreşger 
im") ji mazulvan re dibeje: "Apo, iro me pere ji te 
standin, sibe erne klaşinkofeke ı1 du sibe erne kure te 
ji te bistinin! !" 

Emperyaliıınin yedek lastiği 
buljuva demokrasisidir 

Xwediye maleli gora bir ı1 baweriyen xwe di mene 
bihiti ı1 aciz dibe. Pişt re gava axivtin li ser vi tişti çe 
dibe dibeje: "Ma gel o nizanin ku tişten em dikin em ji 
dile xwe dikin? Heke bi zore be, dijmin ji tiştan bi zore 
ji me distine. Ma ku wilo be çi ferqa wan ı1 dijminan 
ji hev heye?'' 

Me xeletiyen xwe gotin gerek em ya rast ji binivisin 
li gor ditina xwe. 

Beri hemı1 tişti, gerek em wefadar bin. Em qenciya 
ku gele me, jimere dike biçılk ne binin ı1 te bigihijin 
ku milete me ev e ı1 ne gihaye ji ve zedetir bike. Me ka
ri bı1 ve mevandariya xwe bi karbinin ı1 dile mazulvane 
xwe qezenc bikin. E w tekiliya meyi ku çebı1, me kari
bu pirtir je fede bikin. Bi kemayi wan dost hibelin uji 
wexteki peş re wan hazir bikin ji bo endametiya şoreşe 
çi li parçe xwe, çi li yeki di. 

Geçtiğimiz günlerde TBKP 
'nin !ega! çalışmalarını baş
latmak için Türkiye'ye dönen 
TKP ve TİP genel sekreterle
ri ile ilgili burjuva basınında 
geniş yer almaları yanı sıra 

devrimci demokrat basında 

beli oranda yer verdi. 
Ben kürdistan' lı bir işçi ola

rak, kardeş Türkiye isçi sınıfı 
ve emekçi halklan aldatmaya 
çalışan "sol isim"li genç Türk 
burjuva milliyetçilerin parti ( 
TBKP ) programını kısaca 

özetleyerek göıiiş açmayı bir 
işçi olarak görev biliyorum ... 
Adı geçen proğram ıasarısı ; 

- Türkiye, NA10 içinde 
kendi meşru güvenlik çıkarla
rınca ve dünya barışın hakla
rına uygun bir politik iz
lemeli ... 
- Türkiye, Birleşmiş Mil

letler Örgütünün uluslararası 
rolünü artması için her türlü 
çabayı göstermelidir. 
- Türkiye, bütünsel bir Av

rupa politikası ve bütün dün
yaya açık yönlü bir uluslarara
sı ilişkiler politikası izle
melidir ... 
- AET ıam üyelik ulusal 

ekonominin ve çok yönlü dış 
ilişkilerin ihtiyaçları temel 
alarak değerlendirilmelidir. 
- Uluslararası Para Fonu ( 
İMF ) , Dünya Bankası, Eko
nomik İşbirliği ve gelişme ör-

gütü ( OECD ) gibi kuruluşlarla "Kapitalistlerin özgürlük" tanımı 
olan ilişkiler ulusal çıkarlar temel her zaman zenginler için yiyecek
alarak yeniden düzenlenmelidir. ten patlamak ve işçiler için açlıklan 
- TBKP, proğram tasarısının ye- ölmek özgürlüğü biçiminde ol

ni yaklaşımları adlı bröşümde pro- muştur ... Gerçek özgürlük ve eşit
leter demokrasi başka bir adla pro- lik yalnızca bizim kuracağımız dü
Jeteryanın dikıatörlüğüiıü de proğ- zende var olacaktır". Buıjuvaziyi 
ramından çıkardığını da açık bir alaşağı etmesi , buıjuva devlet aygı
şekilde ilan etmiştir. tının parçalanmasını "zora dayalı 
TBKP'nın proğramından da anla- bir devrimin kaçınılmazlığını onur 

şıldığı gibi , türk devletinin emper- duyarak" proleteryanın ölümsüz 
yalist güçlerle olan mevcut ilişkile- önderleri tarafından kesin açıkla
rini sürdürmekte yancı ve kendisi mışlardır. Sınıf mücadelesi ve pro
de aynı zamanda TC Devletinin bu Jeteryanın dikıatörlüğü konusunda, 
kötü mirasının adayı ve Özal Hü- Marks'tan zikr eden, devrim hasıa
kümetine de göstermelik olarak sı Lenin şöyle diyor; "Sınıf müca
karşı çıkan TBKP, TC Devletinin delesi öğretisi Marks tarafından 

özönü bağnazca savunduğundan değil, Marks'tan önce burjuvazi la
dolayı, başkalarını da bu konuda rafından yaratılmıştır ve genel ola
eleştirmektedir. TBKP'nin en kötü rak buıjuvazi tarafından kabul edi
özlemi buıjuva parlamentosundan lebilir bir şeydir. Yalnızca sınıf mü
iki-üç sandalyeye oturarak buıjuva cadelesini kabul edenler henüz 
demokrasisi ve buıjuva dikıatörlü- Marksist değildirler; denilebilir ki, 
ğüne evet diyerek, işçi sınıfı, bunlar hala buıjuva düşüncesini ve 
emekçi halkları sömüıiip soğana buıjuva siyasetinin sınırlarını aş

çeviren buıjuva düzenini korumak- mamışlardır. Marksizmi sınıf mü
tan başka bir iş yapamayacaktır. cadelesini öğretisiyle sınırlamak 

Aksine güçlendirecektir bu haydut demek Marksizınİ budamak, ça
burjuvaziyi ! rpıtmak ve burjuvazi tarafından ka-
Marks ve Engels'in bilimsel araş- bul edilebilir bir şeye indirgemek 

tırma ve değerlendirmelerinden demektir. Ancak sınıf mücadelesi
kolayca anlaşılacağı gibi burjuva " ni kabul etmeyi proleterya dikıatör
Curnhuriyetlerin en demokratik , , ~~~~~ .9bul etmeye vardıran bir 
olanı bile burjuvazinin ve bir avuç kiinse M~ ksist'tir. . . Marksist ile 
kapitalistin elinde işçi sınıfını ve f!ıradıın küçük ( aynı zamanda bü
emekçi kitlelerini ezmeye yarayan ,.yük )1 ıb.uıjuva arasındaki en derin 
bir aleten başka bir yeş ayrımı oluşturan şey de budur". 
olamayacağını" açıklamışlardır. TKP ve TİP'te kendilerini buda-
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dılar. Tam da TC Devletinin 
resmi ideolojisine ve buıjuva 
siyasetine uygun bir budama. 
Nitekim, gelişmelerde böyle
si bir hat izledi ki, kiremi tl er 
ayaklar altında eriyene dek. 
Osmanlının hamamından yı

kanarak tövbe etmeleri, 
TKP'nin "silahlı Kuvvetiere 
ilişkin reform proğramı ve 
ulusal egemenlik alternatif
'ın kötü bir üıiinüdür ... ! 
"Kemalizm, ulusal bağım

sızlıkçı "ları, 

"Silahlı kuvvetlerde ulusal 
bağımsızlılkçı, yurtsever ge
Jenek"çileri, 
"TC Cumhuriyet sınırları

nın bekçi"leri, 
"Atatürk döneminin olumlu 

Min xeletiya me diyar kir. Niha dora mazulvanaye. 
Weke tore ı1 edeten me, hemı1 mazulvan gerek guh 

birlin mehvanen xwe. ev tişteki xwerisitiye(tabii). U 
guhdariya xwiniyan(mihaciran) he giringtir e. Kurden 
Kurdistana Suri, ligorditina min, wezifa xwe, di vi 
wari de pek anin . U ne be kemayi. Ne hemuyan xeleti 
kirin, le xeletiya ku te kirin eve: 

Ji ber uk Kurden Kurdistana Bakur hewandin, di ge
lek civatan de belısa be wefa bı1na wan hate kirin. Yan 
ji, binek kesan ev kirina xwe (mazulvani) gelekimezin 
ditin ı1 seba xorten ku li cem wan mayi kirin. Ez disa 
dibejim ne hemı1 kesi, le binek kesan bahs kir ı1 bi 
xeleti. 

mirasının sürdüıiicü"Ieri, 
Ez ji wan kesen ku mazulvaniya xwe minet dibinin di "Atatürk döneminin barışçı, 

pirsim: Ma gel o nane wan kesan li mala wan ne bı1, ma 
egemen onurlu dış politikıf. di ber kede xwini bun? E w di ber min, te ı1 xwe de xwi-
'cıları, nine ı1 bi deriyan ketine. 
"Türkiye'nin bağımsızlığı- Dive em rastiya mazulvanan ji bejin. Gelek ji me, 
:·b~~~;~~~~~in ve T op- mevanan zanin ku, malen ku em li wan di bı1ne mevan 

(hinekji wan) nane ziwa li mala wan ne bu. U ji bo ku 
Savunduklarını iyi kanıtla-

em bi diltengi ı1 xeribiye nehisin, zaroken xwe be nan 
mak için Haydar Kutlu ve Ni- di razandin ı1 tişte heyididane me. Hinekji wan xaniye 
hatSargın, Ankara'ya yemin we gelek biçılk bı1n, em weke kesen maledi hijmartin 
etmeye gittiler! ı1 em di iıav kuflete xwe de dirazandin. 

Bu ipin bir ucudur. İpin di-
ğ d b. . .. 1 ıki Gerek em van tiştan ji bir ne kin. Kemayi ı1 rastiyan bi 

d
enir ucu ızda dız~ ~~h~~, ~ · merxasi binivisin. Ji bo na ku mevandari ı1 mazulvani-
ı arım aır. ue~ ı..A dA 1 · ki 
··nı d" PAPİLLON" ,ı" t • ya r>e,•em ısex~ etiyan p.~ n. . 

gu er e : . ç7-", ' ·J(es QiZane'·eara be, Id mevane Q ki mazulvane, ki 
rın da Gemısı , _Ka~~~ n 'iwliıiye ·iHd ~lfti• xwmiyaye,: . " ·· .. " · · 
doğru yol~ yılqi~.:. 1.1.1988 • ,, , , , • , • ,. , • 
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ed~biyat .sanat ve kültür . • 
,., . · YENi BiR FiLM 

M. Ballsi. ı983'ten bu yana:Kiirt mü
ziQi. Kürt folJHoru ve Kürdistan'dan ~ 
rüntülertn yer aldıQı. ( Welateme Kur
distan. Kine Em. Keça Kurd Zozan ) üç 
film ~rçekleştirdi . 

çönQ.l pınan daQlan. tarihe ve de>Qaya uYÇ~un bi
çimlenen türkülerimiz ve folklorü
müz serÇ~ilenmektedir. Aynca filmde 
yerleşik bir halkın kültür ürünleri Ç~ü-

fotOGALE~İ, 
& 

~ ~JENOSİD 1 
! . 

Son 'filmi olan "Kaniya Dilan", Balisi'nin çalışmalan 
içinde \IÖrüntü. telmill ve içerik balmnından en kaliteli 
olanı . 

''Kaniya Di/an'' da, Küzey Kürdistan'ın d$) ve tarihi 
görüntüleriyle beraber Kürt müzil!i ve fulldorundan seç
kin örnekler sunuluyor. 

Bir nevi belgesel nitelil!ini taşıyan filmde; ses sanatçısı 
Şıvan'ın seslendirdigi "Kirive" türküsünün konusuna 
uyarlanmış görüntüler ve diyalogsuz kısa oyunlar yer alı
yor.Aynca, ses sanatçısı Şirin'in sundugu güzel parçala
nn yanısıra, Adıyaman ve Bitlis )Qresi halk oyunlanndan 
örnekler, Nemrut, v.ın Gölü, Di yarbekir ve Bitlis'ten ta
rihi ve d$) görüntülere yer veriliyor ''Kaniya Dı- · 
lan'&. 

Ama film, Baksi'nin de belirtil!i gibi amatör bir ekip ile 
amatör bir çalışmanın ürünü. 45 dakikalık filminAvrupa 
TV'Ierinde gösterilmesi, Avrupalı insana Kürdistan'ın 
d<>l!al ve tarihi zenginlil!ini, Kürt müzil!ini ve fo! klorunu 
kısa da olsa tanıtma olanagıru sunınası açısından önem 
taşıyor. 

''Kıuııya Dı/an' 'ın yaratılması gereken veya yaratılacak 
olan Kürt Sinemacılıl!ına küçücük bir katkı olabilecegi 
umuduyla, sözü biraz da Mahmut Baksi'ye verelim. 

* Sa7ın Mahmut 13aksi. sinemacıl~ olan bu i/f?i.nizi ve 
nedenlerini anlatınnısmız? 

cümüz oranında ser~ıilenmeye çalı
şıldı. Bu filmin tümünü ıs yıl önce kopanldıQım ana
yurdumda. halkıının içinde ~rçekleştirebilmeyi çok 
isterdim ... 

"Kaniya Dilan"ı di;er üç filminizden ayırt edebilinni
;riz? Yoksa daha 6ncekileıin devamı türünde midir? 
O Şimdiye kadar yaptıQım filmierin tümü bel~! ya 
da yan bel~l niteliktedir. En büyük istemim kürt 
yurtseverlerinin olanaQianyla bir senaryo! u sinema ya
pı u ~rçekleştirebilmektir. Bu bir "Ayşane Elf'. "Bave 
Fexriye" veya "Şexiddine" de olabilir. Kanımca dünya
daQi daQlar. ovalar. \IÖIIer böylesine yaraucı. yüce ve 
sevÇ~i dolu olaylan yaşarnamışnr. 

BUf1Üll bir Kürt sinemasından s6z edebilir miyiz? 
D Kiirdistan'ı bir bütün olaraQ ele aldıQımızda özÇ~ün 
bir Kürt sinemasından söz etmek biraz Ç~üç Buda Kür
distan'ın parçalanmışlıQından kaynaklanıyor. DoQaldır 
ki: Kürt halkının uluslaşma. kültürel deQerlertne sahip 
çıQma ve ~liştirme bilinci yükseldikçe. ona paralel 
o)araQ Kürt sinema sanau da kök salıp ~lişecektir. 
Ama. bu. yerinde oturup yapılabileceQi de yapma
maQ arılarnma ~lmiyor. Tam tersine. bir yerden başla
maQ ~rekir. 
Son film çalışmantzda karşılaş~ız sorunlardan 

hahsedir misiniz? 
D Öncelikle. kendi başına başlamaQ olayı çok zor ... Si
nema sana u bizim için yabancı. yeni bir olay. Dünya si
nema sanatının ~ldiQi aşamaya baQarsaQ, bizim için
de bulunduQumuz durum daha iyi arılaşılır. 

D Söze şöyle başlayayım . 1983'de Paris'te "Duvar" fil
minin çekimi sırasında Yılmaz Güney'e: "Neden kürt
çe film yapmıyorsunut?'' diye sordum. Yılmaz. kendi
ne özÇ~ü yapısıyla. kızÇimlık ve sevinç karışımı bir yüz 
ifadesi ile. beni süzerek: "Ballsi. Kiirtçeyi bilen sen. Ya
zan ve konuşan sen. üstelik yıllardır Avrupa'da çok iyi 
olanaklar içindesin. Avrupa'da yanın milyonu aşkın 
Kiirtte yaşıyor. O soruyu bana deQil. kendine ve senin 
şartlannda olanlara yönelt. Bu konuda soru sorulması 
~reken biri varsa ben deQil sizlersiniz. Benim ölüm 
kalım mücadelesi içinde. ül.kem Kürdistan adını 
"YOL'' filmi ile bütün dünyaya duyurdum .. :· 
Yılmaz haklıydı. Sadece film alanında deQil. yazım 

alanında da hep Kürt olmayan unsurlardan bir şey 
bekledik. bekliyoruz ... Bu Ç~üne kadar Kürdistan' ı konu 
alan filmler. romanlar vb. hep dışırruzdakilerce ~rçek
leştirildi. 

Bu filmden sonra. Köln'de bir Kürt işçisi bana: "Biliyo
rum Kürdistan acıdır. kandır. zulümdür...Ama her halkın 
mutlaQa kendine ÖZ\IÜ bir kültürü. folklorü. şenliQi var
dır. Bence. filmierinizde acının yanında şerıliQe de yer ve
rilirse aradaQi fark daha da netleşir .. :· Bu işçi arkadaş hak
lıydı. Yıllarca yazılanmızda. bildirilerimizde hep zulmü iş
ledill. Ama. o zulme hedef olan Ç~üzel Kürt kültürünü. 
folklorünü. doQasını ve insanını işlerneyi un uttuk. Bu dü
şünce sonucu. "Klne em?''(Biz Kirniz?) folklorik filmi 
1984'de d~u. Ardından, "Keça Kurd Zozan"(Kürt Kızı 
Zozan) filmini I986'da ~rçekleştirdim. 

BilindiQi Ç~ibi bu son filmimde. sadece Kürt unsurlar 
yer aldı. Bu bilinçli bir seçimdi. Filme. Kürt sinemasının 
kendi unsurlarını yaratma sürecine küçük. mütevazi 
bir katllıÇ~irişirni olaraQ da baQabiliriz. 

Film ne kadar başanlı oldu? Bunu şöyle yanıtlarnam 
mümkün: Herhanili bir filmde oyunculuk deneyi ol
mayanlarla ne denli başanlı olunabiliyorsa. Kaniya Di
lan'da da o derıli başanlı olunmuştur. 
Amatör oyunculanrruzı yeQiedim. Kürt sinemasının 

kendi profesyonel kadrolarını doQuracaQına inancım 
sonsuz. 
Sa7ın 13aksL siz [;UZ.eteci-yazar olarak çalışmalanmzla 

tanmiJOrsunuz. Sonyıllarda rejis6rlük çalışmalanna da 
yönekliniL Kendinizi bu alanda yeterli f!'jrebiliyor 
musunuz? 

Kendi sesimizi kendimiz deQil. başkalarınca duyur
maya çalışnk. Böyle olunca da. ÇIÖrsel sanatlarda da. 
yazında da ça~aş sanatın ~risinde kalındı. Oysa bir 
halk. kavÇ~asını. haykınşını kendi içinden çıkan unsur
larla çok daha iyi dile ~tirebilir. 

Kiirdistan'ı sömür~leştiren Ç~üçler. yıllar yılı Kürtlerin 
\IÖÇebe bir topululuk olduklannı. yerleşik bir kültüre sa
hip olmadıklannı yaydılar. Bu propaÇ~andalar Avrupalılar 
tarafından kabul edilir oldu. Hatta bu propaÇ~anda bir 
çok Kürt insanını da etllisi altına alabildi. Kürt halkına ve 
Kiirdistan'a yönelik bu savlar -kültürü olmayan. vahşi. 
\IÖÇebe bir topululuk- çoll bilinçli ve sirısice sömür~ci
ler tarafından piyasaya sürülüyor. 

D Ben Profesyonel bir sinemacı deQilim. Bu açık. 
Ama. herkesin yapamadıQı bir şeyi yapıyorum: 

"Kaniya Dilan"dan 6nceki film çalışmalannızdan s6z 
eder misiniz? 

"Herşeye" ra~men korkmadan. utanmadan. büyük id
dialar taşımadan bir "llirişim" yapıyorum. 
Sözlerimi bir Kürt fıkrası ile bitirmek istiyorum: 

D Demin belirttiQim Ç~ibi. Yılmaz'ın JrulaQıma küpe 
olan sözlerinin etkisi alnnda. "Welate me Kurdis
tan"(Üikemiz kürdistan) filmini 1984'de yaptım. 

"Kaniya Dilan" filmim işte bu safsatalara küçük bir ce
vap o)araQ ~rçekleştirildi. Burada Kürdistan tarihi ile do
Qası içiçedir. Bin yıliann tarihi. Kürdistan' ın başeQmeyen 

Ayıya sormuşlar: "Kaç türkü biliyorsun?'' Ayı yanıtla
mış: "Otuzüç" Peki demişler. "Türkülerin neyi anla
uı?" Ayı da yanıtlarnış: "HEPSi DE ARMUT ÜZERİNE
DİR". İşte benim yapnklanm da bu türden bir şey ... 

D 

Li quncika qahweke, me 
çend hevalan li ser 
"siyasete" deng dikir. Bo 
"ya xwe serxistine" hingi 
em di nava wena de 
"genn" bılbıln, qirrika me 
ziwa bılbıl ... Du hevalan ji 
tu ne ma bu rabin hev-sere 
hevbişkinin ... ! Edi, me ne 
dizani erne xwe çawa ji ve 
"siyasete" xilas bikin! ... 
Vere-vere denge hevaleki 
ji dftr ve hat: 

-Ev çi qalabalixa we ye?! 
Heyra, denge we he ji we 
xwara he ve te!! 

Ew heval hat ıl rı1nişt. 
Em ji, ji ber xwe de seki
nin wi, bere xwe da me ft 
got: 

-Deka deng bikin! Bo çi 
xirre-drra we bu ıl niha 
h un huskı1t b un e?! Me li 
hev neri; çaven xwe berda 
erde ıl tı1 kes i bersiv neda. 
Piştre hevaleki be dile xwe 
got: 

-Me li ser bftyeren ku li 
cihane. çedibin deng dikir. 
Wi, le vegerand: 

-Le bele, mirov digot qey 
hftn pev diçin?! Hevaleki 
din: 

-Siyeseta me ji, şerr, qir
ren ıl serşikandiniye! Ew 
heval keni ıl got: 
-Şeve din kiriveki min 

hate mevandari. Wi "çero
ka kalega'ye" xwe ji rrtin 
re hilda. Bo ku ev ~icre
cirra we ji hineke "nelm" 

hibe, ez we ji we re rure wina de! Wi ji gayeki 
hildim?? xwe berdida ıl ta evari pe 

Hevaleki le vegei"and: cot dikir ... ! Min xwe eni- }la 
Çi pe ve ye, fenno!, wi ji rand kalega'ye xwe da pe-

dest pekir: şiya xwe ani ıl disa existe Sı tar! 
-Kirive me got: Kalega- ber cot. Qemero, disa Qe-

yeki me bi nave 'Qemero' meroye bere bu ... Me ge-
heye. Me, beri çend salan lek caren din ji ba wina 
ew ji qesabeki kirri. Bu anin ıl di dawiye de me 
pahiz, me ew da rexa ki ta hew kir derse di işe xwe ne 
ga'ye xwe ıl xwest pe cot ji wi ıl ne ji ji cotyar ani. 
bikin. Le bele, wi, di cih Bi sere te, pahiza me xi-
de xwe avete erde! Me kir !as bft, me xetek tene ıl pe 
ıl nekir ew ji erde rane bu. cot nekir. Ji neçarebılne, 
Me got belki he 'nu' ye, bo me kere xwe li şuna wina 
ve ji we roje me cote xwe gireda. Zor bu, le me çawa 
berda. Roja din ji eyni we- bikira! 
le ... ! Gava ku me nir dati- Wi kateki zivistan derhas 
na li ser stı1ye wina, di cih kir ıl giha bihare .. .Ji be-
de xwe berdida erde, di- weci, sere wina bi dereke 
hurrimi ... ! careke, me di ve ıl paşiya wina bi dereki 
bin zike wina deagir ji kir din ve diçft... Gempirra 
weqase rikoyi ye, qet rane- wina dahelayi; rı1ye wina 
bU! Em bi agire xwe ve be- wele tirş ıl tah! ıl eniri; tu 
zin ı1 me got: "Ji xwede ve ditıeji "qey bineka nan 
gunehe em wi heywani sax xwariye ı1 wina qet" Gava 
bişewitinin!" bu pahiz, careke din hevi-

Careke min bala xwe da- yeke me çe bu, ku ve care 
ye ı1 dit ku gava me dev je xwe tev nede ıl me li peş-
berdida; hineke li we de beri xelke fıhetkar deme-
xwe bi çayir-mayiran ve yexe! le bele, disa "sim, 
mijul dikir; duvre, du- simayii bu!" Bi vi awayi 
ve(teriya) xwe datina ser ewpahizjibori .. . 'l\ı ditıeji 
pişta xwe -raste-rast ber bi qey wina "sond" xwariye 
serjer ve diçu O evari ji li ku jimere tı1 kari neke! Le 
male vedihewa ... Rojeke li bele "efendiyo" roje biçe 
pey çfun, ku bizanim diçe kude, evari divehewe ma-
kude! Gundiyeki ji .gunde le, ku erne xwe bixwe -çi 
qöntaxa çiy~. lijÇra me c,ot , xurrne,x.unne ji je tine! 
dlki.r. Tu~qi, \ler w. diçu · , ·, ~~ot hema hineke goşt 
u•stfiye xwe texist di bin ' bigire; erne wi yan serje 

bikin; te hew dit me çend 
qurı1ş ji kevile wina dere
xist; yan ji, belki me ew 
"bi ser qesabeki" de da. 
Le bele, ew ve çirisaye 
hev! Ne goşteki digire ıl ne 
ji dimire em je xilas bibin; 
ji xwe em belısa cotkirina 
wina nakin! Çi qesatıen ku 
ten gund, ewile "li enabe 
(dinanen xortbılniye) wina 
dinerin. Le, ji kalili ji tı1 
enab di deve wina de ne
mane; ew ji di cih de dev ji 
kirrina wi berdidin ... Ne, 
ji daya zarokan buya; bi 
xwede, vegaji mej ve min 
xwe je xilas kiri bu ... ! 
Di dawiye de, çılme ba 

wi cotyari. . . Disa pe cot 
dikir. Gava ku ez ditim, 
core xwe berda ı1 hate 
tıehnvekirine. Qemero ji, 
bi çayireke ve mijıll bu. 
Min gote; 
-Heyra, ez birn, te çend 

quruşan bidi me ı1 bila ew 
ji "bi seri Ct pepikıın " ve ji 
te re be ıl wesselam! 1\ı di
bini ew keri te bixwe te; le, 
keri min ji bini naye! 

Min dit ku Qemero di cih 
de dev ji xwarina çayire 
berda; sere xwe bilind kir 
ıl guhe xwe da me. Te di
got qey xwest bizane em çi 
ditıejin! Hema min dareke 
girte xwe ıl ew ji wede dılri 
kir. Wi cotyari gazi kir; 

-Bela xwe je veke, ji xwe
de ve gunehe! 

Min le vegerand; 
-1\ı weke min wina nas 

naki! Bi şerefa min, ez di
rejim ew ji zimane me fem 
dike! 

Ew bi ve gotine keni. 
Duvre wi ev daxwaza min 
qebıll kir ıl me bazara xwe 
kir. Ji aliyeke bi kefxweşi
ya fırotina wi ıl ji aliyeke 
ve bi tirs ıl dilkuli min bere 
xweda male ... 
Çend roj derhas bıln. Ro

jeke em li male runiştine, 
min dit, ku ew cotyar ber 
bi mala me ve te! Dile min 
kir; "tirk" ıl min got; Ke
çe, bi xwede ev hatina wi
na ne xere! Wına ji da deve 
deri ıl got; Sikımu aley
kum! Bi xemgini ıl dilşewi
ti di cih de dest pe kir; 

-Ez di bexte we de me, 
werin kalega'ye xwe bibin! 
Min pere ji ji we nave! Le 
hene we min bi eşa zirav 
bexe! Ewile weke bere cot 
dikir. Le, nizanim çi he
wale wina ye! Me evaran 
dibir male gire dida, teji 
ber em dikir. Le gava em 

dibin ku cote xwe girebi
din, hema ditıeje "şelp" 
xwe taveje erde! Em dikin 
ıl nalcin ranatıe! Kurro, ni
ha gaye me ji hini fen ıl m
ten xwe kiriye! Veca, ez 
hevi ıl sed ricaye ji we di
kim, wi bibin, beri ku ev 
yekji gaye me bi xwe re ki
ri edet! 
Me disa ew ani male.. . 
We roja he min gote pire

ka xwe; 
-Keçe, eze nimreke pe 

bikim, le bele dive tu ne
keni ıl xwe bigiri! Li peşi
ya wina eze biaxivim ıl çi 
bej im tu ji tıeje; "tu çetir 
diıtıni'; te hew dit me ew 
ani " raye!" Ji ber ku wi, 
dile me kir xwin; kezeba 
me reş kir! Wena ji got; 
baş e. Bu evar, me erne w i
na dani ber ıl min got; 
-Keçe, bi sere min, ta pa

hlze me ew firot, ji xwe me 
fırot ; eger me ne fırot, soz 
didim, ku eze kere danim 
ser stı1ye wina! Ji ber ku 
em nema karin pere bibin 
seri! Bi vi awayi erne w i ji 
ıl xwe ji, ji vi derdi ıl her
weha, ji ve sereşi ıl he(ı.ke
tiye xilas bikin. Wena ji 
got; 

-Tu çetir dizani. 
Bi sere kirivtiye, qemero 

di cih de xwarina xwe se
kinand ıl disa bere xwe da 
me! Ji we roje ta niha, ev 
heywan virde diçe, wirde 

<Şüjin 

diçe; tebat ıl hedara wina 
naye. Gava ku he ji duri 
gund ve sere kume keseki 
dixweye, ew duve xwe di
ke qiliç, bi çargavi diçe u 
di cih de deve xwe ji wana 
re vedike; weke ku beje; 
fenno hevf dikim hCtn Li 
enabe min binerin; bi sere 
we ez ne kıılim! 
Eve çend carin, pireka 

min ditıeje; 
-Kurro, deka besse, te 

ew beicand; ji tirsa hinave 
wina wexta biqetin! Were, 
ve soza xwe bişkine! Te 
hive erne wi biceritıenin, 
belki dev ji ve "sonda 
xwe" berdaye! Ez ji 
di bej im; 

-Na! Qet ji ya xwe na
yem xware! Ma wi hindik 
ani sere me! Ve keleqiçe
na havine ji, ki cot dike! Ji 
xwe ditirsim, ku ew bi ve 
pekeniya me bizane; hin
gediveem "sozeke rastf" 
bidin! .. Wi havali got; 

-Çeroka qemero ji dawi 
bu. Havaleki ji wede sere 
xwe bejand ıl bi dengbi
lindahi got; 
~a sitar! xwede hewza 

me ji te, kirive te ıl ji kale
ga'ye kirive te bike! 

Em tevek bi hev re 
kenin. 
Duvre, her yeki ji me 

yeko-yeko "heceteke" 
xwe derexist ıl ji we de 
rabıln .. . 
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----------------edebiyat huner ô çand 

ResarneRI ·ehati; Mithat Mihemed Eli 

M. M. Eli li Tokyo ber atolyeya resim Shosekan, 1987 

ORQkMihemed Eli. teçawa dest bi çekiri- Gava xwendina min tewa bu, li Madıi:-
na resim kir? Heya niha te çi peşa.rıge!ı de bi 22 tabloyen xwe ve beşdare pe-
vekirin? şançıeheki bum. Ew peşançıeh her 3 sa-
DDMin. bi diren~ dest bi çekiTina re- le careki dihat çekirin. Bi Spanyou je re 
sim kir. Ez. ji 16 saliya xwe ve resim çeı digotin ıs Artestas de Belfas Artes yani; 
dikim. Min. li Baxda di dibistana Huner 15 Hunerrnenden Huneren Ciwan. Ew 
re Ciwan de dest bi xwendina resim ki rif peşançıeh ji1ali Wezire Çanda Spanya ve 
Le bele. ~ava min li Baxdaye dixwend. dihat vekirin. u Spanya ~inn~tirln pe-
ez li dibistane a nav xwendpanan de şançıehe resim bu. 
nedimam. U Baxdaye kevn. di taxa fe- Her wisa di salen 1976-1980 e. ku ez li 
qiran de min ji xwe re odekekire Riribu. Spanya bum; di sala 1977 an de. bi du 
ez li wedere dimam. Resim an ji huner ta\)loyen xwe ve beşdare peşançıeha 
ji dare civak. ji dure jiyana xelke nedi- Navnetewi ya Grafı'Re. di 1978 an de di-
hat çekiri n... sa bi du tabloyen xwe ve beşdare Misa-

Di xwendine de sala peşl rewşa min baqa Navnetewi ya Resim bum. .. 
başnebu.Paşejehatibunaminpeşketu Di sala 1980 e de tabloyen min li ~el 
min li çıel du xwendevanen din. dibista- tabloyen Picasso. Miro. Tapes ı1 Anto-
na H un ere <riwan bi dereca yekernin xi- ni o Sevre li Muzeya Hemdem a Spanya 
!as kir. ye de hatin raxistin. Were din min. li 

Min. li Baxda di salen 1974-75 an de. di Muze Albasetti bi 15 tabloyen xwe ve 
Navendiya Çanda Kurd li Baxda ı1 Na- peşançıehekl şexsl vekir. Ji xeyne van 
vendiya Çanda Franse li Baxda de pe- peşançıehan. çıelek caran berhemen 
şançıehen şexsl vekir. Piştl xilasbuna min li çıel berhemen xwendevanan ha-
xwendina min li Baxdaye, ramanekl ten raxistin. 
min tene heba; ew ji. peşxistina hunere Dema ez li Spanya bum. min resma 
min bu. min dizanibu. ku li Spanya de- abstrakt (razber) çediRir. Le ~ava di sala 
receya perwerdeya (xwendina) ~raf!R 1980 e de veçıeriyam Iraq e min ev Gslub 
baş e. Ji ber ve yere ez çum Spanyaye. nedomand. Ji ber. ku di navbera Ewro-
We deme li Spanyaye xwendevanen 
Kurd. ku resim ı1 huner bixwenda 
tunebGn. 
Ji ber feqirbuna malbata min a nebu

na bursekl xwendine. xwendina min di 
nav rewşekl belen~azl ı1 zehmetl de 
derbas bu ... Hunerrnend di bin tesira ji
yane ku te de diıT dirnine. helbet rewşa 
ku ez te de dijiyam li ser hunere min te
sir di kir. E w jl di berhemen min de xuya 
dibun .. . 

Ez. li Spanya raste ~elek tişten curbe
cur ha tim. Di meydanen mezin yen ba
jara Madnde a taxen feqlran de; kesen 
ku bave wan di şere navxweyl ya Span
yayede hatibun kuştin. bijiyana xwe yi 
belen~azl tabloye we deme !ro dianln 
ber çave me .. . E w. ji şere navxweyi ya 
Spanyaye mabun. Be ~uman. demaşer 
il. aşitl iL dewlemend dewlemend e. fe
qlr jl feqlr e ... Ev yeke ha raste rast tesira 
xwe li ser hunere min kir. 

FOTO; TAKESHI, Chiba-Shi 

Deste jineke Kurd. ku ji ber karen ~iran ji 
desten zilameRI sturtir baban; ji bo min he
jatirin tablo bu. An jl şehidbuna peşmerçıe
yek ji bo min menakl mezin Ifade diRir. Ez 
karibam. ser bayerek wisa fikren xwe tab
loyeR an jl bi çend tabloyan de bidim rrade
kirin. Tabloyen ku min di nav du salan de li 
Kurdistane çeRiribGn; li ~unde Zen~ nez!Re 
çiyaye Qendil peşançıeheRI de peşReşı peş.. 
mer~an ı1 xe!Re navçe kir. 

ORQk. Mihemed Elf. xebate xwe li Swed di 
çi rewşe de dimeşüıi. piştf hatina te ye Swede 
te çi peşa.rıge!ı (/i Swed a Ewropa) vekiı? Niha 
di herhemen xwe dekijan ilslube bi kar tfnl? 
DDEz peşı bersiva pirsa we ya dawlye bi
dim; !ro Gsluba min. sembolizma nu (new 
expresionlsm) ye. 

Ez ji bo berdewarnkirina xebata xwe ya 
resim ha tim Swede. Pişti hatina xwe bi du 
mehan min di sala 1984 an de li bajare Has
leholm peşançıehekl veRir. Dlsa di sala 1984 
an de peşançıeheRI min li Polanya Galeriya 
Navendiya Çanda Warşova ye de jl çebG. 
Di sala 1985 an de li Stockholme di Galen 

. PM' de. di sala 1986 an de. disa li Stockhol
me di Galen H' de min du peşançıeh 
vekirin. 

He jl ez ne xwedi atolyekl me. Ez di mala 

we dere gelek tabloyen nu çekir. 
Me pek ve peşangeheki ji vekir. 
Her wisa min tene ji Ii Tokyo di 
Galeri Ötsuwaya de peşangeheki 
vekir. Min gelek hunermenden 
Japon nas kir. Ew gelek bala xwe 
didan herhemen min. Gelek tablo 
yen min li Japon hatin firotin. Ko
varen huner gelek rfipelen xwe 
vekirin bo naskirin 6 nasandina 
min 6 herhemen min ... 
Beriya 3 meha ez disa vegeri

yamSwede. Nihajiwekhftnjidi
binin min peşangeheki vekiriye. 
Hinek tabloyen ve peşangebe min 
li Japon çekiri bU, e dinan ji min 
Ii vir çekirio. 
ORQk M. Elf. hwıennenden Kıırd 
bi çi awcyr dikarin pişlfliriYa te
koşüıa n'z.f!aıiJ'a nete.vf;ya welate 
mebikin? 
DDU gor ditina min. du erren 
(vatiniyen) hunerrnenden Kurd 
hene: Yek je; xizmeta te~ihandi
na çıele xwe a peşxistina çanda 
çıele xwe biRin a jiyana çıele me 
ya !ro bi berhemen xwe ve bi~
hijlnin peşeroje. 
A diduya jl; Dive den~ huner

menden me tene di nav çarço
wa netewi de nemenl. Dive den
~ me hemu dinyaye belav bibl. 
Dive em bi berhemen xwe rew
şa jiyana çıele xwe raxin ber ça
ve dinya. da ku ew jl me fem 
biRin. 
Em dizanin; rewş ı1 Imkaniye

ten hunerrnenden Kurd ne ml
na hunerrnenden welaten ditir 
e. Beriya her tişti devlet ı1 dez~a
hek me nine ku hunerrnenden 
me ı1 hunere wan bide 
nasRirin ... 
DGelek sipas kak M. Elf. ji ber xiz
mete te bo hwıere Kı.ırdi. Em te pf
roz dikin. serkeftina te a peşketi
na hwıera Kıırdi daxwaz dikin. 
DOMin zor sipas dikim. ku ewe 
li kateRI heja da bo min. Zor cara 
rojname ı1 kovaren mileten ditir 
li çıel min hevpeyvln çeRirine. li 
ser berhemen min nıvislne. Le 
balam em cara yekeme. ku min 
li çıel rojnameyeRI Kurdi re di
axivim. 

Bila biji huner ı1 çanda Kurd. bi
la biji tevçıera rizçıaıixwaze Kur
distan.D 

Dos o:1istas iraqules en "Popular" 

M. All, PRIMER ARTISTA KURDO 
QUE ESTUDIA EN ESPANA 

Li Ewropa mistewa (duzey) huner bi
lind bu. Ji bo min. hunerrnend mamos
teyen rast! bun. Di xwendeçıehe de ez 
kanôum tene fen teon bibim. Le bele 
bo min; Goya. Vilaskis. Rambrand pe
xemberen hunere bun. Çawa. ku dibe
jin xwede ji bo miravan pexember dişi
ne. ew ii. ji bo huner wek pexember ha
tibun şandin ... 

Weşanen spanyo/i, erebi, swedi, japon i li ser xebate M. Ali ge/ek caran ni vi sine ... 

Picasso. Miro. Tapes hunerrnenden 
hemdem in. Gava ez li Iraqe bum min 
Tapes nedizanl. Pişte ku hatim Ewropa 
min hunerrnenden hemdem nas kir. Li 
~or berhemen wan hunerrnenden 
hemdem. min karibu ray ı1 blra xwe li 
ser hunera Yroyin bidim ı1 tebi~ihim . Ji 
ber ve yeke naslna min. van huner
menden hemdem ji min re fedekl me
zin da. 

Di xwendeçıehe me de 600 xwende
van hebun. Di nav wan de 5 kes xwen
dine bi dereca yeRemin xilas kirin. yek 
ji wan jl ez bum. 

pa ı1 welate me de ferqen mezin he
bun. Li Ewropa peyvendiyen mirovan 
Q rradeya van peyvendiyan di hunere 
de bi awaki şexsl derdikevin peş. Le be
le peyvendiyen mirovan. li cem me cu
da tir e. Ji ber ve yeke min dest bi usluba 
realizma nu kir. Edi di berhemen (tablo
yen) min de ew Gslub xurt bu. 

Dema ku ez di nav hezen peşmerçıe 
de bum. min tecrubeyen heja wer~irt. 
Jiyan Q peyvendi. peyvendiyen we de
re a rewşa jiyana xe!Re ji bo hunerrnen
deRI baştinn a hejatiıi:n xwendeçıeh e. 

Ez tene li Kerkuke jiyabum. ji bo we jl 
rastiya Kurdistanebi ~iştl nizanlbum. Bi 
taybetl. herema bakure. ku hezen riz~a
rixwazen netewlle ko m baban. beşek ji 
mezin çıele me le dijlyan: ji bo min ne 
nas bu. Gava ez li çıel hezen peşmerçıe 
di çiyan de mam: min rastiya welate 
xwe nas kir. fem kir. Ev rewşa han tesire
ki mezin li ser hunere min kir. 

xwe de resman çedikim. Em hunerrnen
den biyanl (mihacir) çiqas jlr bin bila bibin, 
li ber hunerrnenden Ewropl di dereca du
yemin de ne. Ew diRarin tene li gor nave 
me bi~jin qeneetekl. Tewre kesen huner
mend ı1 hunerperwer li hember navekl Ew
ropl. Span! an jl itali tişteRI din e. li hember 
me tiştekl din e. Em hunerrnenden wela
ten paş ve mayi. pewiste. ku her wek di se
heyen din de jl. di seheya resim de jl. dive 
du se qase Ewropiyan bixebitin da ku xwe 
bidin qebGIRirin. Le. par ez li Japon bum. 
min dit ku ferqekl di navbera hunerperwe
ren Ewropl ı1 Japon! he'ye. 
Gava min li Spanya dixwend hevalekl min 

e Japon! heba. Em di maleki de diman. Me 
di xwendeçıehekl de dixwend. Pişti xilasbu
na xwendina me. her yek ji me veçıeriyan 
welate xwe. Le teRiliyen me tu car qut ne
bun. Ew hevale qıin ı Sho Fujwara par,.ez 
ezimandim Japon. Ez ji çfuı'ı. l:i To&yo &hle- · 
ki bum meviuıe· Slio, li cem wi 'ıruini. Min li . 

PEŞANGEH 
DBerhemen M. Aif. di 
navbera rojen 16.1 -
7.2.1988 de li Stockhol
me di Galerike de te 
peşkeşkirin. 

GALLER I 
SASSI 

16 jan-7febr 
Navnişan-Adress 

österlanwatan 29 
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Wizinil · Wizikmiş 1 
Xez ü Niv1s: Wilhelııı Busch * Verserandin: Q . T. liulman1 

MufettTş diçe rind rehet Wizmeş tet O diziwrTnTt NTvxewda ew heşyar kir, 
Ku ser kursT rOnişt freqet Ber guh da dengwizinTt Wı bi qar, ew mezeçavkir 

Dom bike 

Kiretmeş diçe O difirTt 
Keçelserda di hewirTt 

Gavrios Adriolas • 8 sali • Atina U) ">~ o J-o 

Helbest ü Awaz: Q . CAN 

&;~ J' D ı D 1 t tl J 1 
, •-rıA c:lt- \.Q -ni -b'\S·tii\ 

$ , o l ., 1 o J ,, QJ 31 
~\\os-~..\Oıt(P.•- ~~ı uıt-t'ltr-!'l-\q-

1 a 1 Werin dilane bigrin 
Hoycan hoycan hoycane 

* 1 b 1 Dilana aşitiye 
· Hoycan Hoycan hoycane 

* ll a 1 Werin dilane çoşkin 
Hoycan hoycan hoycane 

* 11 b 1 Dilana Azadiye 
Hoyç~n hoycan hoy.cane 

Silaven evini bo zaroken Kuı,:distane 1 Zaroken Y,EWNAN}-~ ~ 
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Okuyucularla • Bi xwendevanan re 

Merhaba; 
Zorlu ve güzel bir yıla, haksızlığın ve zul

mün paslı kiJidini kırarak giriyoruz. Umu
dumuz ve inancımız tam. Hep sizlerleyiz; 
sizi yaşıyoruz zındanda . Hareket grafiği
nize bağlı , kalp atışlarımız! Her alanda, 
çiçekte olmak gerek. Güneşin türküsünü 
söyleyerek bal yapmak için. 

Sizleri , dirençli çocuklarımızı ve dişleri 
dökülmüş safralı analarımızı özledik. Her 
geçen gün büyüyen bu özlem çırıpınıp du
ruyor sancılı zulalarımızda. 
Çetin ve zorlu bu yıla ; yılgınlığa , dönek

liğe, ihanete karşı direnci haykırarak girer
ken, yediden yetmişe hepinizin yeni yılını 
çoşku ve özlem dolu yüreklerimizle kutlu
yar, kucaklar dolusu selam ve saygılarımı
zı yolluyoruz. 

Özel Tip Cezaevi 
ANTEP 

• • • • 
VITRINDEKI 

• 
ELMA ŞEKERLERI 

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü kendisine 
kurnaz ve bilen gözüyle bakan ve kendisini dev
rimci , demokrat , ilerici , aydın sayan insan geldi, 
geçti . Fakat biz bunlardan sadece iki tanesinden , 
yani iki elma şekerinden söz edeceğiz . Uzun de
nen bir çalışmadan sonra TBKP adı altında birle
şip, tasunun yurda dön çağrısını , arzu ettikleri 
gibi giyindirip kuşandırdıktan sonra, hayal ettik
leri , demokrasi adını taktıkları yurtlarına 
döndüler. 

Fakat umduklarını bulam.ayan bu elma şekerle
ri, tutuklandı. Bunlar, MIT tarafından sorulan 
her soruyu değil , fakat çoğunu cevapladılar. Ve 
daha da ileri gidip arkadaşlarının isimlerini ver
diler. Yani uzun sözün kısası , meseleye hainlik 
ettiler. 

Demokrasi bununlada yetinmedi ve onları en 
demokratik maddelerce, yani 141-142 maddele
rince tutukladı ve yargılayacak. 

Mahkeme salonunu terkederken uzun ve ince 
bir yolculuğa çıktığını anlayan Elmaşekerlerin
den biri, avukatının uyandırması üzerine, de
mokrasiyi kurtarın diye bağırmaya başladı. Aca
ba bu elma şekeri, hangi demokrasiden söz edi
yordu . Orada burjuva demokrasisinin eseri bile 
yoktur. 

Bunun unutulmaması gerekir. Kürt ulusunun kendi 
kaderini tayin hakkını inkar eden bu tür insanlar, ancak 
demokrasiyi serap edeceklerdir. Çünkü, Türkiye'ye 
gelecek bir demokrasi Kürt ulusunun KKTH ile ba
ğımlıdır. (Ezen ulusun sınıfı, ezilen ulusun sınıfını in
kar ettiği müddetçe, başta kendi işçi sınıfına ve ezilen 
işçi sınıfına ve dünyadaki işçi sınıfı hareketine ihanet
tir.) Saygılarımla 

Lüdenscheid'dan bir okuyucu 

ALMANYA 

Teketek bir dövüştür seni yaşamak 
Köleliğe ve intihara dair ne varsa 

gözyaşlarında birikip duran 
hem kederli rüyaları gelinierin 

hem gurbete giden erkeklerin kahrı 
yani öfke ve kin 

yani acının tırpanı 
hıncı kurşuna dizilen/erin 

kelepçe kollarında 
idamlıkların 

mahsus mahal dedikleri zındandan 
barbar sultanların sarayiarına doğru 

kahpece vuruşanlara inat 
sapma kadar erkekçe 

yalana dotana sapmadan 
teketek bir dövüştür seni yaşamak. 

. . . Umut verici gelişmelerle dolu bir yılı 
daha geride bırakıyoruz . 88'in başarı ve 
güzelliklerle dolu olacağına dair umudu
mu, bilincirnde harmanlayarak yeni yılınız 
kutluyor, yaşamın her alanındaki etkiniik
lerinizde başarılar diliyorum. 
"Yeğenim Peres(!)" in ikinci doğum yılı

nı çoşkuyla kutluyor, selam ve saygılarımı 
iletiyorum. 

Kardeşiniz •.... 
Özel Tip Cezaevi 

ANTEP 

ı 

2 

3 
4 

Artık tahamülümüz yok! s 
Kısıtlı imkanlarınızla kürt ulusunun sesini dünyaya 6 

duyuran, en önemlisi bağımsız ve tarafsız bir _çizgi 
7 izleyerek her düşünce ve konuya yer vermenızden 

ötürü tüm Kurdistan Press çalışanlarına yürekten 
8 sevgi ve saygılar. Bu başarınızın devamını dilerim. 

* 
Yılmaz 

DEMİR 

ı 

** 
Necmettin Remzi Cemal Orhan 
BÜYÜKKAYA AYTÜRK ARAT KESKİN 

Diyarbakır Cezaevi denilen cehennemde, 
4 Ocak direnişinde şehit düştüler . 

Mücadelemizde her zaman yaşayacaklar! 

2 3 4 s 6 7 8 9 

İmkaniarıının elverdiği ölçüde Kurdistan Press'i ta-
9 kip etmeye çalışıyorum. Kurdistan Press'~n 

26/Tl/28/29. sayılarında sık sık göze çarpan, Azız ıO 
N esin, TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, JIP Ge- ._ _ _. __ ..ı.., __ .... __ 

nel Sekreteri Nihat Sargın konuları oluyor. Oncelik- --------------------------.., 
le Aziz Nesin konusuna değinmek istiyorum. Kur- amadekar: QOMAN 
distan konusuna sempatiyle bakan bilim adamı sayın 
İsmail Beşikçi'ye "sen sarı saçlı, mavi gözlüsün. Sen ÇEPERAST * * * * * * * 
ingiliz ajanlarına benziyorsun" gibi, TYS kongre
sinde aşağılayıcı laflar eden, bu ünlü aydın
yurtsever-demokrat; "Ben kürdistan Ulusal Kurtu
luş mücadelesini, bir kültür mücadelesi olarak 
algılıyorum" diyor ve ekliyor: "Türkiye'de Kürt var
dır, ama sınırları çizilmiş bağımsız bir Kürt devletin
den yana değilim". 

Dayatmalar sonucu, bugün ABD Emperyalizmi de, 
Kürtlerin varlığını kabul ediyor. Türk sömürgeci 
güçleri de Kürtlerin varlığını kabul ediyor. Bunları 
da aydın-yurtsever-demokrat olarak mı görelim?! 
Sayın Aziz Nesin siz bu lafları kendinize saklayın. 

Bu saatten sonra "Musto kemal" ideolojisini dinle
meye tahamülümüz yoktur. Sizi en şiddetli şekilde 
protesto ediyorum. Bu düşünceleri savunan birinin, 
yurtsever-aydın-demokratlığından şüphe ederim.! 

1- N av e welateke asyayi 2- Jin pe heri 
dikin ris... Sembole miletan 
3-Kesen mezin, extiyar(berewaji) ... 
Kesen ku tişten baş dike meriv wan 
piroz dike ıl dibeje 4-Xwarin~ sibe 
5-Nave rojeke(berewaji)... Kesen 
pozbilind ıl nav vala 6-Ciye ku av le 
tine, meriv erd quldike ıl av derdixe 
7-Meriv li ser disekine anji pe dime
şe .. . Pronaveke 8-Şerite ku meriv bi 
dar ç&tike ı1 gurzen giyan gir&ti
de(berewaji) ... Gazi bave xwe kirin 
9-Cemidi, negerm(berewaji) .. . Şi
pak, pencere 10-Ciye ku meşen hin
givi xwe datinin(berewaji) ... Sıran
vaneki Kurd(berewaji) Diğer bir "onu ise, TKP Genel Sekreteri Haydar 

Kutlu ve TIP Genel Sekreteri Nihat Sargın konu-

su ... Özellikle 29. sayınızda bu konuya uzunca bir SEREJER * * * * * * * * 
yer ayırmanız, Kürdistan'da bir çok gelişmeler olur-
ken , bu konuya bu kadar yer vermenizi doğru bul
muyorum! 
Kürdistan'ın dağından 1 taşından bahsetmeniz, be

nim açımdan, TKP-TIP konusundan çok daha 
önemlidir. 
TKP-TİP konusunda burada fazlaca bir şey belirt

mek istemiyorum. Malumunuz, kend!ne aydın
yurtsever-demokrat diyen bir kişi, TKP-TIP'in reviz
yonist ve teslimiyetçi ideolojisini iyi bilir. Türkiye'ye 
döndüler ve tutuklandılar. Edinmiş olduğum izlenim: 
sık sık burjuva basımnda Türkiye'de komünist partisi 
kurulmasının imkanın olduğu belirtiliyor. Bu burjuva 
basın c,ledikoları, H. Kutlu ve N. Sargın'ı "kato 
kutoya" getirmek amacını taşıyorrlu. Getirdiler de, ve 
tutukladılar . .. 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.30.12.1987 

Dersimli Selahattin 1 İSVEÇ 

1-Tişten ku ne ron bi ... Welatekl La
tin Amerika 2- Nave befren seren çi
yayen bilind ku dibe şepe ıl te xwa
re ... Nave meşine nere 2 sali 3-Ji 

kesen ku di yaban de diji te go
tin... Nave Amerikaye 
4-Sembole Tallium(berewaji) .. . 
Em Kurd gelek je hesd!kin an ji 
nesihet : 5-Sembole · Astate 
6-Xwarin u zexireyen satek~:re te 
gotin ... Nave çukeke, .A kkon
santration re te gotin 8j H eya an ji 
fedi... Pariyeke ji insan ... baz
dan(berewaji) 9- Naveke ji
nan(berewaji) ... Hezeke faşi li 
Qibris 

BERSIVEN XAÇEREZA 
DI BEJMARA 29 AN DE 
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ORADAYAZLAR SlCAK VE KURU, KIŞLAR iSE METRELERCE 

KAR ALTINDA SOGUK OLUR. YERLEŞIM BÖLGESi OLARAK KÜRTLE
RiN ÜLKESI BÜTÜNLÜK TEŞKiL EDER. 

DEVLET OLARAK ISE YAŞAMAMAKTADIRLAR. .. 

adres • navnişan; Box 70 80, 172 07 Sbb.- Sweden 

BU DAG HALKININ TARiHI BiR MÜCADEL.I: TARiHiDIR. YÜZYILLAR BO
YUNCA KÜRTLER KENDi KENDI KADERLERiNiN TAYINiNi 

SiLAH GÜCÜYLE KAZANMAYJ.fÇALIŞTILAR. .. 

BiROTONOMi 
.. DÜŞÜ \{E. 

TU!IKIYE IÇIN 
BIR UMACI: 
KÜRDiSTAN 

Kürdistan ismi oldukça roman
tik geliyor. Ama bu Kürdistan 
nerede? Karl May'ın o "Yabani 
Kürdistan"ı gerçekte var mı, var 
mıydı? O (Kürdistan) Yaklaşık 18 
milyon kürdün kafasında mev
cut. Ve hele hele adlarının da ifa
de ettiği gibi "ölüme giden" 
Kürt savaşçıları Peşmergelerin, 
bağımsız veya otonom bir Kür
distan için mücadele eden bir 
çok savaşçının yüreklerinde ya
şıyor. Bu, yani Kürdistan devleti 
düşü NA10 müttefiki Türkiye 
için gerçek bir umacı. 

Kürdistan, Kürtlerin en azın
dan üç bin yıldır yaşadıkları, bu 
günkü Irak'ın kuzeyine düşen ve 
eski şarkın en eski medeni yerle
şim birimlerinden biri olan Er
bil'i kurdukları biliniyor. Kür
distan, (görünürde olmayan) 
ama, Batı Asya'da geniş, dağlık 
ve kapalı bir bölge. Patikaları ve 
rnağaraları iyi bilen yerli gerilla
lar için mükemmel bir alan. Ora
da yazlar sıcak ve kuru, kışlar 
ise, metrelerce yağan kar altında 
oldukça soğuk geçer. 

Bir yerleşim bölgesi olarak 
Kürtlerin ülkesi bir bütünlük teş
kil eder, ancak devlet varlığı 
yoktur. Bu gün beş ülkenin sınır
ları Kürdistan'ı bölmektedir. O 
(Kürdistan) Türkiye'nin Güney
doğusuna (yaklaşık 8-9 milyon 
Kürt), İran'ın Kuzey ve Kuzey
batısına (yaklaşık 5 milyon), 
Irak'ın Kuzeyine (yaklaşık 3 mil
yon), Suriye'nin Kuzeydoğu kö
şesine (yaklaşık 800.000) ve Er
menistan Sovyet Sosyalist Cum
huruyeti'nin Güneybatı ucuna 
düşmektedir. (SSCB'deki Kürt 

SYRIEN 

halktır. Bütün Kürtleri kapsaya
cak bir devlet tasarısı ve fikri gü
nümüze dek varlığını sürdürdü. 
Bu dağ halkının tarihi bir müca
dele tarihidir. Yüzyıllar boyunca 
Kürtler kendi kaderlerini tayin 
hakkını silah gücüyle kaz?tnma
ya çalıştılar. 1946 yılında Iran'ın 
Kuzeybatısında Gazi Muham
med "Mehabat Kürt Curnhuri
yeti"ni ilan ettiğinde, Kürtler, 
bir dev Jet olmayı sadece bir defa, 
ülkelerinin küçük bir bölümün
de ve tamı tarnma 31J gün süren 
kısa bir dönem için elde ede
bildiler. 

Kürtler sürekli olarak kendile
rini yabancı hükümdarlara karşı 
savundular. Onlar Pers Safeviie
rine ve Osmanlılara karşı savaş
tılar. Orta Çağ'da bir kaç aşiret 
reisi sınırlı süreler için bağımsız 
prenslikler (beylikler) inşa et
meyi başardıl ar. Ama Kürtler sa
vaşmasını öğrendiler. Ve bu gün 
de hala -CİA tarafından da dün
yanın en iyileri arasında sayılan
deneyimli gerilla savaşçılarıdır
lar. 

Modem tarihte, ulusal bir dev
let için yapılan ilk büyük ve ör
gütlü ayaklanma, 1880 yılında 
Ubeydullah adında bir şeyh tara
fından Osmanlı türk Hükümdar
lığına karşı yürütüldü. 1920 yı
lında Miliver Devletlerin karşıt
ları, Türklerle Sevr'de yaptıkları 
bir anlaşmada Kürtler için oto
nomiyi karara bağladılar. Lakin 
bu 1923' de -Kemal Atatürk'ün 
devriminden sonra- yenik Os
manlı İmparatorluğunun arta ka
lanı olan Türkiye ile yapılan Lo
zan Barış Antiaşmasında unutul
muştu. Otonom bir Kürdistan 
kelimesi artık hiç anılmıyordu. 

Modem Türkiye'nin kurucusu, 
Atatürk' (Türklerin Babası) diye 
anılan Mustafa Kemal, kendi ül
kesini modernize etme amacıyla 
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Yaztda yer alan haritadaki şehir isimleri kürtçe! 

!erin sayısı 90.000 ila 300.000 
arasında oynamakta). 

.. KKTiÇiN 
YUZYILLAR BOYU 

MÜCADELE 
Kürtler Hindu Avrupai'dirler. 

Büyük bir çoğunluğunu sünnile
rin oluşturduğu müslüman bir 

Avrupa'ya göre düzenlerken, 
daha 1924 yılında okullarda, 
mahkemelerde ve devlet kurum
larında Kürt dilini yasakladı. 

Bugün de hala, Türkiye'nin Gü
neydoğusundaki bazı şehirlerde 
halkın % 50 si ila % 70'ini oluş
turan Kürt halkının varlığı kesin 
olarak reddediliyor. Kürtlerden 
"dağ Türkleri" diye bahse-
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dilmekte. 
1 Kürtlerin Türk otoritesine karşı 
ve en azından bir otonomi tale
biyle 1925, 1929, 1935 ve 1938 
yıllarında yaptıkları ayaklanma
lar Türk devleti tarafından bas
tırıldı. 

iKi SiYASi CEPHE 
ARASINDA 

Kürtler, geçmişte olduğu gibi, 
bugün de, Yakın ve Orta doğu~ 
nun hükümetleri için, komşula
rına zorluk çıkarmada severek 
kullandıkları bir araç durumun
da. Bu tür etkilerneler (manipu
lasyon) ve entrikaları; kürtlerin 
değişik devletlerin egemenlikle
ri altında yaşamalarının yanın
da, kendi aralarında aşiret ve 
klanlara bölünmüşlükleri bağlı
lık ve sadakatİn en başta bunlara 
gösterilmesi, bunların yönetici
lerinin ise sık sık kendi araların
da rekabet etmeleri ve kanlı ça
tışmalara varan çelişkilerin bu
lunması da kürtler üzerindeki 
entrikaları kolaylaştırıyor. 

Bu anlamda 1960'lı yılların ba
şından beri, Molla Mustafa Bar
zani önderliğinde Irak'taki Arap 
BAAS rejimine karşı mücadele 
eden Kürtler, İran Şahından ol
dukça büyük yardım aldılar. An
cak, Tahran'daki tavuslu tahtın 

hükümdan 1975 yılında; Irak'lı
larla körfezin (Basra) kuzeyin
deki su yolu ve Şattül Arap'taki 
sınır düzenlemesi üzerine Ceza
yirde anlaşarak, Kürt önderi 
Barzani'den desteğini çekti. Bu
nun üzerine, Barzani önderliğin
deki peşmergelerin Bağdat'a 
karşı ayaklanmaları aniden kırıl
dı. Fakat, kısa bir süre sonra, 
şimdi ölmüş olan Şah Rıza Peh
levi, Ayetullah Rusullah Humey
ni'nin devrimi tarafından düşü
rülüp, ülke dışına kovulduktan 
sonra, 1980 yılında İran-Irak sa

IRAN 

vaşı patlak verdi. 
İran ve Irak Kürt
leri her iki tarafta, 
cephelerin arasın
da Kürdistan için 
ve dönem, dönem 
biribirierine karşı 
da yeniden savaş
maya başlamışlar
dı. Onlar, Körfez 
Savaşı diye adlan
dırılan savaşta, 
hem Tahran ve 
hem de Bağdat 
için en azından 

güçleri bağlıyan, 
önemli bozguncu 
bir faktör duru
mundalar. 

NA10 devletle-
rının uzmanları 
ise, Kürt mücade
lesini sadece Kör
fez Savaşı'nın so
nuçları üzerinde 
oynayacağı önem
den dolayı değil, 
aynı zamanda ve 
özellikle NA10 
müttefiki Türki
ye'nin kendi ülke

sinde Kürtlerle olan kanlı çatış
malardan dolayı da gözlernleyip, 
tahlil edeceklerdir. Orada askeri 
noktalara ve artık köylerde d!! 
"vur-kaç" modeline göre saldı
rılar düzenleyen ve ülkenin Gü
neydoğusunda karışıklık yaratan 
özellikle "Kürt Işçi Partisi" 
(PKK) nın üyeleri ve taraftarları. 
Aslında PKK, İran'daki Kürt Ko-

mela Partisi gibi marksist
leninist yönelirnli. Türk hü
kümetine karşı eyleme giri
şen, "Kürt İşçi Partisi"nin 
sadece İran'dan değil, Suriye 
tarafından da desteklenmesi 
anlamlıdır. Bilindiği gibi Su
riye'nin de Sovyetler Birliği 
ile sıkı askeri ilişkileri var. 
Türkiye, şimdiye kadar, 

toplam nüfusun dörtte birini 
oluşturan Kürtlere kültürel 
bir otonorni de olsa herhangi 
bir hakkın verilmesini ne ka
bul etti, ne de bu doğrultuda 
bir eğilim açıkladı. Anlaşı
lan Ankara'daki hükümet 
Türk devletinin milli bütün
lüğünden endişeli. Bu endi
şeye uygun bir şekilde Kürt 
asilerine karşı sert davranı
yor. Türk Ordusu bu tür ha
reketlere karşı, komşu ülke 
Irak'ın sınırlarını 10 km. ye 
kadar geçip, operasyonlar 
yapabiliyor. Irak hükümeti, 
bu konuda Ankara'ya 1984'te 
müsaade verdi. 

Geçen yılın Ekim ayında 
Kürtler ilk defa bir NA10 te
sisine saldırdılar. Suriye sı
nırına 30 km. uzaklıkta bulu
nan Mardin'deki NA10 Ra
dar İstasyonunu 
kurşunladılar. 

Fakat, bu arada "Kürt İşçi 
Partisi"nin gerillaları Kürt 
köylerine de saldırmaya baş
ladılar. Haziran ayında Pı
narcık köyünde yapılan ve 31 
kişinin ölümüyle sonuçlanan 
korkunç katliamın haberleri 
dünyada duyuldu. Anlaşılan 
PKK asileri bu tür korkunç 
katliamlarla, bağımsız bir 
devlet için silahlı mücadele
den yana olmayan ve PKK 
marksistlerini destekleme
yen Kürtlyeri 
"cezalandırmak" istiyorlar. 
Ve anlaşılan "Kürt İşçi Parti
si"nin ideologları ve strate
jistleri , Türk hükümetini 
Kürtlere karşı daha fazla as
keri eylemiere zorlamaya ve 
böylece Ankara'ya karşı ki
nin fazla! aşmasını ve sonuçta 
bir ayaklanma oluşmasını is-
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tiyorlar ... Yani Türkiye/ ken
di ülkesi içinde bir gerilla sa
vaşı sürdürmek zorunda. Bu 
tür çatışmalarda -hangi taraf
ta durursa dursun- en çok acı 
çeken sivil halk oluyor. 

DIŞ POLiTiK 
SORUMLULUK 
Kürtlerin dramı dış politika 

alanında Türkiye'ye zorluk 
yaratıyor. Omeğin, geçen yıl 
Haziran ayında Avrupa Par-
lamentosunun Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından 
1915-1917 yılları arasında Er
menilere kitle katliamı uygu
landığının kabulünü talep 
eden kararda olduğu gibi 
zorluklar yaratıyor. Aynı ka
rarda yer alan ve belki de so
mut politika için daha da ağır 
olan; Ankara'nın "Kürt sor
nunu reddetmesi"nin, Türk
lerin Avrupa Topluluğuna gi
rişlerinin gerçekleşmesi 

önünde bir engel olarak gö
rülmesinin Avrupalı parla
menterler tarafından açık

lanmasıydı. Türklerin sinir
lerine dokunulmuştu. Kenan 
Evren, hemen, genellikle 
NA10'nun köşe direği ola
rak övülen ülkesinin, NA10 
üzerine yeniden 
"düşünmesi" gerektiğini ifa
de etti. Bu tür açıklamalar, 

önemli bir tehditten ziyade, 
kızgınlıkla yapılan anlık 

açıklamalar 

eylem alanının içinde, Türki
yenin muhtaç olduğu döviz 
karşılığında Irak Petrolleriini 
Türkiyenin Akdeniz'de~ kı
yı ilçesi olan Yumurtalık'a 
akıtan boru hattı da var. Aynı 
zamanda bu bölgede çoğun
luğu petrol taşıyan günde 
5000'e yakın aracın geçtiği E 
24 karayolu da bulunmakta. 
Ayrıca, Moskova için stra

tejik bir önemde olan Türki
ye'nin istikrarsızlaştırılına

sında Kürt "bölücüleri" etki
li bir araç olarak görmesi 
gerektiği ve Suriye'lilerin 
aracılığı ile şimdiden kullan
dığını da gözden kaçırma

mak gerekir. 
Sonuçta; NATO'nun o
lumşumuna esas olan öz
gürlük, demokrasi ve insan 
haklan gibi siyasi değer ve 
inanç/ann korunması, 

Türkiye'nin de Kürt sorunu
nu banşçıl bir biçimde çöze
ceğini umut etmek için se
beptir. 
Insan en azından bir banşı 

ve Kürtler için kültürel bir 
otonomiyi anu ediyor. 

Günter Knabe 

• çevlren/Şipali Xeci 
Ouisburg-Batı Almanya 

olarak değer

lendirilebili
nir. Buna rağ
men inkar 
edilmeyecek 
bir şey var: 
Kürt sorunu 
bir bütün ola
rak siyasi bir 
olgu duru
munda. Tabii
ki, çatışmalar 
Türkiye için 
de somut bir 
tehlike arzedi
yor. "Kürt İşçi 
Partisi"nin 

DO Alman Federal Savunma Ba
l«ınlığı 'nın aylık "Ordu" dergisi
nin Kasım 87 tarihli sayısında Kür
distan adıyla bir malaıle yayımlan
dı. Peşmerge resimleri ve Kürdistan 
haritasının da yer aldığı yazıda, şe
hirlerin isimlerinin Kürtçe verilme
si dikkat çekiciydi. Alman militariz
minin, Kürdistan'a bakışı konu
sunda ip uçlan elde edebilmek 
amacıyla, Şipale Xece tarafından 
almancadan çevrinin tam metnini, 
yorumsuz okuyuculanmıza su
nuyoruz. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




