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Bajarâ ku halin jehridrin
□  Iraq, li dijî gelê Kurd ê 
bê desthilat şerekî bê wîj- 
dan û ji navrakirinê di- 
meşîne!
□  Kesên ku bi gazênjeh- 
rî hatine kuştin hejmarê 
wan gihiştiye nêzîkê 7 
hezarî.
□  Hinek ji birîndarên je- 
nosîda Helebçe ji bo der- 
mankirinê anîn welatên 
Ewrupî.
□  Sekreterê Giştî ya 
YNK C. Talabanî bi awa- 
kî dijwar ziyareta Özal bo 
Bexdayê protesto kir.

Dinya li bavên, ku nav kuçan 
de dirêjkirî zarokên xwe hemêz 
kirine, zarokên hevûdu hemêz- 
kirî û dayikên ku xwe li ser za- 
rokên xwe sîper kirine, temaşe 
dike. Televîzyonên dinê li dû 
hev van dîdeman (manzarayan) 
nîşan didin. Rûpelên rojnaman 
bi suretên laşê mirovan tijî bû- 
ne. Ev, tev de xelkê Helebçe yê 
bê desthilat in, ku rejîma BEES 
bi gazên jehri wan daye kuştin.

Li Helebçe 5 hezar kes hatin 
kuştin. Rojnamevan û televîz- 
yonên Ewrupî, ku piştî jenosîdî 
bi çend rojan çûbûn Helebçe, 
bi film û suretên xwe ve qetlîa- 
ma Helebçe raxistin ber çavên 
alemê. Dewleta Iraqê jî ber ça- 
vê alemê bê fedî digot: “Me 
van çekan li dijî êrîşên îranê bi- 
kar aniye.” Lê belê bi hezaran 
fîlman hatibû ispatkirin, ku êrî- 
şên Iraqê li dij xaka Kurdistana 
rizgarkirî bû. Helebçe niha Hi
roşima ya dûyemîn e, ku mêji- 
yên mirovan de wek jenosîdekî

bi xwîn cîh girtiye.
Hêzên Kurdistanê, ku dixwa- 

zin zerara jenosîdê tesbît bikin; 
dibêjin hejmarên kuştiya gehiş- 
tiye 7 hezarê. Gelek kes ji bo 
xilas kirina canê xwe, ji Heleb
çe rewiyan e. Ew hîn ne zivirî- 
ne cîh û warên xwe, bo vê yekê 
jî tesbîtkirina zerarê jî ne mim- 
kin e.

Li gor agahdariyên cûrbecûr
li herêm û li îranê, nêzîkê 15 
hezar birîndar jî di nexweşxa- 
nan de ne.
Wek tê zanîn, leşkerên Iraqê 

gava li Helebçe şikiyan, bajêr jî 
bombebarankirin. Piştre bajêr 
ketîbû destê hêzên pêşmerge.

Qetlîamên BEES’ê
Rejîma BEES di sala 1974 an 

de qetlîama Qeledizê, 1985 an 
de qetlîama Zêwe, ji 15 Nîsanê 
1987 an heya niha Hezîranê qet- 
lîamên Şêxwasan, Melekan û 
hwd. de li dijî Kurdan çekên 
jehrê û kîmyewî bikar anîbû.

Di van qetlîaman de armanca 
Iraqê ne hêzên Îranî bûn. Bi 
awakî vekirî armanca Iraqê 
navçeyên, ku di bin desthilatiya 
hêzên pêşmerge û xelkê wan 
herêman bû. BEES yekser li 
dijî gelê Kurd qetlîaman amde- 
kir û bi hovîtî domand...

Rejîma BEES di rojên jenosî- 
da Helebçêyê de li navçeyên 
Sergelû, Bergelû û Yaxsemerê 
de jî çekên kimyevî bikaranî. 
Ev herêm, herêmek rizgarkirî

bû. Ü peywendiyê vê li gel îra- 
nê tunebû.
Iraq di van rojên dawî de êrîşê 

dibe li ser Qeredax. Qeredax jî 
ji cepheya şerê Iran-Iraqê dûr e. 
Gelo, Iraq dikare bêje ku li Qe- 
redax çekên kîmyewî dijî leşke- 
rên îranê bikartîne?!
BEEs Kurdistanê ji xwe re ki- 

riye armanc û dijî xelkê Kurd 
qetlîaman pêk tîne.
Wekî din Iraq nikarê wisa bi 

hesanî dijî çekên kîmyevî bikar 
bine.! Ge/ bi kar bine ji ew di- 
zane wê îranê hesab ji wan bi- 
pirsa. Lê belê Iraq bi hesanî di- 
karê li dijî hêzên pêşmerge ku 
di destê wan de xeynî çekên ge
rilla tu çekên parastine nîne û 
dijî gelê Kurdê yê bê desthilat 
hemû çekên xwe bikar bine.

Dîktatoriya xwînrêj ya BEES 
ku Saddamê cellat serokatiya 
wê dike, sucên xwe yên pêk 
anî. Jenosîda Helebçe bo nas- 
kirina dost û dijminên gelê 
Kurd bû fırsendekı din..

Rojên ku li hemû dinya li dijî 
Iraqê çalakiyên protesto dihate 
kirin, Serokwezîrê Tirkiye 
T.Özal diçû Iraqê. Özal, qet qa- 
la Helebçeyê jî nekir.
Kurdan jî li hemû dinyayê ji 

bo ruswakirina jenosîda Heleb
çe gelek çalakiyên protesto pê- 
kanîn. Van çalakiyan bûn sede- 
ma peydakirina raya giştî ya di- 
nê. Kurdan li Ingiltere, 
Elmanya Federal, Franse, 
Swêd, Norvec, Danmark, Hol-

land, Yewnanmah, Belçîka, 
Amerika û gelek welatên din de 
bi çalakiyên gelek cûre û girse- 
yî vê jenosîdê rûreş kirin. Tele
vizyon û rojnameyên dinê cîhe- 
kî fıreh dan van çalakiyan.
Li dinyayê qels jî be li dijî Ira- 

qê tewr hate stendin. Iraq hate 
mehkûmkirin û teşhîrkirin.

Meclîsa Emniyetê ya Yekîtiya 
Miletan kiryara Iraqê protesto 
kir. Wezîrê Derva yê Ingiltere 
bala Iraqê kişand. Li Elmanya 
Federal derheqa du şîrketa El- 
manî ku maddeyên çekên kim
yevî firotine Iraqê mehkeme 
hate vekirin. Grubekî Kurd li 
gel Serokwezîrê Swêd Ingvar 
Carlsson peyivîn, jê daxwaz 
kirin, ku Swêd dijî kiryarên 
Iraqê tewr bistîne. Di gelek we- 
latan de partiyên polîtîk û par
lamenter dijî vê jenosîdê nera- 
zibûnên xwe anîn ziman.

Li hember jenosîda Helebçe 
tewrên welatên sosyalist bala 
hemû dinya kişand. Pir mixa- 
bin welatên sosyalist hember vê 
jenosîdê bê deng man!?

Wek her tim ji Tirkiyê (ji par- 
tiyên siyasî û rêxistinên de
mokratik) tu deng demeket.

Navenda Êrîşa dawî 
Qeredax

Hêzên Iraqê Êrîşekî berfireh 
birin li ser herêma Qeredax. Di 
vê êrîşê de hêzên Iraqê rojên 26 
heya 31 ê adarê çekên kimyevî 
bikar anîn. Dîsan bi sedan siwîl 
hatin kuştin û bi hezaran kes jî

birîndar bûn.
Herêma Qeredax beriya çend 

salan ketibû bin desthilatiya hê- 
zên pêşmerge. Berî ku xwîna 
jenosîda Helebçe ziwa bibe, 
Iraq êrîşekî din bire ser Qere- 
dax. Qeredax dûrî cebheya şerê 
îran û Iraqê ye û dikeve Başûr û 
Rojavaya Silêmaniye.
Êrîşa Iraqê 25 ê adarê de des- 

tpêkir. 18 lîwa yê leşkerî û 20 lî- 
wa yê cehşan di vê êrîşê de beş- 
dar bûn. Hêzên pêşmerge hem
ber êrîşê berxwedanekî dijwan 
nîşan dan. Li ser vê yekê Iraq 
bo ku karibe berxwedana hê- 
zên pêşmerge bişkîne car din 
çekên kimyevî bikar anî. Di 
bombebarandina 26-27 ê adarê 
de li gundên Qeredaxê; di Me- 
lekecar, Sewşînan û caferan de 
64 kes şehîd ketin 210 kes jî bi
rîndar bûn.
Iraq di gel van êrîşan jî nikari- 

bû berxwedana hêzên pêşmer- 
ge bişkîne. Wêca balafirên şer
ri yên Iraqê di rojên 28-31 ê 
adarê gundên der dora Qere- 
dax; Belxa, Dukan, Wuryan, 
Sole, Ximûkan, Banîmor, Qa- 
laga, Peytûl, Rabat, Jala, Derê- 
je, Derûyan, Darberû, Dolan û 
Qazanqeye bombebaran kir. Di 
encama van bombebarandinan 
de bi sedan siwîl hatin kuştin, 
bi hezaran jî birîndar bûn. Ji 
ber tesîra mirinê yê van çekan 
gelek xelk gund û warên xwe 
terikandin.
Iraq di roja 1 ê Nîsanê de dax-

wuyaniyek belav kir û got; 
“herêm ketiye bin desthilatiya 
hêzên me.”

Lê YNK, PDK û hêzên din 
yên Kurdistanî didin xwuyaki- 
rin, ku berxwedana hêzên pêş- 
merge hîn berdewam e.
Li ser vê babetê Sekretere 

Giştî ya YNK Celal Talabanî ji 
bo ANK da xwuyakirin û 
got; ‘ ‘Daxwuyaniya Iraqê de- 
rew e. Tenê Qêredax û çend 
günden dora wê ketine desti 
hizin Iraqê. Beşek mezin yê 
Herima Qeredax hîn j î  di bin 
desthilatiya hizin pêşmerge de 
ne. Iraq bi 18 lîwayê leşkerî û 
20 lîwayê cehşan iriş aniye ser 
ve heremi, lê belê nikare berx- 
wedana hizin pişmerge bişkî
ne. H izin pişmerge yin YNK, 
PDK û hizin din hîn j î  li hem
ber irişin Iraqi bi qehremanî li 
berxwe didin. Iraq daxwuyani- 
yin derew belav dike. Çiyayi 
Sigirma, ku navçey i  heri stra
tejik y i vi herimiye, hîn jî  di 
bin desti hizin pişmerge de 
ye.”

Wekî din Talabanî bi telgrafe- 
kî çûna Özal bo Iraqê protesto 
kir. Talabani di telgrafa xwe de 
wisa got; “ Ew rojin ku Sed- 
dam û rejîma wi ji ber jenosîda 
Helebçe di hemû dinyayi de di- 
hat protestokirin, Hîn xwîna 
geli Kurd, ku li desti Seddam 
de zuwa nebûye, çûna we ya 
Iraqi dijî berjewenda geli 
Kurd û Tırk e ...”

Rojên ku rojnameya me diket 
ber çapê di gelek welatên Ew- 
rupayê de çalakiyên protesto 
berfireh dibûn û dom dikirin.
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HALEFÇE!
İnsanlığın hafızasından Hiroşima’yı silmek mümkün değil! 

Halepçe’yi de silmek mümkün olmayacak!
Orada, Kürt olmaktan başka suçu olmayan silahsız, savun

masız insanlar, dünya’nın gözlerinin içine bakıla bakıla ze
hirli gazlarla boğuldular. Orada bin yıllardır var olma müca
delesi veren bir halkın trajik tarihi, bütün dehşeti ile ortaya 
serildi. Orada, uluslararası antlaşmaların, insanlığa mutlu 
bir dünya vaadi ile çalışmalar yapan kuruluşların, politik 
denge hesapları ve çıkar çatışmalarının önünde nasıl çaresiz 
ve cansız birer yapı oldukları daha yakından görülebildi. Ve 
orada Kürt halkının mücadelesini sonuna kadar sürdürmesi
nin ne kadar gerekli ve zorunlu olduğu biraz daha iyi anlaşı- 
labildi.

Bilemiyorum nasıl anlatılır bu facia? Mazlum bir halk imha 
ediliyor. Her şey o kadar açık, o kadar çıplak ve o kadar acı
masız ki... Halepçe hayalet bir şehir gibi.. Issız sokaklarda 
sereserpe ölüler, .ölüler... Ve tabi tüm fotoğraflarda bir dav
ranış biçimi tümüyle egemen; tüm fotoğraflarda analar, ba
balar, hatta büyük kardeşler çocukları kurtarma telaşına düş
müşler. . Onları, ya çocuklarının üstüne kapanmış, ya da ço
cuklarını sımsıkı kucaklamış görüyorsunuz. Ama, çocukları 
kurtaramamışlar. Çocuklar da büyükler gibi yarasız-beresiz 
ama mor ve gri renkli bir ölümün kucağında... İşte 1988 yılı
nın gerçeği.. İnsanlığın fezaya meydan okuduğu bir yüzyılın 
yer küredeki hazin görüntüsü.

Nasıl anlatılır bilemiyorum!
Ama bir şey çok açık: Saddam Hüseyin’in İran’la alışverişi 

bir yerde duruyor. Kürtler’e karşı sürdüğü bu hain soykırım 
savaşı bir başka yerde. Saddam açıkça Kürt halkım imha et
me savaşı sürdürüyor. Savaşı Küıdistan topraklarında sürdü
rüyor ve İran’a karşı değil, Kürt halkına karşı sürdürüyor.

Bu da dört parçaya bölünmüş Kürdistan’ın acı ve fakat so
mut bir gerçeği!

Gerçek karşısında gerçekçi olmak gerekiyor. Kürdistan’ın 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ham hayallere yer 
yok! Savaş tüm gerçekliği ile orta yerde duruyor. Kürdistan’ın 
varlığı, halkının mücadelesi ve düşmanın barbarlığı da 
ortada!

Orhan KOTAN

HALEBÇE!
Derxistina Hîroşimayê ji mêjiyê mirovatî zor e. Ne qabil e, 

ku mirov Helebçeyê jî derxe!

Li wir miiovên neçâr û bêparastin, ku gunehê wan tenê 
Kurdîtiyê wan e, bi gazên jehrên li ber çavên dinê hatin feti- 
sandin. Li wir dîroka trajik ya gelekî, ku bi hezar salan şerê 
hebûna xwe dide, bi hemû aliyên xwe ve derkete holê. Li wir 
car din hate ditin, ku peymanên navnetewî, rêxistinên ku 
xwedî girawê ji bo mirovatî û dinyakî serfıraz tê dikoşin li 
hember hesabên wezna polîtîkî çawa bê çare û bê rih diminin. 
U li wir car din hate têgehiştin, ku domandina têkoşîna gelê 
Kurd çiqas girîng û pêwist e.

Nizanim, mirov vê hovîtiyê çawa bine ziman? Xelqek reben 
tê îmhakirin. Her tişt hewqas vekirî, hewqas tazî û bê rehme, 
ku... Helebçe wek bajarek xewnê ye... Di kolan û kûçeyên 
bê deng de miriyan... Miriyan... U bê guman di hemû sure- 
tan de tiştekî gelek ber bi çav e; Di sûretan de, dê, bav û heta 
bira ketine keftelefta rizgarkirina zarokan... Mirov wan, yan 
li ser zarokan wek sîper û yan jî zarokan di hemêzên wan de 
dibîne. Lê, nikarîbûne zarokan rizgar bikin. Zarok jî wek 
mezinan bê birîn, lê bi rûyekî şîn û spî di hemêza mirinê de... 
Va ye rastiya sala 1988 an... Di sedsala, ku mirov li asîmanan 
ferman radike, li dinê jî ev tişt diqewime.

Nizanim mirov çawa bîne ziman!

Lê tiştekî gelek vekiriye: Danûstandina Seddam bi îranê re 
li alîkî diseİdne. Şerê wî yê hov ji bo îmhakirina Kurdan jî li 
alîkî din. Seddam, vekirî şerê îmhakirina gelê Kurd dide. Şe- 
rê xwe li ser axa Kurdistanê, li hember Kurdan didomîne, ne 
li hember îranê.

Vê yekê, rastiya tal ya Kurdistanê ye, ku hatiye çar perçe 
kirin.

Divê mirov li hember rastiyê rast be. Di têkoşîna serxwe- 
bûn û azadiya Kurdistanê de xeyalên xof re cîh nîne. Hebûna 
Kurdistanê, têkoşîna gelê wê û hovitiya dijmin jî di holê de 
ye.
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ZEHİRLENEN KENT
nistan, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, 
ABD, Belçika, Avusturya ve diğer ülkelerde, yı
ğınsal eylemlerle Irak’ı lanetlediler. Dünya tele
vizyonları ve basın bu eylemlere geniş yer verdi. 
Uluslararası düzeyde cılız da olsa Irak’ı mahkum 
ve teşhir eden tavırlar alındı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kdnseyi Irak’ı je- 
nosid’den dolayı kınadı. İngiltere Dışişleri Baka
nı Irak büyükelçisini makamına çağırarak uyar
dı. Federal Almanya’nın Darmstadt savcılığı 
Irak’a kimyasal silah maddesi satan iki firma 
hakkında soruşturma açtı. Bir grup Kürt İsveç 
Başbakanı İngvar Carlsson’u ziyaret ederek, 
Irak’ın uygulamalarına karşı sessiz kalmamaları 
talebinde bulundu. Bir çok ülke parlamenterleri 
ve politik partileri jenosidi kınadı.

Halepçe jenosidi karşısında dünyanın dikkatini 
çeken çok önemli bir tavır ise sosyalist blokun 
tavrı oldu. Sosyalist blok, konu ile ilgili herhan- 
gibir belirleme yapmadı!?

Kürt sorununun başlıbaşına bir sorun olarak 
tartışıldığı Türkiye’den ise -Siyasi partiler, de
mokratik kuruluşlar vb.- beklenildiği üzere ses 
çıkmadı.

SON SALDIRI MERKEZİ 
KARADAĞ

Irak, peşmeıge güçlerinin denetiminde bulu
nan Karadağ bölgesine karşı yaptığı geniş çaplı 
saldırılarda 26 ila 31 Mart günleri sürekli olarak 
kimyasal silahlar kullandı. Saldırılar, yüzlerce 
sivilin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına 
yol açtı.

Süleymaniye ilinin güney batısındaki Karadağ 
bölgesi geçen yıllar içinde peşmerge güçleri ta
rafından kurtarılmış, uzun bir dönemden beri 
peşmerge güçlerinin denetimi altında bulun
maktaydı.

Halepçe jenosidinin henüz kanlan kurumadan, 
Irak, bu kez de İran - Irak savaş cephesinden 
uzakta bulunan Karadağ’da peşmerge güçlerinin 
etkinliğini kırmak için kimyasal silahlar 
kullandı.

25 Mart günü başlayan ve 18 askeri birlik ile 
beraber 20 cahş birliğinin katıldığı Irak saldırısı 
peşmerge güçlerinin direnişi ile karşılaşınca, sa
vaş uçakları daha önceleri de bir çok kez uygula
dıkları gibi bölge köylerini zehirli gazlarla bom
balamaya başladı. 26-27 Mart günleri yapılan 
bombardımanlar sonucu Karadağ ilçesi Meleke- 
car, Sevşinan, Caferan köylerinde 64 kişi yaşa
mını yitirirken, 210 kişi de yaralandı.
Bu saldırılar ile de peşmerge güçlerinin direni

şini kıramayan Irak savaş uçakları bu kez de 28 - 
31 Mart günleri Karadağ çevresindeki Be ika, 
Dukan, Vuryan, Sole, Ximukan, Banimor, Kala
ğa, Peytul, Rabat, Jala, Dereje, Deruyan, Dar
bem, Dolan ve Kazankaya köylerini bombalaya
rak, yüzlerce sivilin ölümüne ve binlercesinin 
yaralanmasına yol açtı.
Kimyasal silahların yarattığı öldürücü etkiden 

korunmak için binlerce sivil köylerini terketmek 
zorunda kaldı. Irak, 1 Nisan günü yaptığı açıkla
mada, bölgeyi denetim altına aldığını belirtir
ken, Alandaki etkin siyasi ve askeri güçler olan 
YNK ve KDP; peşmerge güçlerinin halen dire
nişi sürdürdüklerini açıkladılar.
Konuyla ilgili İngiltere’de görüşlerine baş vur

duğumuz YNK Genel Sekreteri Celal Talabani: 
‘ ‘Irak ’ın açıklaması yalandır. Irak sadece Kara
dağ kasabası ve çevresindeki üç köyü ele geçire- 
bilmiştir. Karadağ bölgesinin büyük bölümü 
peşmerge güçlerinin deneîimindedir. Irak 18 as
keri ve 20 cahş birliğinden (liva) oluşan saldır
gan güçleri ile, peşmerge direnişini kıramamış
tır. YNK, KDP ve diğer siyasi güçlere bağlı peş
merge birlikleri devam eden saldırıya karşı 
halen kahramanca direnmektedirler. Irak yalan 
açıklamalarda bulunuyor. Bölgenin en stratejik 
noktası olan Seğirme dağı peşmergenin deneti- 
mindedir.” dedi.

Talabani ayrıca, gönderdiği bir telgraf ile, 
Özal’ın Bağdat’ı ziyaretini protesto etti. Telgraf
ta özetle şu ifadelere yer verildi: “Halepçe de 
döktüğü Kürt kanı henüz ellerinde kurumayan 
Saddam ve onun rejimi bütün dünyada protesto 
edilirken, yaptığınız ziyaret Kürdüyle, Türküyle, 
Türkiye halklarının çıkarlarına ters düşen bir ey
lemdir. ”
Gazetemiz baskıya girdiği günlerde Avrupa’nın 

çeşitli yerlerinde protesto gösterileri boyutlana- 
rak devam ediyordu.

ANK • Stockholm

Dünya, körpe çocuklarına sımsıkı sarıl
mış vaziyette sokak ortasında boylu bo
yuna uzanmış babaları, birbirlerine sa
rılmış kardeşleri ve gene bebelerinin üs
tüne kapanmış anaları seyrediyor. 
Televizyonlar bu dehşet verici sahneleri 
ardarda gösteriyorlar. Basının birinci 
sayfaları sokaklara serilmiş insan ceset
leri ile dolu... Bunlar, Irak Baas rejimi
nin zehirli gaz bombaları ile imha ettiği 
Güney Kürdistan’ın Halepçe ilçesi sakin
leri.. Savunmasız, sivil halk! Çocuklar, 
yaşlılar, hastalar, sakatlar... Bir ilçenin 
tümü...

Halepçe’de 5 bin insan katledildi. Katli
amdan bir kaç gün sonra ilçeye girebilen 
ve hala kaldırılmamış cesetleri görüntü
leyen gazete ve televizyon muhabirleri 
jenosidi bu görüntülerle dünyaya duyur
dular. Irak devleti ise, dünyanın gözüne 
baka baka, kimyasal silahları kullandığı
nı ve bundan böyle de kullanacağını be
lirtmekten geri durmadı. Irak, bu silahla
rı İran saldırılarına karşı kullandığını id
dia ediyor. Ama, saldırıların Kurtarılmış 
Kürdistan topraklarındaki sivil halka yö
nelik olduğu binlerce, onbinlerce film ile 
kanıtlandı... Halepçe, en az ikinci bir 
Hiroşima kadar insanlığın hafızasında 
yer edecek korkunç ve dehşet verici bir 
toplu katliamın simgesidir şimdi!

Halepçe’deki insan kırımını tesbit et
meye çalışan siyasi güçler ölü sayısının 7 
bine vardığını belirtiyorlar. Bombardı
manlarda canını kurtarmak amacıyla 
bölgeyi terk eden binlerce kişinin henüz 
Halepçe’ye dönmemiş olmaları da kesin 
rakamlara varmayı zorlaştırıyor.
Bölgede ve İran hastanelerinde 15 binin 

üzerinde yaralı olduğu da çeşitli kaynak
ların verdikleri haberler arasında.
Bilindiği gibi, Halepçe’yi Irak Ordusu 

geri çekilirken bombaladı. Halepçe şim
di Kürt gerillalarının elinde.

★

BAAS ’IN KATLİAMLARI

Baas rejimi 1974’te Kaledız’da, 1985’te 
52’si çocuk 150 sivilin katledildiği Ze- 
we’de, 15 Nisan 1987’de başlatıp, 1987 
Haziran’ına kadar aralıksız olarak devam 
ettirdiği ve zehirli gazların yoğun olarak 
kullanıldığı Şeyhwasan ve Melekan’da 
savunmasız sivil Kürt halkına karşı toplu 
katliamlar yaptı.
Bu katliamlarda İran askeri mevzileri 

hedef seçilmedi. Çok açık bir biçimde 
Peşmergenin egemenlik alanları içinde 
kalan sivil yerleşme merkezleri hedef se
çildi. Baas doğrudan doğruya Kürt halkı
na karşı jenosid eylemleri planladı ve bu
nu barbarca sürdürdü..
Baas, Halepçe jenosidinin gerçekleşti

rildiği günlerde Sergelu, Bergelu ve Yax- 
semer’e yapılan saldırılarda da kimyasal 
silahlar kullandı. Buralar kurtarılmış 
Kürdistan toprakları idi. Ve İran askeri 
mevzileri ile bağlantıları yoktu.
Son olarak büyük bir askeri güçle saldı

rılan Karadağ ise Kürdistan’ın iç bölgesi 
sayılır. Irak-Iran savcaşmın askeri cephe
sinden uzakta bulunan Karadağ’da da 
Irak’ın İran askerlerini bombaladığı id
dia edilemez.
BAAS, egemenlik kuramadığı ve her 

gün biraz daha geriye püskürtüldüğü 
Kürdistan’ı hedef seçmiş durumdadır ve 
BAAS, doğrudan doğruya Kürt halkına 
karşı bir imha savaşı sürdürmektedir.
Kaldı ki, Irak, Kürtlere karşı kullandığı 

gibi İran’a karşı böyle pervasızca kimya
sal silah kullanamaz! Kullanırsa hesabı
nın sorulacağını bilir. Eğer İran’ın bir 
kentine füze atarsa, cevap alacağını bilir. 
Fakat elinde gerilla silahlarından başka 
bir savunma aracı olamayan peşmerge 
güçlerine karşı her türlü silahı kullan
makla kalmaz; silahsız-savunmasız Kürt 
halkına karşı soykırım eylemlerini bütün 
pervazsızlığı ile sürdürür.

Başını Saddam celladının çektiği kanlı 
BAAS diktatörlüğünün gerçekleştirdiği 
insanlık suçlarından sonuncusu olan Ha-

□  Irak, savunmasız sivil Kürt halkına karşı acımasız bir soykırım savaşı sürdürüyor!
□  Halepçe’de kimyevi gazlarla imha edilenlerin sayısı 7 bine yaklaşıyor!
□  Yaralıların bir bölümü tedavi edilmek üzere Avrupa’ya getirilmeye başlandı.
□  YNK Genel Sekreteri Talabani, katliamdan sonra Özal’ın Bağdat’ı ziyaretini sert 

bir dille eleştirdi.

lepçe jenosidi sömürge Kürt halkına dostlarını ve 
düşmanlarını tanımak için bir fırsat daha verdi.
Örneğin, dünya bu insanlık suçunu teşhir eder, her 

tarafta protesto gösterileri yapılırken, TC Başbakanı 
Turgut Özal, Irak’ı ziyaret etti. Özal, 5 bin insanın 
vahşice katledildiği Halepçe’yi ağzına bile almadı..

Halepçe Jenosidine karşı Kürtler, yaşadıkları bü
tün dünya ülkelerinde protesto gösterileri düzenledi
ler. Bu eylemler yetersiz de olsa uluslararası kamuo
yunun oluşmasını ve uluslararası kamuoyunun yer 
yer tepkilerini dile getirmesini sağladı.

Kürtler, İngiltere, Federal Almanya, Fransa, Yuna-

HALEPÇE!

Irak’ın saldırısından sonra Halepçe ilçesinde bir evin avlusu!!! Foto; Stefan Hjertên
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A VRUPALI GOZU İLE HALEPÇE JENOSİDİ

H J E $ Ê N :  “BÜYÜK VAHŞETF

Jenosid harekatından sonra Halepçe’ye ilk giren gazetecilerden biri 
olan Stefan Hjertên; “Şehrin sokakları cesetlerle doluydu! Büyük
vahşet!”

Halebçe Katliamı tarih 
sayfasına kara bir gün ola
rak geçti, fakat hala gözler 
bu ölü şehrih üzerinde do
laşıyor.

Daha kısa bir dönem önce
sine kadar 70.000’e yakın in
sanın cıvıl-cıvıl bu şehirde, 
şu an canlı bir tek varlığa, 
içilebilecek bir damla suya, 
bir meyve ya da sebze kırın
tısına rastlamak mümkün 
değil. Şehir tamamıyla ölü; 
bir kaç gazeteci, FN men
supları, Iran temsilcileri ve 
inceleme - araştırmayla gö
revli yetkililer dışında hiç 
bir hareketlilik yok.

Stefan Hjertên, İsveçli bir 
gazeteci. Kürt sorununu ya
kından takip ediyor ve genel 
olarak bölgenin politik du
rumu haldanda geniş bir 
bilgiye sahip. Deyim yerin
deyse, Kürt sorununda, İs
veç basının uzmanlarından 
biri. Ş. Hjertên, 10 yıldan 
beri İsveç’in en büyük ve 
merkezi ajansı olan TT 
(Tidningernas Telegramb- 
yra) nin, Dışhaberler bölü
münde görevli olarak çalışı
yor. Defalarca Irak, İran, 
Suriye ve Lübnan’a ziyaret
lerde bulunmuş ve Kürt so
rununu yerinde inceleme 
olanağını elde etmiş biri.

Halebçe jenosidinden son
ra, İsveç’ten alana giden ilk 
ve tek İsveçli gazeteci olan 
Stefan Hjertên ile, TT So- 
tockholm Merkez Büro’sun- 
da görüştük:

Foto; AN

muhabiri, David 
Hors da bulunuyor
du. Halebçe’ye heli
kopterle 22 Mart’ta 
vardık. Alanda, FN 
mensupları, İtalyan 
gazeteciler ve diğer 
dergi ve gazetelerin 
muhabirleri de vardı. 
İlk manzara beni de
rinden etkiledi.

İran bölgede gaz 
maskeleri dağıtmıştı. 
Ama ölenlerin hiç bi
rinde gaz maskesi 
yoktu. Öyle görünü
yor ki, zehir saçan 
bombalardan kurtul
ma inancıyla, halk 
panik içinde evlerine 
kaçmış, kapılarını ki
litlemiş ve kurutula- 
caklarmı hesap et
mişler. Ama, yayılan 
zehirli gaz hiç birinin 
kurtulmasına imkan 
tanımamıştı.

Halebçe’deki man
zarayı ifade etmek 
çok zor. Korkunç
tu....

□  Halebçe jenosidi
ni Iran-Irak savaşı
nın bir uzantısı ola
rak mı yoksa Irak’ın 
Kiirtlere karşı bir uy
gulaması olarak mı 
değerlendirmek 
gerekir?

□ □  Sanıyorum ola
yın oluşumundaki ana etken

şu:
Halebçe, Derbendihan gö

lüne 15 km. uzaklıkta bir 
yerleşim merkezi. Hemen 
yukarısında ve İran sınırına 
oldukça yakın Hurmal şehri 
var.
Irak için stratejik öneme sa
hip bu iki yerleşim merkezi
nin de Süleymaniye’ye bağ
lantısı, Derbendihan gölü
nün güneyinden geçen tek 
ana karayolu ile sağlanıyor.

Verilen bilgilere göre, 15 
Mart günü Iran askeri bir
likleri, Halebçe’yi geçerek, 
geceleyin botlarla Derben
dihan gölünün güneyine çı
kıyor ve Süleymaniye kara
yolunu tutuyorlar. Tüm ile
tişim araçları kesiliyor ve 
bölge ile Irak’in ilişkisi ko
partılıyor. Öte yandan İran 
pasdarlarınm yolu tutma
sıyla bölgede egemen olan 
peşmerge birlikleri her iki il 
merkezini de ele geçirme 
için saldırıya geçiyor. Irak 
yönetimi Halebçe’de 4000 
asker bulunduruyormuş.

Bunların içinde 25 yüksek 
rütbeli kurmay da var. Bu 
nedenle bölge Irak için çok 
önemli. Yukarıda saydığım 
gelişmelerin olmasıyla bir
likte, Irak paniğe kapılıyor 
ve 16 Mart’ta tüm şehri yo- 
kedecek düzeyde bomba 
yağdırıyor Halebçe’ye...

Bu katliam hiç şüphe yok 
ki, Irak’ın Kürtlere karşı 
sürdürdüğü ırkçı ve şovenist 
politikasının bir ürünü. Öte

yandan, Irak bu eylemlerle 
kendisine karşı birleşmiş üç 
ortak düşman vurumuş ol
du.

İran, bilindiği üzere başlı 
başına büyük bir sorun Irak 
için. İkinci olarak Kürtler 
ve onların güçlü mücadele 
örgütleri var Irak Kürdista- 
m’nda. Saddam için içteki 
en büyük tehlike. Üçüncü 
ve son olarakta, Iraklı Sad- 
dam’a muhalif güçler var. 
Ayetullah Hakim güçlü bir 
muhalefet ve İran tarafından 
destekleniyor. Ayrıca Feyili 
Kürtleri de var. Bu muhale
fet güçlerinin çoğu İran’da 
ve İran tarafından eğitiliyor. 
Irak eylemlerle bu üçlü oda
ğa vuruyor.

Savaş şüphesiz Kürdistan1 
da sürüyor, ama dünya ça
pında Irak-İran savaşı ola
rak adlandırılıyor. Bu katli
amla birlikte Irak - İran 
savaşı boyutlanırken, Irak, 
Kürtleri ciddi bir şekilde 
uyarmış oldu.

□  Sayın Stefan Hjerten; Bi
liyorsunuz Ortadoğu 'da bir 
dizi problem var. Örneğin 
Filistin sorunu. Dünya Fi
listin sorununu çok ciddi 
tartışıyor. Buna karşın 841 
den beri kimyasal silahlarla 
yokedilme tehdidi altında 
yaşayan Kürtlerle ilgili cid
di tepkiler yok. Sorunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ?
□ □  Yukarıda da belirttim:

Savaş Kürdistan’da sürüyor. 
Fakat dünya bunu Irak - Iran 
savaşı olarak biliyor ve öyle 
tartışıyor. Halebçe olayı ile 
birlikte Kürdistan daha derli 
toplu basında yer aldı, tar
tışıldı.

Öte yandan bölgede hassas 
dengeler var. Buda hesap 
edilmeli. İran Kürtlere des
tek veriyor. Beraber eylem 
yapıyor ve eylemler İran ta
rafından dünyaya duyu
ruluyor.

Örneğin bu son olayda İran 
çok hassas davrandı. Tüm 
dünyayı alana İran davet et
ti. Kürtlere, ailelerini göm
melerine dahi izin vermeye
rek, gazetecilerin gelmesini 
bekledi.

İran’ın KDP’den KYB’ye 
kadar tüm Kürt örgütleri ile 
iyi ilişkileri var. Bölgede 
Pasdarlar peşmerge elbise
leri ile dolaşıyor, Kürtçe ko
nuşuyor. Urmiye’de sürekli 
Kürtçe yayın yapan televiz
yon kanalı var vs. Bu ilişki
lerde iyi değerlendirilmeli.

□  Gazetemiz aracılığı ile, 
Kürtlere iletmek istediğiniz 
bir mesajınız varmı ?

□ □  Birlik! Gerçek düşma
na karşı bütün Kürtler bir
leşmeli. Teşekürler.
□  Bizde teşekür ederiz.

04.04.1988/Stockholm

□  Sayın Stefan Hjerten, bu 
korkunç katliamı yerinde 
inceleyen ilk ve tek İsveçli 
bir gazeteci olarak, Haleb
çe izlenimlerinizi anlatır 
mısınız?
□ □  Tek kelimeyle büyük 
bir vahşetti! Halebçe’de 
korkunç bir savaş alanı gö
rüntüsü vardı. Her taraf ce
setlerle doluydu. Çocuklar, 
kadınlar sanki ölmemiş gi
bi, avlularda, masalarının 
başında, çocuklar ellerinde 
oyuncakları ile, sessizce de
rin bir uykuya dalmış gi
biydiler.

Cesetlerin çoğu biz gidene 
kadar gömülmüştü. Saya
bildiğim kadarıyla ben 
300’e yakın cesetle karşılaş
tım. Görüntü gerçekten 
korkunçtu. Ama, duygular
la hareket etmeden, ve hızlı 
bir şekilde olayı belgelemek 
gerekiyordu.

Bilindiği üzere, Halabçe1 
de meydana gelen olaya İran 
aşırı bir önem verdi. Olay 
16 - 17 Mart tarihlerinde 
gerçekleştirilmişti. İran el
çiliği aynı gün büromuzu 
arayıp olayla ilgili geniş bil
giler vererek, gazetecileri 
alana davet ettiklerini açık
ladılar. Bunun üzerine, TT 
adına ben Halabçe’ye uç
tum. Aynı uçakta diğer ül
kelerden gelen gazeteciler
de vardı. Örneğin bunların 
içinde, The Guardian ünlü "Çocuklar, kadınlar sanki ölmemişler de, derin bir uykuya dalmış gibiydiler ” Foto; Stefan Hjerten
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TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI II. BAŞKANITÜRK— YUNAN 

DOSTLUK DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ DEMİRTAŞ CEYHUN

Türkiye’nin çok standartlı 
ilkelbir devlet yapısı var.r >

O Geçen sayımızda, Demirtaş 
Ceyhun ile yapılan söyleşinin Kürt 
sorunu ile ilgili bölümünü yayınla
mıştık. Bu sayımızda ise Türk— 
Yunan ilişkileri ile ilgili bölümünü 
yayınlıyoruz.

eyhuna 
leri ve Türk—'
neği’nin faaliyetlerini sorduk:

D. Ceyhun’a Türk—Yunan ilişki- 
■Yunan Dostluk Der

in O  Biz, Türk—Yunan Dostluk Der
neği ’ni 1979 yılında kurmaya başla
dık. İlk görüşme 1979da yapıldı. O 
yıl Teodorakis ile de görüşmüştük. 
Teodorakis ve biz karşılıklı birer der
nek kuracaktık. 80 başlarında çalış
malara başladık. 12 Eylül gelince ça
lışmalarımız da felç oldu. 86 yılında 
çalışmaları yeniden başlattık. 87de 
— Demek ile ilgili ön çalışalardan 
sonra— Teodorakis Türkiye’ye kon
serler vermek için geldi. Yunanis- 
tandaki demeğin nüvelerini de oluş
turmaya başladılar.

Teodorakis’in konserleri sırasında 
bazı adımlar atıldı. Kurucular sap
tandı. Statü hazırlandı. Demek ki, bu 
çalışmalar 87’nin Kasım - Aralık ay
larında sonuçlandı. Aralak’ta tüzüğü 
hazırlayıp hükümete verdik. Adı ya
bancı bir ülke ile ilişkili olduğu için 
BakanlarKurulu’nda — çünkü bu tür 
demekler ancak Bakanlar Kumlu ka
rarı ile tasdik oluyor— onaylandı. 
Ama, Çankaya’da takıldı. Aradan 5-6 
ay geçti. Nasıl geçti, hangi nedenler
le geçti bilmiyomm.. Takıldığını bili- 
yomm yalnızca. “Solcular var”, 
“Komünistler var” diye takıldığını 
duymuştum! Davos toplantısı öncesi 
Çankaya'da da imzalanıp demeğin 
kumluşu kesinleşti.
O Teodorakis ’in konserlerine hükü
met yetkilileri de gelmişler miydi? 
OO Hayır, gelmemişlerdi!
O  Çelenk göndermişler diye gazete
ler yazmıştı! Resimler filan yayın
lanmıştı!
OO Hayır, çelenk de göndermedi
ler, salon verdiler yalnızca.
O  Demeğin proğramı nasıldır, biraz 
açıklarmısınız?
O  O  Her yerde olduğu gibi çirkin po
litikalar halklar aramdaki düşmanlığı

körüklüyor. Demeğin anacı, iki halk 
arasındaki düşmanlığı gidermek, 
dostluğu sağlamak, silahsızlanmayı 
sağlamak.. Biz şuna inanıyomz: sa
natçılar, yazarlar halkların gerçek 
dostluklarını kurmada etkin olması 
gereken kişilerdir. Halkların bir an
lamda yeni peyganberleridir diye de
ğerlendiriyoruz. Buraya gelince gö
rüyorum; Yunanlılar, Türkiye halkla
rını tanımıyorlar. Türkiye’dekiler de 
Yunan halkını tanımıyor, wyunanis- 
tan hakkında doğm dürüst bilgileri 
yok. Buraya gelince gerçeği gördüm: 
Yunan edebiyatından da haberim 
yok.. Yunanistan’ın yapısından da, 
ekonomisinden de haberim yok.. Hiç 
birisini bilmiyormuşum...
Biz, bu iki halkı birbirine daha ya

kından tanıtmaya çalışmak, iki halkı 
birbirine düşman eden bütün ders ki
taplarındaki yanlış yerleri temizle
mek, her alanda ilişkilerin gelişmesi
ni sağlamak istiyomz.
O Demeğinizin Kıbrıs konusundaki 
görüşü nedir?
O  O  Demeğimiz yeni kuruldu. Gö
rüşlerinin hemen berraklaşması söz 
konusu değil. Ben, kişisel görüşleri
mi açıklıyomm. Demeğin bu konuda 
bir görüşü yok! Bu gün aynı somyu 
bana bir kaz daha sordular. Deme
ğin, Kıbrıs konusunda bir görüşü ol
madığı için, demeğin kumcularının 
da kıbrıs konusunda bir görüşlerinin 
olduğunu sanmıyorum. Doğmsu ben 
Kıbrıs konusunda ne kadar cahil ol
duğumu anladım.
O  Yunanlılar, Kürdistan konusunda 
size soru sordular mı?
OO Hayır, sormadılar. Yalnız, A l
manya’da bir Alman sormuştu. “Bu
rada bir yürüyüş yapıyorlar, gittim” 
dedi, “Çünkü bulgarlar Türklerin 
adlarını değiştiriyorlarmış. Girdim 
yürüyüşe, birden hatırladım, Siz de 
Kürtleri kesmiştiniz!” dedi.
O  Daha ileriki bir zamanda Deme
ğin, Kürdistan ve Kıbrıs konusunda 
bir politika oluşturacağını söyleyebi
lir misiniz?
OO Kürdistan demeğin konusu de
ğildi, ama, Kıbrıs tabii saptanması 
gereken konulardan bir tanesi. Der
nek Kıbrıs konusunda bir görüş sap

tayacak.
O  Kürdistan konusunda niye görüş sap
tamıyorsunuz?
OO Yunanlılarla dostluk demeği kum- 
yomz, Kültlerle kurarsak, o zaman ko- 
nuşumz.
O  Ama, Yunan Komünist Patisi’nin 
proğramında Kürt halkının kendi kaderi
ni tayin etme konusunda karan var.
O  O  Yunan Komünist partisi’nin progra
mında olabilir. Ama, bizim Türk—Yunan 
Dostluk Demeği’nin proğramında böyle 
bir şey yok.
O  Türk—Yunan 'düşmanlığı ”nın temel
leri tarihe dayanılor. Bu sorun bu iki dev
letin yapısına girmiş durumda. Tîirk ve 
Yunan halklarının dostluklarını sağla
mak için Tîirk ordusunun işgal ettiği Kıb
rıs ve Kürdi tan ’dan çekilmesi gerekmiyor 
mu?
OO Kıbns başka bir olay; Kürdistan 
başka. Sonra Kürdistan’m sınırı nereden 
başlıyor?
O  Onu da lütfen siz araştırın!
O  O  Ben şunu söyleyeyim: Tarihin hiçbir 
döneminde Ortadoğu’nun coğrafyasını 
ne Osmanlı Devleti çizmiş ve ne de Türk 
Devleti. Ortadoğu coğrafyasını özellikle
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve
20. yüzyılda büyük emperyalist güçler

“Çirkin politikalar halklar arasında düşmanlıkları körüklüyor”. Foto; ANK

ra Amerikalılar ve Sovetler — emperya
list güç anlamında söylemiyomm— bü
yük güçler çizmiş. Sovyetler de bu 
büyük devletlerden bir tanesi. 2. Dünya 
Savaşı’nda o coğrafyayı çizenler, böyle 
bir coğrafyay karar vermişler. Ama, hiç 
bir zaman ayrı bir Kürdistan devleti de
yip uğraşmamışlar.
O  Sevr anlaşmasında Kürdistan \la ilgili 
karar var. Lozan da da Kürdistan ’ın dört 
parçaya bölünmüsi kararlaştırılıyor. 
Kürdistan sömürgeleştiriliyor!
OO Osmanlı İmparatorluğu, sömürge 
imparatorluğu tamam da, imparatorlu
ğun milliyeti ne? Osmanlmın milleyeti 
var mı? Osmanlı imparatorluğunda en 
çok ezilen milletierden biri Türkler. En 
çok ezilen...
O Ermenilerin katledilişini nasıl açıklı
yorsunuz?
OO Çaresiz, bir kere Lozan Osmanlı- 
nın mirasını benim üzerime yıkmış. Ben 
de kabul etmek zomndayım. Ama en çok 
beni ezen bir imparatorluk. Ben, Çuku- 
rovalıyım. Benim için özel ordu kurmuş, 
getirmiş. Benim ailemin anabını, Fırka-i 
İslahiye ile Osmanlı bellemiş. Sömür
müş. . Dadaloğullarından, madaloğulla- 
rından..
O Ama, Kürt ve Kürdistan diye somut bir 
olgu var...
OO Osmanlmın gözünde ulus-mulus 
yok. Osmanlmın gözünde reaya var. Bir 
kendinden yana olan var, bir reaya var. 
Kendinden yana olan Polonyalı da olabi
lir; Yahudi de olabilir, Rum da olabilir, 
Ermeni de olabilir; Türk de, Kürt de ola
bilir. . Hiç önemi yok. Yalnız reaya var. 
O Orkada maddi bir sorun var. Bunun 
çözümü ne?
OO Bunu tartışmanın yeni Atina değil. 
O Atina’da da tartışılabilir, Ankara’da 
da, Diyarbekir’de de.. Siz, yazarsınız, 
sanatçılar, toplumu etkileyen, ona çeşitli 
motifler veren bir kesimdir. Bunu yapar
ken, sizler, aynı zamanda bir politikanın 
oluşmasına da neden olmuyor musunuz? 
O  O  Tamam, o zaman bize teşekkür ede
ceğine, bizi suçluyorsun. Şimdi, Kültle
rin kürtçeyi konuşmaları büyük bir aşa
ma. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir 
aşama katediliyor. Adamlar, ansiklope
dilerden “Kürt yoktur” diye, “Kürt” la
fını sildirtmişler. Ansiklopedileri değiş
tirmişler. Bu aşamaya nasıl gelindi?? Bu 
başka bir şey. Ama gelindi. Bu aşamaya 
gelinmesi güzel bir aşama. Niye ilgileni
yorsun ki, daha ileri bir aşamaya nasıl gi
dilir? Onu araştır.

Bütün Kült Dostlarına

Açık Mektup
Nihayet bütün Kürt dostlarına Kürdistan Press aracılığı ile açık bir 

mektup yazmaya karar verdim. Çünkü, demokratik muhtevalı, ba
ğımsız 15 gündebir yayınlanan Kürdistan Press isimli gazete yayına 
başladığından beri, çeşitli çevrelerden bana karşı, yok efendim, O, 
4 ‘Troçkisttir ’’, ‘ (Rızgaricidir ’ ’ vb. çamur atmalar başladı.
Bunları doğal karşıladım. Bu tür karalamalar bence 1950 - 60 yıl

larında kaldı. O dönemde Dünya Komünist Hareketinin bir hastalı
ğı idi. Ne var ki günümüzde durum oldukça farklı. Dünya Komü
nist Hareketinde ve Sovyetlerde özellikle Gorbaçov tarafından ya
pılan yenilikler farklı değerler de yaratmış durumda. Bana karşı 
yapılan karalamaların bilim kapasitesi çok fakir düzeyde önyargı
larla dolu kimselerden geldiğini de belirtmek istiyorum.

Diğer konuya gelince: bence Kürdistan Kürt ulusunun rızası ol
madan dört parçaya bölünmüş bir ülkedir. Sömürge statüsüne mah
kum edilmiştir. Kürdistan’m sınıflı bir toplum olduğunu kabul 
ediyorum.

Kürt aydınları kendi insiyatiflerini kullanarak Kürdistan Press gi
bi bir gazete çıkardılar ve bir Haber ajansı kurdular. Tabii imkanla
rı elverdiği kadarını yapabildiler. Ben bu eylemi bir Yunan mark- 
sisti olarak destekliyorum. Böylece entemasyonalist bir görevimi 
de yerine getirdiğime inanıyorum. Bana sorarsanız, onların 15 
günlük bir gazete yayınlamaları ve bir haber ajansı kurmaları en 
doğal ve demokratik bir hakkın kullanılmasıdır derim. Bunu açık
lamak da benim kişisel özgürlüğümden kaynaklanan bir haktır.

Demin işaret ettiğim gibi Kürdistan sınıflı bir toplum olduğundan 
dolayı daha başka nice Kürdistan Press motifinde ve stilinde gaze
teler çıkabilir. Bu aynı zamanda, diğer toplumlarda Kürt toplumu- 
nun ihtiyacıdır da. Böylece baylar, katı düşünceleri aşmanızın za
manıdır diyorum!

Kürdistan Press gazetesi bana, 1898’de Kahire’de Kürt aydınları 
tarafından yayınlanan Kürdistan gazetesini anımsatıyor ve bütün 
eksikliklerine rağmen yayını olumlu buluyorum.

Değerli Kürt dostlarım!
Şu noktayı netleştirmek istiyorum: ben kişi olarak Kürdistan’ın 

hiç bir partisinin veya örgütünün “destekçisi” değilim. Yalnızca 
Kürdistan Tarihi’ni bilimsel açıdan incelemekteyim. Aynı zamanda 
bir Yunan Marksisti olarak Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketini 
her dört parçada da destekliyorum.

Bu anlamda sizlerin bana, benim gibi araştırmacılara kaynak bul
mak konusunda, informosyon konularında yardımcı olmanız 
gerekir.

Bir de şunu belirtmek istiyorum: bilimsel olarak çalıştığım için 
gazetede çıkan yazılarım eleştiriye açıktır. Zaten eleştiri olmasa, 
bilim olmaz.

Atina • 17.03.1988 

Yorgo BACA

O  TBKP konusuna geçelim. H. Kutlu 
ve N  Sargın ’ın parti kurmak için Türk
iye’ye dönmeleri konusundaki görüşü
nüz ne?
O  O  A . Nesin ve ben bir dilekçe hazır
layıp imzaya açtık. 15 M  art'tan sonra 
bunu kamu oyuna açıklayacağız. 50 
bin dolaylarında bir imza olacak. Ora
da açıkça söylüyoruz: örgütlenme öz
gürlüğü tam gelmelidir. Örgütlenmeyi 
yasaklayan her türlü yasak kalkmalıdır. 
Hele hele böyle kendi ayaklan ile gele- 
ninsanlann açık açık işkenceye alın
masından utanıyomm. Ona karşı imza 
topluyomm. Komünist parti elbette 
kurulmalı. Her türlü parti kurulmalı. 
O  Bu iki sekreterin anlaşmalı olarak 
Türkiye’ye döndükleri iddiaları var. 
Dönüş biçimlerini eleştiren görüşler 
var. Siz bu konuda ne düşünü
yorsunuz?
OO Hangi gerekçelerle eleştirirler, 
eleştirmezler bilmem. Ben olayı şöyle 
koyuyomm: kendi ayağı ile Türkiye’ye 
gelen iki insan, yargılanmaya hazır iki 
insan “Yurt dışına kaçar” gerekçesi ile 
tutuklanmaz. Buna karşı çıkıyorum. 
Yani, bu insanlar yargıyansınlar. Zaten 
gelmişler. Peki, niye tutukluyorsun, iş
kence ediyorsun, hapse atıyorsun?
O  Ancak, bu dönüş için Özal hükümeti 
ile arabuluculuğu Teodorakis ve Yunan 
Komünist partisi’nin yaptığı söylen
mektedir. Ne diyorsunuz?
O  İlk defa sizden duyuyorum. Sanmı- 
yomm da. Yurt dışında olan bütün in
sanların yurda dönüşü için çaba harca
nıyor. Nitekim Adnan Kahveci, Stock
holm radyosunda bir konuşmu yapmış 
“Herkes Türkiye’ye dönsün” diye.. H. 
Kutlu ve N. Sargm’a dönüş belgeleri 
verildiğine göre, demek ki,hükümetle 
büyük elçilikler arasında öyle bir ta
kım şeyler olmuş, belgeler filan veril
diğine göre... Zaten somn da bu: in
sanlar dönsün diye belge veriyorsun,

sonra da tutukluyorsun. Ben buna ta
hammül edemiyomm.
O  Bu bimz da Tîirk devletinin çifte 
standartlı bir devlet olmasından gemi- 
yor mu? Örneğin, DYP eski başkanı 
Hüsamettin Cindoruk pasaport ala
mazken, siz alabiliyorsunuz!
OO İşte diyorum ya, mücadele bu yüzden. 
Benim de arkadaşlarıma bir defaya mahsus 
pasaport veriyorlardı. Bilemiyorum, arala- 
nnda ne konuştular, ne yaptılar, PEN Klüp 
toplantısına gitmem için bir kereye mahsus 
pasaport almama izin verdiler. Böylece pa
saportu almış oldum. Türkiye ne çifte stan
dardı, onlu, yirmili, yüzlü kişisel standart
lara sahip. Hükümetteki bilmem ne bakanı 
yanındaki müşteşanna söz geçiremiyor. 
Türkiye’de çok standartlı ilkel bir devlet ya
pısı var. Gidip konuştuğun zaman, Bakanda 
şikayet ediyor; “Hala mı alamadınız paba- 
portu? Olur mu ya, özel emir vermiştim” 
diyor. Umurunda değil kimsenin. Ben 
Türkiye’ye demokrasi geldi filan demiyo
rum. Ama, böyle yavaş yavaş gelir!! Ve şuna 
da yüreklenmiyorum: bütün aydınlar yurt 
dışına gittiler, Almanya’da karargah kurdu
lar.. Almanya’da yahut İsviçre’de, İsveç- 
te..Avrupanın diğer ülkelerinde karargah 
kurdular, orada bağırış—çağınş gürültü ya
parak Türkiye’nin demokrasiye geçişini 
sağladılar. Olmaz! Türkiye’nin demokrasisi 
Türkiye’de olur!?
O Peki, 12 Eylül öncesini nasıl değerlendir
mektesiniz?
OO 12 Eylül öncesi demokrasi yoktu. O 
zaman da demokrasi kurulmaya çalışılıyor
du. Ecevit denen zavallının elinde demokra
si mi vardı?Bir ülkede demokrasinin olması 
demek, o ülkede örgütlenme özgürlüğünün 
olması demektir. Bir ülkede komünist parti 
kurulmasına olanak tanınmıyorsa, o ülkede 
demokrasi yoktur.
O Ekleyeceğiniz bir şey var mı sayın 
Ceyhun?
OO Hayır, teşekkür ederim.

•Atina
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YNK Genel Sekreteri 

Celal Talabani

*Süreç 
tehlike
lerle 
doluV

32 ve 33. sayılarımızda çeşitli görüşlerini ya
yınladığımız Talabani’nin bu sayıda Ortado
ğu ile ilgili görüşlerine yer veriyoruz.

□  Sayın Talabani, eğer yorulmadıysanız diğer 
sorulara geçelim, ya da biraz ara verdikten sonra 
devam edelim?
□ □  Sorabilirsin, yorulursam ara veririz...
□  Ortadoğu ’daki son durumu değerlendirebilir 
misiniz: İran-Irak savaşı, Türkiye-Irak dostluğu, 
Türkiye'nin Suriye ve İran'la ilişkileri, Lübnan- 
daki durum... kısacası Ortadoğu ’daki genel ola
rak durumu değerlendirebilir misiniz?
□ □  Geniş bir konu... Ben bu konuda görüşleri
mi daha çok İran-Irak savaşı ve Tükiye-Suriye- 
İran ilişkileri üzerinde yoğunlaştırmaya çalı
şacağım.

Lübnan ve Filistin sorunu ayrı bir konu. Dolayı
sıyla ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
Ben bugün Ortadoğu’nun çok tehlikeli bir sü

reçten geçtiği kanısındayım. İran-Irak savaşı, 
emperyalizmin teşviki ile Irak tarafından başlatıl
mış bir savaştır.
Tahran’da ABD Elçiliği mensuplarının İran ta

rafından rehin alnıdığı dönemde, Suudi, Ürdün, 
Kuveyt ve diğer devletler, Irak’ı İran’la savaşmak 
için körüklediler.
Bazı gericiler, Şan yanlısı bazı generaller, Şah- 

bur Bahtiyar gibi İslami Cumhuriyet’e karşı olan
lar, Saddam’ı teşvik ettiler; Onlar, İran’ın gücü
nün kalmadığını, ordusunun dağıldığını, imkan
larının olmadığını söyleyip, rahatça İran’ı işgal 
edebileceğini; bu durumun yeni hükümetin düş
mesine yol açacağını, yeniden işbaşına gelecek 
hükümet ile barış yapabileceğini belirtiyorlardı.
Bu savaş başlangıçta emperyalizmin ve gerici 

güçlerin tahriki ile ba
latılmış bir savaştır. Bu savaşın amacı, İslami 
Cumhuriyet ve İran devrimini yenilgiye uğrat
maktır.
İkincisi; ABD ve emperyalizmin Ortadoğu’da 

sarsılan etkinliğini yeniden tesis etmekdi.
Üçüncüsü; Arapların esas sorunu olan Filistin 

sorununu unutturmayı amaçlıyordu. Bugün Arap 
miletinin karşı karşıya olduğu sorun İsrail ve 
Arap devletleri arasındaki çelişkilerdir. İsrail bir 
çok Arap toprağının işgal etmiş durumdadır. Fi
listin’i de işgal etmiş bulunuyor.

Savaşla birlikte artık, Araplarla İran arasında 
çelişki yaratılmış oldu. Bu emperyalizmin- 
siyonizmin çok eski bir amacıdır. İran ve Arapla
rın dostluğunu önlemeyi amaçlamaktadırı. Iran 
ve Arapların dost olması halinde , İsrail’e karşı 
büyük bir güç oluşmuş demektir. Ancak, İran ve 
Arapların dost olmaması halinde; Araplar bir 
yandan İran ile, diğer yandan İsrail ile uğraşmak

zorunda kalacak demektir. İki cephe ile uğraşır
ken de hiç bir şey yapamaz duruma gelmiş ola
caklar.

Saddam Hüseyin, bu sömürgeci-siyonist politi
kayı uyguladı. Ve İran’a savaş açtı. Bu savaştan 
önce başka bir savaş vardı: Kürdistan’da sürdürü
len jenosid... Saddam Hüseyin 1975 yılında Ce
zayir’de Şah’la anlaştıktan sonra, Kürtleri yok et
me savaşını da başlatmış bulunuyordu.
Bu savaşta amaçlanan bütün Kürdistan köylerini 

yok etmek, Kürdistan’ın şehirlerini, petrol bölge
lerini araplaştırmaktı. Kürdistan’da, Kürt adına, 
Kürt ulusu adına herhangi bir varlık bırakılma
mak isteniyordu.
Nasıl ki, Türkiye, Ermeniler’i yokettiyse, Sad

dam da aynı şekilde Kürtleri yok etmeyi, Kürdis- 
tan’ı Arabistan haline getirmeyi amaçlıyordu.
Bu siyaset üzerine, BAAS’ın 11. Ulusal Kongre- 

si’nde kararda alınmıştı. Kararda “Kürdistan 
topraklan, Arabistan toprağıdır” deniliyordu; 
Bu gün Kürtlerin üzerinde yaşadıkları topraklar; 
Âbbasilerden bu yana Arap topraklandır. Arap 
ulusunun vatanının bir parçasıdır. ’ ’ Yani, Kürtler 
göçmendir. Mültecidir. Kendi toprakları yoktur!!
Yine aynı kongrede, ‘ Araplarla Künlerin ara- 

lannda fazlaca bir fark yoktur’’ diye bir karar 
alınmıştı. Bu karar ile Kürtleri araplaştırma poli
tikası (assimilasyon) yumuşatılmaya çalışılıyor
du. Arap ve Kürt milletleri arasındaki farkın, 
Araplarla, Farslar arasındaki farktan büyük ol
madığı da belirtiliyordu. ‘ ‘Künler de arapça ko
nuşuyorlar, arapça konuşan herkes Arap ulusun
dan sayılabilir” deniliyordu.

Özetle, tedricen, entrika ve hile ile Kürtleri 
araplaştarmaya çalışıyorlardı.

Saddam rejimine gelelim: Saddam Hüseyin, iki 
savaşı birden sürdürüyor. Biri Kürtleri ve Kürdis- 
tan’ı yok etme savaşı, diğeri ise İran’ı talan etme 
savaşıdır.. Saddam, İran Devrimi’ni, İslami 
Cumhuriyet’i yok etmek istiyor.
Bazı barışçı güçler, İran ile Irak arasında barış 

isterlerken, yalnızca bir şeyi görmektedirler. O 
da, Irak ile Iran arasındaki savaştır. Onlar, Irak 
Kürdistanı’nda Kürtlere karşı sürdürülen savaşı 
görmüyorlar.
Bunların dışında, Ortadoğu’da barışı sağlamak 

isteyenler de bir gerçeği her zaman unutmuş gö
rünmektedirler: bu gerçek, Saddam Hüseyin’in 
bu savaşı, emperyalizmin ve siyonizmin plan ve 
programı içinde ve onların tahriki ile başlatmış 
olduğu gerçeğidir. Eğer bu iki gerçek unutulursa, 
bunlara rağmen Irak—İran savaşı durdurulmak 
istenirse, bu girişimlerin hiçbir anlamı olmaz. 
Ancak bu iki gerçek gözönüne alınarak adil bir 
barış istenebilir.

Genel ve adil bir barış derken bunu anlamak ge
rekir. Şöyle ki, genel barış derken, İran ve Irak 
ile, Irak-Kürt savaşı ifade edilmektedir. Adil barış 
derken de, savaş suçlusunun cezalandırılması is
tenmektedir. Bu da Saddam Hüseyin’dir. Sad
dam, Hitler gibi, Mussolini gibi bir savaş suçlu
sudur! Bu savaşta yüzbinlerce insan ölmüş, bin
lerce köy yerlebir edilmiş, yüzbinlerce bina ve 
yapı ve özellikle ekonomik proje tahrip edil
miştir.
Bu suçları işleyen kişi nasıl olur da eyvallah de

yip savaşı durdurur ve çeker gider. Bu olmaz! 
Olamaz!!
Bu savaşın bir diğer nedeni ise, emperyalizmin 

iktisadi açıdan Irak ve İran’ı zayıflatma amacıdır. 
Diğer yandan petrol sorunu, emperyalizmin is
temleri doğrultusunda çözümlenmek istenmek
tedir. Örneğin, petrol fıatları bu savaş ile beraber 
yarıyarıya indi. 42 ila 36 dolar olan fıatlar, 18, 14 
ve hatta 11 dolara kadar düştü. Emperyalist— 
kapitalist tekeller diledikleri gibi fıatları düzen
lediler.
İran ve Irak’ın ekonomik durumları öylesine kö- 

tülemiştir ki, bu iki ülke onlarca yıl petrollerini 
satsalar bile savaşın yarattığı tahribatı onarama- 
yacaklardır.
Kaldı ki, bu onarımı kiminle yapacakları da bir 

sorundur. Kuşkusuz Batılı şirketlerle.. Amerika, 
İngiltere, Fransa, Batı Almanya gibi kapitalist— 
emperyalist devletlerle. Yani bu iki devletin ser
vetleri Batılı bankalar tarafından ipotek altına 
alınmış bulunuyor.
Savaş emperyalizmin nüfuzunu da arttırdı. 

Arap krallıkları, kendilerini savunmak amacı ile 
açıkça Amerikan güçlerinin körfeze gelmesi tale
binde bulundular. Emperyalizm yeni biçimlerle, 
yeni sömürgeci ilişkilerle değil, klasik metodlar- 
la tekrar körfeze döndü. ABD’nin filoları, savaş 
ve uçak gemileri bu gün gerici Arap devletlerini 
korumak amacı ile körfezde bulunuyor. Bu duru
mun yaratıcısı da Saddam’m faşist—siyonist poli
tikasıdır. Bu nedenle ilerici güçler bu savaşta 
Saddam Hüseyin’i affedemezler. “Savaş durdu
rulsun, Saddam da kurtulsun” denilemez. Sö
mürgeciliğe karşı olan ilerici güçler “Saddam ’ın 
cezalandınlması gerekir” tezinde ısrar etmeli
dirler. Saddam devrilmelidir.

YNK’ye göre Saddam’ın devrilmesi için iki şey 
gerekir: birincisi Devrim, Kürdistan’da Devrim! 
İkincisi ise, İran—Irak savaşı...
İslamcı güçler gibi bazıları Saddam’ın devril

mesi için Iran—Irak savaşını yeterli görüyorlar. 
Biz, buna inanmıyoruz. YNK buna inanmıyor. 
Hatta bir kaç yıl öncesine kadar bazı Kürt güçleri

de “Neden biz savaşalım, İran, Irak’ı işgal er
sin/” diyorlardı.
□  Yani iç faktör, dış faktörden daha mı önemlidir 
diyorsunuz?
□ □  Evet, bize göre öyledir. İç faktör daha 
önemlidir. Bundan dolayı da Kürdistan’da ve 
Irak’da devrim başarılmalıdır. Şimdi Kürdistan1 
da devdimci bir mücadele var. Bizim Kürdistan 
Devrimi’ni güçlendirmemiz, planlamamız ge
rek. Kürdistan’ı kendi ellerimizle kurmamız ge
rek. Bu konuda elbette ki İran’dan yardım alıp, 
İan’a yardım edebiliriz. Ne var ki Kürdistan’ı kur
taracak esas güç kendi ulusumuz, kendi mücade
lemiz, kendi devrimimiz olacaktır. Bu aynı za
manda Saddam’ın devrilmesine de hizmet ede
cektir.

Saddam’ın devrilmesi için Irak’m esas muhale
fet gücü olan İslamcılar, Demokratlar, Komü
nistler, Nasırcılar ve Baascılar iç faktörü oluştur
maktadırlar ki bunların ortak eylemi İran’ın des
teğini de almalıdır.

Umarım politikamızı anlıyorsunuzdur. Politi
kamız bu iki ayak üzerinde yürüyor: Kürdistan 
Devrimi ve İran—Irak savaşı...
Biz, Saddam devrilinceye kadar Kürdistan’da 

devrimin olmasını, Arabistan’da devrimin olma
sını ve İran—Irak savaşının devam etmesini is
tiyoruz.

Saddam’ın devrilip, yerine demokratik bir hü
kümetin gelmesi halinde Arap halkının kendi ka
derini tayin etme hakkı vardır. Irak’taki Kürt hal
kının da kendi kaderini tayin etme hakkı olacak
tır. O zaman, Irak’ta bağımsız, demokratik bir 
yönetim oluşabilir. Biz, böyle bir durumda fede
ral bir Kürdistan Cumhuriyetinden yanayız. Ya
ni, biz, artık otonomi ile yetinmiyoruz.
□  Irak’ta İslamcı bir rejimin yerleşmesi mümkün 
müdür? Bağdat ’a İslâmî bir hükümetin yerleşme
si durumunda şimdi talep ettiğiniz federal bir 
cumhuriyet oluşabilir mi?
□ □  Biz eğer bir şey istiyorsak, önce ulusumuz
dan güç almamız gerekir. Buna bağlı olarak Kür- 
distan’m kurtuluşunun Kürdistan devrimi ile, 
Kürdistan Cephesi ile olmasını istiyoruz. İran1 
dan, her yerden yardım alınabilir.. Ancak, Kür
distan kendi gücü ile kurtulmalıdır. Bu durumda 
kendi kaderini tayin edebilir. Biz bir ulusuz. Bi
zim de kendi kaderimizi tayin etme hakkımız var. 
Ve biz kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek is
tiyoruz.
Irak’ta demokratik ve özgür bir yönetim olduğu 

zaman, umut ediyoruz ki, Kürt ulusu kendi kade
rini federal bir cumhuriyet olarak tayin etsin. Ka
rar verecek olan Kürt ulusudur. Ne Parti (KDP), 
ne Yekiti, ne Sosyalist Parti, ne Halk Partisi ve ne 
de PASOK’tur.

Halk karar verecektir. Bağımsız olmak isterse 
bağımsız olacaktır, federal olmak isterse federal 
olur. Başka bir devlete bağlı olamak isterse bunu 
kendisi yapar. Ancak biz, YNK olarak özgür ve 
bağımsız bir Irak’ta kendi kaderimizi tayin hakkı
nı federal bir Kürdistan Cumhuriyeti olarak tayin 
etmek istiyoruz.

Eğer bu olmaz ise, yani demokratik bir devlet 
olmaz ise, biz, elbette ki bağımsız olmak isteriz. 
Eğer Irat’ta diktatörlük olursa, biz Kürdistan’ı 
böyle bir devlete bağlı kılmak istemeyiz. Bu bi
zim açık görüşümüzdür. Bu görüşümüzü İranlı 
dostlarımıza da söylemişizdir. Çünkü, İranla 
olan ilişkimiz biraz farklıdır ve biz onlara görüş
lerimizi açıkça söylemekteyiz. Örneğin, Sad- 
dam’ın devrilmesi halinde Irak Arap ve Kürt 
halklarının kendi kaderlerini tayin etmeleri ge
rektiğini söyledik. Ayrıca, ben Keyhan’a (İran’da 
çıkan bir gazete) verdiğim bir demeçte de bu nok
tayı belirttim.

Diğer yandan İranlı kardeşlerimiz bize defalar
ca, “Biz, Irak’a zorla bir rejim dayatmıyoruz. 
Kün ve Arap halklan nasıl bir rejim istediklerine 
dair kendileri karar vermelidirler. Ancak, Irak’ta 
Arap halkı özgürce karar alıp Irak’ta İslami bir 
rejim kurmak isterse vallahi biz onlara karşı 
olamayız” dediler. Ancak, Kürdistan’da bizim 
kendi ulusumuz karar verir.
□  Çok teşekkürler. Sorulanmız içinde bir de 
Türkiye ve Irak’ın dostluk ilişkileri vardı...
□ □  Konu daha tamamlanmış değil. Maşallah 
senin soruların da bir hayli fazlaydı...
Türkiye’nin Irak’la olan ilişkileri ile Suriye ve 

İranla olan ilişkilerine gelince siz de biliyorsu
nuz ki, Türk devleti burjuva bir devlettir. Türk 
burjuvazisi hem Avrupa’ya ve hem de Amerika1 
ya bağımlıdır. Ancak, Türkiye’de esas nüfuz sa
hibi Amerika’dır. Biz Türkiye’de iki olguyu gör
mek zorundayız. Bu iki olgu Türk politikasını 
açıklar.
Birincisi Türk rejiminin doğasıdır. Onun burju

va karakteridir. Diğeri ise ABD’ye bağımlılığı, 
NATO üyesi olmasıdır. Türk politikası bu iki 
ayak üzerinde yürümektedir. Türk burjuvazisi 
sömürgecidir. Aç gözlüdür. Eğer becerebilirse, 
Irak Kürdistanı’nı, özellikle geçmişten beri üze
rinde durdukları Musul’u — İngilizlerce Mond
ros’tan sonra zorla işgal edildiğini söyledikleri 
Musul’u — almak istiyorlar.
Türkler hala hayal görmektedirler. Kıbrıs’ı nasıl 

aldılarsa, Irak Kürdistanı’nı da öyle alacaklarını 
sanıyorlar.

Zengin petrol yataklarına sahip olan Güney

Kürdistan’ın, Türkiye’nin iktisadi bunalımlarını 
çözeceğini hesaplıyorlar. Bu onlar için çok ge
rekli. Bu nedenle de gözleri Irak Kürdistanl1 
ndadır.
Diğer yandan İslami Cumhuriyet, ABD’ye kar

şı olduğu sürece, Türk devleti de İslami Cumhu
riyet’e karşı olacaktır. Bu iki konu Türk politika
sının oluşmasında önemli bir yere sahiptir.
Türkiye, İran’la dost olamaz. Selam—sabah, 

gidiş—geliş olabilir ama, içten içe her zaman İs
lami Cumhuriyet’e karşıdır. Çünkü, İslami Cum
huriyet, ABD’ye karşıdır.

Suriye’ye gelince, Suriye ABD politikasına kar
şı olduğu sürece, ya da Suriye ile ABD arasında 
bir anlaşma oluncaya kadar, Türkiye, Suriye’ye 
düşmanlık yapacaktır. Mesela, Müslüman Kar
deşler Türkiye’ye kaçmışlardır. Türkiye’den silah 
almaktadılar. Türkiye, onları eğitip, Suriye’ye 
karşı kullanıyor.
Başka bir sorun daha var: biliyorsunuz, Türki

ye’nin Suriye ile Fırat’ın sulan üzerine problemi 
var. Petrolümüz, suyumuz bir diğerinin eline 
geçmiş..
□  Başımıza bela mı olmuş!?
□ □  Evet, başımıza bela olmuş! Su bizimdir! 
Kürdistanımızmdır. Petrol de bizimdir! Kürdista- 
nımızındır. Ama, birisi elimize kelepçe, diğeri 
ayağımıza zincir olmuş! Arapların dediği gibi, 
nimet değil, zıkkımdır.

Özetle demek istediğim, Türkiye, Suriye, Irak ve 
İran arasında yalnızca esas sorunlar değil, özel 
sorunlar da var.
Mesala, Türkiye, İran Azerbeycanı ’nı Türk gö

rüyor. Turancılar, onlan, kendi milletlerinin bir 
parçası olarak görüyorlar. Onlar bu bölgeyi ege
menlikleri altına almak, kendi devletlerine bağ
lamak istiyorlar. Konu, İran ile Türkiye arasında 
bir çelişmedir.
Diğer yandan İran, İslami bir devlettir. İslam 

için mücadele veriyor. Kemaliz/ne ve laisizme 
karşıdır. Türkiye’ye giden İran Başbakanı bu ne
denle Atatürk’ün mezannı ziyaret etmedi. Ama, 
Celaleddin-i Rumi ’nin türbesini ziyaret etti. Bu 
da büyük bir çelişkidir.

Konu ile ilgili olarak Künlerle İslami Cumhuri
yet arasında ise bir çok onak nokta var. Bu onak 
noktalan biz yaratmadık. Pani de (KDP) yapma
dı. İran da yapmadı. Onak noktalar objektivite- 
den kaynaklanıyor.
Ben, politika ile uğrasan Künlerin, mücadele 

edenlerin yeni şeyleri görmemiz gerektiğini söy
lemek istiyorum. Gözlerimiz kapalı, kitap oku
makla yetinemeyiz. Kitaplar, filan şey eskimiştir 
diyebilir. Öyle değildir oysa. Bu gün dinamik 
olan şeyler var. Hayata yeni şeyler girmiştir. Bir 
takım şeyler de çıkmıştır. Bizim bunlan görme
miz gerekiyor.

Örneğin, “Bir gün YNK ile İran arasında an
laşmazlık çıksa bile, İslami Cumhuriyet Künle
rin varlığı üzerinde tehlike değildir ’ ’ Türkiye’de
ki Turancılık ise tehlikedir. Onlar, Tek bir millet 
var diyorlar. “Kürt yoktur, onlar dağlı 
Türklerdir” diyorlar. Öyle değil mi? Diyelim ki 
Türkiye’de İslami bir cumhuriyet kuruldu. Bu 
durumda Kürtler, Türkler, Lazlar, Araplar vb 
hepsi kardeş olacak. Yani, ‘ ‘İllen el muimin el ex- 
wa la perqe beynî ecemeyn la min teqva ’ ’.

Demek oluyor ki Kürt ulusunun üzerindeki teh
dit kalkacak. Yani Kürtlerin köyleri yıkılmaya
cak, araplaştırılmayacaklar, sürgün edilmeye
cekler.
Öyleyse tehlike nerede duruyor? Bence iktida

rın biçimi üzerinde düşünce farkında.. Ben dü
şünce olarak sosyalist olduğumu söylemek iste
rim. Sen, komünist olmak istersin. Ö da, komü
nizm kötüdür der. Artık anlaşmazlık, Kürt ve 
Kürdistan’ın varlığı ile İslam arasında değildir. 
Anlaşmazlık YNK ile İslam Cukhuriyeti arasın
da olur.

Bu gün bizim üzerimizdeki büyük tehlike ne
dir? Büyük tehlike Kürt ulusunun, Kürdistan’ın 
yok edilmesidir. Irak, bize, Ermenilere yapılanı 
yapmak istiyor. Biz, Ermeniler gibi toprakları
mızdan koptuktan sonra, hay huy ile nasıl bir da
ha geri dönebiliriz.

Ya da siz bu gün Türkiye’de eğer tümünüz Türk
iye’nin batısına sürgün edilen 3, 4 milyon Kürt 
geri dönmelidir diye diretirseniz, ve bu istek ka
bul edilirse yok edilme tehlikesi, assimilosyon 
tehlikesi kalmaz. İslam, bu anlamda bir tehlike 
değil. İşlamda jenosid ve assimilasyon tehlikesi 
yoktur. İslamda esas sorun, İslam ile laikler ara
sındadır. Ama, bu gün Kürtlerin varlığı tehdit al
tındadır. Türkiye, İran’a, Suriye’ye düşmanlık 
ediyor. Ama, Kürtlere de düşmanlık yapıyor. Bu 
karşıtlık, Kürtlerin İran ile, Suriyle ile cephe kur
masının nedenidir. Türkiye ise Irak hükümetine 
yardım ediyor. Nedenlerini açıkladık.
Bak sana bir sır vereyim: YNK’nin 1984 yılında 

Irak hükümeti ile yaptığı Otonomi görüşmeleri
nin bir sonuca ulaşmamasının başlıca nedenle
rinden biri Türkiye ve ABD’nin baskıları idi.
Türkler, açıkça Irak’a baskı yaptılar. Türk hükü

meti, Irak hükümetine, “Künlere otonomi ver
menizi kabul edemeyiz” dedi.
□  1984 yılında mı?
□ □  Evet, 1984 yılında.

Devam edecek
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Son bir kaç ay içinde Anadolu Ba
sın Birliği - Pardonî MİT Verlag :nin 
yayınladığı iki broşürü okudum. 

Bunlardan ilki, PKK eski Merkez 
Komitesi üyesi Şahin Dönmez’e ait. 
Şahin Dönmez, broşüründe, PKK- 
MK üyesi iken nasıl Kemalist oldu
ğunu anlatıyor ve herkesi de kendisi 
gibi Kemalist olmaya çağırıyordu.

İkinci broşür ise, Atilla FIRAT’a 
ait.
Kürdistan Press okuyucuları bu 

broşürü bilirler (Bkz. Kürdistan 
Press Sayı: 23).M. Selim Fırat’ın 
Kürdistan Press’in 3 ve 4. sayılarında 
çıkan ‘ Bir Hain: Mahmeî Şerif Fırat 
ve ihanetin Ortaya Çıkardığı Bir Ki
tap: Doğu İlleri ve Varto Tarihi * ’ ya
zısı üzerine, Mehmet Şerif Fırat’ın 
oğlu Atilla Fırat “Açık Mektup: (Hor- 
mek’ten Notlar)'ı yayınlamış.

İşte sözünü ettiğim ikinci broşür de 
budur.

Bu yazıda broşürdeki iddiaları ge
nel olarak eleştirmeyeceğim. Ancak, 
broşürdeki bir belirlemeden çıkarak, 
kendi halkına ihanet edenlerin, sö
mürgeciler katındaki değerinden söz 
edeceğim.

Atilla Fırat, babası M. Şerif Fırat’ın 
Vakıllı, bilgili ve kültürlü eline, beli
ne ve diline sadık; çok cesaretli, örf 
ve adetlerine içtenlikle bağlı ve milli
yetçi gerçek Atatürkçü, vatan vemile- 
tini hayatı pahasına çok seven bir 
milliyetçi, devlet ve hükümet otorite
sine kesinlikle büyük saygı duyan iyi 
insan ve iyi vatandaşlığın bütün mezi
yetlerini taşıyan ve gerektiğinde başı
na yemin edilen * ’ bir kişi olarak ta
nımlamaktadır. (Açık Mektup - Hor- 
mek’ten Notlar, s. 35-36)
Gel gör ki, milliyetçi gerçek Ata

türkçü, devlet ve hükümet otoritesine 
kesinlikle bağlı, M. Şerif Fırat, Şeyh 
Sait Ulusal Direnmesinin karşısında 
yer alıp, ihbar ve ihanette bulunduğu

milis komutanı olarak görev yaptığı 
halde, 27 Mart 1926’da diğer Kürt ile
ri gelenleri gibi sürgün ediliyor.
M. Şerif Fırat, henüz yayınlanma

mış “Hayat ve Hatıralarım” adlı ese
rinde sürgün olayını o günkü Varto 
Kaymakam Vekili Ali Efendi’nin 
kendisinin “hükümete muhalif ve 
mütegalibey göstermiş olmasına 
bağlıyor ve “Bize çok ağır gelen şey 
mevcudiyetimizin uğruna feda ettiği
miz bir idarenin sürgünü olmaktı. Bi
ze yapılan bu haksızlıktan büyükleri
mizin habersiz olduklarını bilirdik” 
diyor. (Adı geçen broşür, s. 12-13) 
Atilla Fırat’ta yer yer babasımnkine 
uygun belirlemelerde bulunuyor.
Burada M. Şerif Fırat da oğlu Atilla 

Fırat da, tecahül-ü arifte bulunuyor. 
Yeni deyimiyle bilip de bilmemezlik- 
ten geliyorlar. Sömürgeci düşman M. 
Şerif Fırat’ı Kaymakam Vekili Ali 
Efendi’nin “hükümete muhalif ve 
mütegalibe” diye sunuşundan değil, 
nüfuslu bir Kürt oluşundan, devlet 
için potansiyel bir tehlike oluşturdu
ğundan sürmüştür. Bununla M. Şerif 
Fırat gibi ihanetçilerin işlerine gel
dikçe kullandıkları ve işleri bitince 
kağıt mendil gibi attıkları bilinir. Sö
mürgecilerin tipik bir uygulaması. 
İhbarcı ve sömürgeci devlet yanlısı 
milis komutanı M. Şerif Fırat da sür
günden kendisinin kurtaramıyor.

Şeyh Sait direnmesi sırasında içeri
den ihanet eden ve Şeyh Sait’in yaka
lanmasını sağlayan, Cibranlı Binbaşı 
Kasım Bey için halk arasında şu söy
lenir: Güya Binbaşı Kasım, Şeyh Sait 
direnmesinin yenilmesinden sonra, 
TC hükümetinden beklediği iltifatı 
görmez. Gider M. Kemal ile görüşür, 
ona yaptıkları hizmeti anlatır ve kar
şılığını beklediğini ima eder. M. Ke
malde ona; “Kendi milletine ihanet 
edenden bana hayır gelmez ’ ’ der ve 
Kasım ’a yüz vermez.

121EYLlö l :R]WM ıRGIU ü ıK
ULUSLARARASI MAHKEME VE GELİŞMELER

□ □  Almanya'da oluşturulan Uluslararası Mahkeme Girişim ve Koordi
nasyon Komitesi, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili basına bir açıklama 
yaptı. Gazetemize ulaşan açıklama metninde şu bilgiler var:

Sayın Kürdistan Press
Bu mektup ile birlikte sizlere şu ana kadar ‘72 Eylül Rejimine Karşı Uluslararası 

Mahkeme” ile ilgili olan gelişmeleri iletmek istiyoruz. Ayrıca sizlere daha önce 
gönderdiğimiz mektuptada açıkladığımız gibi, Uluslararası Mahkeme’ye çeşitli bi
çimlerde katılabileceğinizi de bildirmek istiyoruz.

Beli bir süre önce oluşan 12 Eylül Rejimine karşı, Uluslararası Mahkeme girişim 
ve koordinasyon komitesi’nin çağrısı üzerine, tüm Alman ve yabancı kuruluşların 
davetli olduğu 3 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda aşağıdaki kararlar alındı:
1- Uluslararası Mahkeme 9-10-11 Eylül tarihlerinde Almanya ’da yapılacaktır. Kesin 
yer daha sonra tarafımızdan bildirilecektir.
2- Tüm destekleyen kişi ve kuruluşların imzası alındıktan sonra, Mart 88 sonuna doğ
ru bitişikte gönderdiğimiz çağrı kamuoyuna yayınlanacaktır. Dolayısıyla sizlerden 
ricamız çağrıyı destekleyip, desteklemediğinizi bize Mart ayının ortasına kadar bil- 
dirmenizdir. Bu tarihe kadar gelen imzalar çağrının altında destekleyenler olarak 
yer alacaktır. Tanıdığınız kişi ve kuruluşların da imzasını almanız bizleri daha bir se
vindirecek, 12 Eylül Rejimine Karşı Uluslararası M ahkemeyi daha da güçlendire
cektir.
3- Uluslararsı Mahkemede, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannemesi, Helsin
ki Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, İlo İlkeleri ve Demokrasi Prensipleri 
temelinde 12 Eylül rejimi ve onun tüm adli, siyasi ve hukuki uygulamaları aşağıdaki 
konular çerçevesinde yargılanacaktır:
a) İnsan Haklan İhlalleri ve devlet baskıları ana başlığı altında:
Siyasal faliyet özgürlüğü, Düşünme ve inanç özgürlüğü, örgütlenme ve basın öz- 

gürlüğü...
-Siyasal muhalefeti yok etme uygulamaları başlığı altında: işkence, İdam, toplu da
valar, Cezaevleri, Kaybolanlar, Yurtdışındaki mülteciler, Vatandaşlıktan atılanlar, 
Türk Konsoloslukları aracılığla burada yaşayan Türk ve Kürtler üzerindeki baskılar, 
-Kadınlara yapılan baskılar,
-Sendikal hak ve özgürlükler, DİSK ve sendika üyelerine karşı açılmış davalar, bilim 
özgürlüğü, özerk demokratik üniversite talebi, YÖK, eğitimde baskıcı-gerici uygula
malar, TÖB-DER davası, öğrenci ve öğretmenler...
b) Kürdistan, Türk devletinin Kürt ulusuna karşı uygulamaları.
c) Devlet baskılarının yasal temelleri: 1982 Anayasası, 12 Eylül Hukuku ve Mantı
ğı, Rejimin kurumlaşması
d) Türkiye'ye yapılan askeri ve polisiye yardımlar ve bunların Türkiye'deki rejim 
için önemi.

Bu konular etrafında 12 Eylül rejimi yargılanacaktır. Her bir konuya ilişkin önü
müzdeki toplantıda (12 Mart 1988) komisyonlar oluşturulacak, bu komisyonların gö
revi kendi konularında, Türkiye’deki rejimi yargılama metinleri hazırlamak olacak
tır. Bu metinler daha sonra mahkeme sırasında jüriye sunulacaktır. Bizler sizlerinde 
bu komisyonlara mutlaka katılmanızı istiyoruz. Lütfen bize hangi konuya ilişkin yer 
almak istediğinizi, ya da oluşacak komisyona öneri, materyal ve tavsiyelerle katkıda 
bulunabileceğinizi 12 Mart 1988 tarihine kadar bildiriniz.

Uluslararası Mahkeme Girişim ve Koordinasyon Komitesi 
İlişki Adresi: Turkei İnformasyon
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Böyle bir olay olmuş mu? Bilemiyo
rum. Bir belgeyle de karşılaşmadım. 
Ancak bilebildiğim, Binbaşı Kasım1 
m utanç içinde ve aşiretinden uzak 
(Elazığ’da) yaşayıp öldüğüdür. Bir 
yakıştırmada olsa, bu halkımızın iha
netle ilgili gerçekçi bir değerlendir
mesini ifade ediyor.

Dersim Mebusu Haşan Hayri’nin 
idamı, çarpıcı bir örnek olarak tarih 
sayfalarında duruyor. Atilla Fırat gibi 
halkına ihanet etmekten övünç payı 
çıkaranlara, ayrı bir olayı hatırlat
makta yarar görürüm:

12 Mart döneminde yargılanan Dev
rimci Doğu Kültür Ocakları(DDKO) 
dava dosyasına girmiş ve davanın 
avukatları tarafından sureti çıkarılıp 
genişçe dağıtılmış iki raporu hatırlı
yorum. Dağıtılan bu raporları oku
muştum. Jandarma Genel Komutan
lığı tarafından hazırlanan, çok gizli 
damgalı raporlardan biri “Doğu 
Anadolu'daki aşiretlerin silahlı gü
cü ’ nü anlatıyor ve diğeri de “Do
ğu ’da bir harekatta ilk elde imha ve 
tecrit edileceklerin listesi”ni içeri
yordu. İlk elde imha ve tecrit edile
cekler arasında kimler yokdu ki!... 
Kasım Küfrevi’den, Zeynel Abidin 
İnan’a, Norşin Şeyhlerinden Millet 
Meclisi’nin geçici başkanlığını yap
mış Kinyas Kartal’a kadar bütün Kürt 
ağa ve beyleri, nüfuslu şeyh ve dede
leri, seyitleri; Lolan aşiret reisi Hü
seyin’i (Şeyh Sait Direnmesin’de hü
kümet yanlısı aşiret) ve hatta Selim 
Fırat’ın Kürdistan Press’teki yazısın
dan Atilla Fırat’ın dayısı olduğunu 
öğrendiğim Hormek Aşireti reisle
rinden Arif Hikmet Yurtsever’in adı
na rastlamak bile mümkündü.
Bu liste içinde yurtseverlerin de adı 

vardı. Fakat, bunların sayısı diğerle
rine göre devede kulak kalırdı. TC 
potonsiyel tehlike olarak gördüğü, si
yasi, dini ya da ekonomik güce sahip 
Kürt feodallerinden kendisine uşak
lık yapanları bile imha etmeyi aklına 
koymuştu. Hemen yanı başında, Gü
ney Kürdistan’daki mücadelede bazı 
caş aşiretlerin saf değiştirip mücade
leye katıldıklarını görüyordu. Aynı 
şey kendisine karşı verilen mücadele
de de söz konusu olabilirdi.

Kürt feodalleri kendi halklarına ne 
denli ihanet içinde olurlarsa olsunlar, 
Türk Devleti’ne ne kadar uşaklık 
ederlerse etsinler, yine de TC’nin 
gözünde güvenilmezlikten kurtula
mazlar. Örneğin; sömürgeci Türk 
Devleti’ne uşaklıkta M. Şerif Fırat1 
tan hiçte geri kalmayan, Kamuran 
İnan’ın gönlünde hep Dışişleri Baka
nı olmak yatar. Her yeni hükümet ku
ruluşunda adından söz edilir. Ama, 
bir türlü Dışişleri Bakanı yapılmaz. 
Çünkü, kürt olduğu için ona güven
mezler. Siyasi denge hesapları içinde 
Enerji ve Tabikaynaklar Bakanı ya
pıldı. Ama, Dışişleri Bakanlığı için 
güvenilir görülmedi.

“Bizim” hainler şunu bilmelidirler 
ki; bir halkın, bir ulusun bireyi ol
mak irade ile ilgili değildir. Çocuk 
nasıl ana ve babasını seçmede, bir ye
ğen, M. Şerif gibi birini amca seç- 
memede nasıl özgür değilse, sosyolo
jik bir gerçek olan ulusunu seçmede 
de özgür değildir. Kaldı ki, “bizim” 
caşlarm kendilerini Kürt saymamala
rı “kendileriyle gelin güvey olma1 
’dan öteye bir şey değil. Onlar, 
TC’nin gözünde önemli görevlerde 
çalıştırılmayacak, ilk elde imha ve 
tecrit edilecek kişiler olarak kalmaya 
devam edeceklerdir!?

Son olarak Atilla Fırat’a şunu hatır
latmak isterim: Doğu İlleri ve Varto 
Tarihi Türk Devleti’nin, Kürt halkı
nı, Kürt dilini yok sayan resmi ideo
lojisine uygun bir kitap olduğu için 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tara
fından önsöz yazılacak kadar de- 
ğer(!) verilmiştir. Ama, gelinen yer
de sömürgeci TC bile Kürt dilinin 
varlığını, etnik bir grup olarak Kürt 
varlığını kabul etmek zorunda kaldı. 
Bundan sonra babanın kitabına ihti
yaç kalmadı. Yakında Doğu İlleri ve 
Varto Tarihi’ni çöp sepetinde görme
ye kendini hazırlamalısın. Doğruyu 
ifade etmeyen her şeyin sonuçta yeri 
çöp sepetidir. O zaman suçu yine 
Kaymakam Ali Efendi’de değil, ken
dinizde görmelisiniz. Sömürgeciler 
kendine uşaklık eden ihanetçileri 
kullanır ve çöp sepetine atar.
18 Mart 1988 . Serbest
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Diyarbekir Cezaevi 
son direniş şehidi

Mehmet Emin
Yavuz’un

ardından
En kahırlı hapisliklerin yaşandığı Diyarbakır Askeri Cezaevi’ndeki 

mahpusluğum sırasında Mehmet Emin Yavuz’u tanımıştım. Yıl 1979 ve 
ben tutuklanalı bir kaç gün olmuştu.

Sizlerin Türk solu diye adlandırdığınız bir örgütün üyesi olarak tu
tuklanmış ve cezaevine kapatılmıştım. Kürt olmadığım ve bir Kürt ör
gütünde de çalışmadığım için, cezaevinde bir kaç istisna dışında kim
seyi tanımıyordum.

Yeni yeni arkadaş edindiğim bir kaç kişiden, 48. Koğuşta birinin 
ölüm orucunda olduğunu duymuştum. Bir fırsatını bulup koğuşa gitti
ğimde; suratı çiçek bozuğu, alabros traşlı, sert bakışlı, şalvar giyin
miş, gür ve kaim sesli birini yatağında oturmuş ve yanında kendisini 
ölüm orucundan vazgeçirmek isteyen bir kaç kişiyle tartışırken gör
düm. M. Emin Yavuz ile ilk karşılaşmam böyle olmuştu.

Mehmet Emin ile kısa süren hapisliğim sırasında (2 yıl 4 ay) tanımış 
ve yakın arkadaş olmuştum. Bende mert ve dobra bir insan, inanmış 
bir devrimci izlenimi bırakmıştı. Sık sık dertleşip konuşurduk. Bir 
gün kendisine ‘ ‘şu ölüm orucu neyin nesiydi bir anlatsana ’ ' dediğimde

sanki yarasına tuz basmıştım. 
Önce dalmış ve ardından de
rin bir iç geçirerek anlatmaya 
başlamıştı.

Ben, bu yazıda şehid arkada
şımın anlattıklarını O’na say
gımdan ötürü anlatmıyorum 
ve ilk anlatıcının da ben olma
sını istemiyorum. Dilerim 
üyesi olarak yargılandığı PKK 
açıklar!...

Fakat, o günleri birlikte ya
şadığımız Diyarbakır Askeri 
Cezaevi’ndeki tüm devrimci
ler bilirler ki, Mehmet Emin 
Yavuz üyesi olarak yargılandı
ğı PKK’yi protesto etmek için 

ölüm orucuna girmişti. PKK’nin kendisini üyelikten ihracını ve ihraç 
gerekçesini devrimci onuruna indirilmiş bir darbe, bazı PKK yönetici
lerinin polisteki tavırlarını örtbas etmek amacıyla oynanmış bir oyun 
gördüğünden, örgütünü ve yöneticilerini protesto için ölüm orucunu 
seçmişti.

PKK yayın organı BERXWEDAN’in 29 Şubat 1988 tarihli 49. sayı
sında, M. Emin Yavuz ile anası’nın bir fotoğraflarının yer aldığı bir ha
ber okudum. Haber her günkü usluplan gibi ona buna çamur atma ve 
küfür ve karalamalarla doluydu. Ama, bence en büyük haksızlık Meh
met Emin Yavuz’a yapılmıştı. PKK’den suçlanıp ihraç edildiği ve PKK 
ile örgütsel ve ideolojik hiç bir ilişkisi kalmadığı halde, cezaevinin di
renişçi son şehidi, üyeleri gibi gösterilip, cesedi sömürülüyordu.

BERXWEDAN’daki haberi okuyunca eski günler bir bir gözlerimin 
önünde canlandı. M. Emin’in ölüm orucu, PKK’lilerden ayrı yaşama
sı, PKK’lilerin yöneticilerinin korkusundan onunla gizlice konuşma
ları ve selamlaşmaları...

PKK, Diyarbekir’de ilk ölüm orucunu kendisine karşı yapmış olan 
M. Emin Yavuz’un, sömürgecilere karşı son direnişte şehit düşüşünü 
kendisine mal edip sömüremezü Bunun adı, doğrudan doğruya ceset 
tacirliğidir. Bu, sömürgecilerle kavgasında şehit düşen M. Emin Yavuz 
gibi bir devrimciye saygısızlıktır, işte ben bu durumu kabullenmedi
ğim için gazeteye bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Basıp basmayacağınızı bilemem.. Aynı şekilde tavır alma görevi, bu 
durumu yakından bilen ve hatta M. Emin’i ölüm orucundan caydırmak 
için iknaya çalışan bir çok örgüt yöneticilerine ve o günleri birlikte ya
şadığımız Diyarbekir mahpusundaki devrimcilere düşer.

Benim kişi olarak PKK’ya bir düşmanlığım yoktur. Yazıyı böyle bir 
amaçla yazmadım. Sömürgecilerin baskı ve zulmüne karşı mücadele
de şehit düşen M. Emin Yavuz’un ölümünü,PKK başkalarına iftira et
me, karalama malzemesi yaptığı için; PKK ile örgütsel ve hatta ideolo
jik hiçbir bağı bile kalmadığını bildiğim bir arkadaşın eylemini, PKK, 
hiç de hakkı olmadığı halde siyasi çıkar konusu yaptığı için teşhiri gö
rev saydım.

M. Emin Yavuz, birincisinde eski örgütü PKK’ye; sonuncusunda ise 
sömürgeci düşmana karşı giriştiği ölüm oruçlarıyla 12 Eylül faşist dö
nemi Diyarbekir Askeri Cezaevi’nin ilk ve son ölüm oruççusu olarak 
tarihe geçecektir.

Anısı tüm devrimcilere önder olsun!
21 Mart 1988

 ̂ _______ 'Hidayet TAŞKIN

Mehmet Emin YAVUZ
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HALEPÇE
IRAKTA AÇIK MEZAR

O DO  Halepçe jenosi
di dünyada geniş yankı
lar uyandırdı. Olayın he
men ertesinde, günlük 
Avrupa basını, haftalık 
yüksek tirajlı dergiler, te
levizyon ve radyo kanal
ları olayı birinci haber 
olarak verdi.

Bu sayımızda Avrupa 
basının Halepçe jenosi
di ile ilgili yorumlarını 
vermeyi planlamıştık. 
Ancak elimize ulaşan 
çevriler gazetemizin bo
yutlarını aşacak ölçü
deydi. Bu nedenle, Bel
çika’da yayınlanan De 
M org en ile İngiltere’de 
yayınlanan The Guardi
an gazetelerinin konuy
la ilgili haber - yorumla
rını bu sayımızda ver
meyi uygun gördük.

DE MORGEN: 24 Mart 1988

HALEBÇE:
IRAK TA AÇIK MEZAR

Batılı ajansların haberlerine 
göre: Irak sınırları içindeki Kürt 
halkına yığınla kimyasal silah 
kullanılmıştır. Halebçe’de binler
ce kişi ölmüştür. Bir grup doktor 
ve toksikolog Profesör Heyn- 
drickx 15.000 yaralıya yardım et
mek için olay yerine hareket etti
ler. Heyndrickx’e göre “fazla 
umut yok”.

IRAK, IRAK KÜRTLERİNİ
ZEHİRLİYOR

Kürttlere karşı mücadelesinde 
Irak, ülkenin dağlık bölgesinde 
kimyasal silahlar kullandı. Kim
yasal silahların kullanımında 
şimdiye dek hiç bu kadar çok ka
yıp verilmemişti. Bu saldırıda 
4000 ölü ve 6000 yaralı bulun
maktadır. Burası bombalandı
ğında Kürt şehri daha henüz 
Iran’lıların eline geçmişti. İran’ın 
oraları işgal etmesi batılı gazete
cilerin işine yaradı. Batılı gazete
ciler saldırıdan bir kaç gün sonra 
Halebçe’deydiler. Halebçe’de a- 
tom bombasından sonraki man
zarayla karşılaşıldığı yazılmakta. 
Bütün Batı Avrupa şehirlerinde, 
Birleşmiş Milletler’i Irak’ı yargı
lamaya çağırmak için açlık grev
leri başlatıldı. Belçikalı Sınırsız 
Doktorlar Birliği Başkanı Prof. 
Aubin Heyndrickx ve üç yardım
cısı 23 Mart’ta bu bölgeye hare
ket ettiler. Belçika Irak’ın kimya
sal gaz kullanmasını kınamak
tadır.

Irak’ın Kuzeyin’de Kürtler öz
gürlükleri için senelerden beri 
çarpışmaktadırlar. 8 sene önce 
Irak-İran savaşının başlamasıy
la, Irak gücünü İran’a karşı böl
mek zorunda kaldığı için Kürtle- 
rin’de mücadelesi hızlanmıştır.

Batı Avrupa basını Halepçe jenosidini manşetten verdi...
Bu sırada, Kürtler dağlarındaki 
ülkelerinin büyük bir bölümünü 
kurtarmayı başarmışlardır.

Dağınık olarak savaş veren 
Kürt savaşçıları bir seneden beri 
bütün peşmergelerinin (özgür
lük savaşçıları) birleşik bir birlik 
oluşturmaları ile de güçlenmiş 
ve Kürt halkının daha büyük des
teğini almaya başlamışlardı. Irak 
Kürtleri bu arada, İran’dan yar
dım alıyorlar. Irak, İran’ın ve .Kürt
lerin ortak düşmanı. Bu da İran’
ın 8 yıl süren savaşta ilk kez Irak’- 
tan 10 bin kfn2’lik bir alana gir
mesine yaramıştır. Bu bölgelerin 
içinde 70 bin Kürdün yaşadığı ve 
İran sınırından 25 km. uzaklıkta
ki siyanid saldırısının yapıldığı 
Halepçe’de bulunmaktadır.

TANIKLAR
Halebçe’deki durum bir kabus 

gibi. İngiliz gazetesi The Guardi- 
an’a göre, “Ölülerde hiç bir yara
ya, bir damlacık kana ve patla
manın hiç bir izine bile rastlan- 
mamaktadır. İran tarafından ele 
geçirilen Irak Kürdistan’ındaki 
şehirde, erkeklerin, kadınların, 
çocukların ve evcil hayvanların 
yığınla cesetleri, evlerin yıkıntıla
rı arasında, toprak yollarda yayıl

mış durumda. Vücutlarının 
rengi, acaip bir renk almış. 
Cansız vücutlar açık gözleri 
ile ve ağızlarında gri bir mad
denin bıraktığı izlerle öylece 
yatıyorlar. Tırnakları acaip şe
killer almış.”

Reuter’in muhabiride buna 
benzer manzaralar çizmekte. 
“ Ölü kadınlar çocuklarını ku
caklarında sımsıkı tutmakta. 
Ölülerin mum gibi olan renk
leri, siyanid zehirlenmesinin 
sonucunda oluşmuş diyor 
Doktorlar. Ölüler tıpkı yapma 
bebeklere benzemekte. Ce
setlerin kokusu feci. Her yer
de, bütün şehire bu koku ya
yılmış. İran helikopteri ile geti
rildiğimiz Halebce’de görün
tüler bunlardı işte.”

Irak Kürdistan’ında kimyevi 
silahların kullanımından kısa 
bir süre sonra gazetecilerin o 
bölgeye ulaşabilmeleri ilk kez 
oluyor. Bu gazeteciler, kimya
sal bomba kullanıldıktan dört 
gün sonra, pazartesi günü bu 
şehire indiler. Gazetecileri o- 
raya götüren ve yeni bir bom
bardıman ihtimaline karşı on
lara gaz maskesi dağıtan İran 
idi. Gazetecilere bombardı

man olursa ne yapmaları gerek
tiği hakkında da bir sürü talimat 
verilmişti.

Hayatta kalabilen az kişilerden 
orta yaşlı bir adam, Reuter’in 
muhabirine şunları anlatmakta: 
“ İran’lılar şehre girdi. Biz onlara 
‘hoş geldiniz’ dedik. Bundan 
sonra olanlar oldu. Öğlen za
manlarıydı. Bütün şehirde İran’- 
lıların sloganları duyuluyordu. 
‘Biz kazandık, Saddam’aölüm.”

YARDIM
‘ ‘Bütün yardım İran ordusunun 

elinde.”  Paris Kürt Enstitüsünün 
bir sözcüsü telefonla olay yerin
deki insanlara ilişkin bunları de
mekteydi. Sözcü,“ İran’ın Kür
distan’a bütün askerini yıkması, 
Irak kürtlerinin desteğine güven- 
memelerindendir”  demektedir. 
Geçen günlerde bir çok mülteci 
kampları ve köyler, bölgede akti- 
vite gösteren Irak ve İran Kürt’le
rinin mücadele örgütlerince teh
like alanından uzaklaştırıldı. Böy 
lece daha çok kişinin ölmesi ön
lenebilmiştir. Sözcülerin söyledi
ğine göre İran, Irak Kürdistam’- 
na girmekle, Irak’ın elektrik ve 
petrol üretimini engellemek iste
mektedir. ‘Medecins du Monde’

adındaki Fransız Doktorlar \ ı 
emniyet önlemleri nedeniyl s 
geden geri çekilmişlerdir. Bu l 
torlar şimdi biraz daha sak ir 
Irak Kürdistan’ının kuzeyine te 
İrmaktadırlar. Fransız Doktı 
rın söylediklerine göre, eş 
çalıştığı bölgelerde,(Irak 
tan’ı şehirlerinden Süleynhl 
ve çevresinde) çetin çatışı 
yapılmakta. İran’ın bu bölV 
girmesinin nedenlerinden 
bu olabilir.

“IRAK’A KARŞI G 
HER YARDIM İY l

Londra’ya görüşmeler içi 
miş olan Kürt liderlerinden 
Talabani telefonda, bir gaz 
yaptığı konuşmada, bu sald 
“ Kürtler’in Kürdistan tarihir 1 
nık olduğu en kötü saldırı’ 
ğunu beliriyor ve ekliyor 
günde 16 saldırı yapılmıştır’ 
bani ayrıca Birleşmiş Milleti 
kimyasal savaşı kınamaların| 
di. Kürtler, Birleşmiş Milleti 
misyonunun, Kürdistan’a gef|j>|ıjı 
celeme yapmasını ve ulusla) 
bir yardım kampanyası açıl 
istiyorlar. Bu amaçla bütün 
pa’nın büyük şehirlerinde (İn| 
re,İsveç, Fransa, Hollanda, 
Almanya) açlık grevleri baş 
Belçika’da da açlık grevi 30 
çarşamba günü başlayace 
giltere’de Kızılhaç’ın lokali 
re işgal edildi. Ancak Biri 
Milletlerden konuyu araştııtı 
larına dair söz veren bir tel 
gelmesiyle, işgalciler lokallen i İti 
kettiler. Birleşmiş Miletlerin 
baskı yapması da beklenm 
dir. Ama bu eskiden de yapı r 
Irak kimyasal silahların kıl 
masından, bir kaç kez Birle 
Milletler tarafından kınanmış:!. 
labani ise, “ Evet ama şimoi 
zehirli gaz syanid kullanıl, 
diyor.

Şimdi bu savaşta kimyasal 
ların kullanımından başka t 
haf olay da bulunmakta. K 
İran’nın Irak’a girmelerine y; 
ettiler. Talabani’ye göre, Kf 
İran’a, Irak’a girmesi için 
Kürdistan’ın kurtarılması içih| 
dım ettiler. “ Biz özgür olma 
yor uz. Dünya'hin hangi güci 
sa olsun bizim savaşımızı dq: 
lemek isteyenlerle birlikte 
mak istiyoruz. Bizim ama 
Saddam Hüseyin’i yıkmaktır 
dam Hüseyin bir faşisttir. E’i 
san katilidir. Gelecek olan bul 
dım tarafımızdan hoş karşı/\ 
çaktır."(Nadya De Beule)

TOKSİOLOG HEINDR 
“BÖYLE DİR CANİLİĞİ 
DİLMEK İÇ İN  ŞEYTAN TÂ\ 
FİN DAN ÇARPILMIŞ OL 
GEREK” DİYOR

Toksiolog Prof. Aubaın Hl 
drickx, savaş amaçları için 
nılan zehirli gazları araştırr 
exper olarak görülmekte. 2o
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Mart’ta Heyndrickx’- 
in asistanları sınırsız 
doktorlar grubu ile bir 
likte durumu araştır
mak için İran’a hare
ket ettiler. Profesör 
Heyndrickx ise onla
ra sonradan katıla
cak. Daha öncede 
zehirli gazlarla yara
lanan insanları tedavi 
eden Profösör Heyn- 
drickx’in fazla umu
du yok: “ Ş im di orada 
3000-4000 kişi ölmüş 
ve 12bin ’den 17 b in ’e 
kadarda toksitlerım iş 
yaralı var. B iz oraya 
ulaşıncaya kadar bun  
lardan çoğu ölmüş o- 
lacak, hayatta kalabi
lenlerde artık insan
ca b ir yaşam sürdü
remeyecek. Bizden 
yardım istenirse, b iz  
yaralı Kürtleri buraya 
getirmeye hazırız. A- 
ma burada yardım e- 
dip edem eyeceğim i
z i de başka b ir sorun ’ 

Heyndrickx; “ Daha 
dört sene önce iperit 
gazı, s in ir gazı ve 
syanid gazı karışımı 

i  kullanılıyor. Bu önce
kinden daha tehlikeli

I  ve bundan acute tok- 
! sit oluşmakta. Ö len
lerden % 70’n i s iv il 
halk oluşturuyor. Bu 
g ib i şeytanca silahla
rı kullanabilm ek için  
kişinin şeytan tarafın
dan çarpılmış olması 
lazım. UN O ’ya ve Dı
şişleri Bakanı Tinde- 

m ans’a(Belçika’nın) 
ı  bununla ilg ili raporlar 
gönderdim . Fotoğraf
la r gönderdim. Ve is
tenirse hastaları bu
raya getirebileceğim i 
belirttim . Ama, bu
nun sonucu olarak  
işe yaramaz b ir kaç 
tane toplantı ve tartış
m alar yapıldı. Benim

isteklerime kuşku ile  
bakıldı. Sizin gazete
niz, De Morgen ve Hu- 
mo dergisi bana kuş
ku ile baktılar. Irak, ga
zı İran’lıla r kullandı id
dialarına sürdüre dur
sun, olay yerine g id in 
ce kim in kullandığı or
taya çıkar. Ben, eski
den Irak ’ın MIG uçak
larının bom bardıman
larda bulunduklarına  
şahit olmuştum. Ve a- 
tılan bu bomba artıkla
rını da araştırdım.Bom  
balar İspanya tarafın
dan yapılmıştı. Ama, 
iç indekiler Irak tarafın
dan yerleştirilm işti.’ ’ 

İnsanları yok eden 
bu uğraşıların durdu
rulması Heyndrickx’e 
göre biraz zor. “Batı’- 
da ve D oğu ’da da ze
h irli gaz oluşturabile
cek gazların üretim i 
durdurulmalıdır. Ama, 
bu gazlar endüstride  
de kullanılıyor. Onun 
için, bunun yapılması 
biraz güç. Bu, ancak  
kullanım sıkı b ir şekil
de denetlenm esi ve 
gazların gönderild ik
leri ü lkelerin güvenilir
liğ i araştırıldıktan son
ra, işlem lerin yapılma
sı ile olabilir. Düşma
nını aynı silahların sen  
de de olduğuna inan
dırırsan ve gerektiğ in
de senin de kullanabi
leceğini açıklayıp, b ir 
kaç kere de sen kulla
nırsan bu zehirli gazla
rın kullanımı biraz a- 
zaltılır. Ama, bunun  
için ödenecek olan in 
san bedeli de oldukça  
yüksektir. Kullanıldı
ğında da bize başvu
ruyorlar. Biz, yaralıla
rın sağcı mı, solcu mu  
olduğuna bakmadan  
kurtarabileceklerim izi 
kurtarırız”  diyor Prof.

Heyndrickx.
Cris de Somvielle

GERÇEKLER  
İN K A R  ED İL İYO R

Jean - Pascal Zan- 
ders’in söylediğine gö 
re Irak şuurlu veya şu
ursuz olarak 6 ülkenin 
yardımını alıyor. Bun
lar Belçika, İngiltere, 
Almanya, Hindistan, 
Avusturya ve İtalya’dır.

Almanya’da zehirli 
gazların, kimyasal 
gazların hammadde
sini Irak’a verdiği sanı
lan 12 firma hakkında 
kovuşturma açılımış 
bulunuyor.

Zanders, (GRİP) kısa 
adında olan, savaş ül
kelerinde araştırma ve 
çalışmalarda bulunan 
örgütün üyesi. Zan- 
ders’e göre dış ülkele
rin sayesinde Irak şim
di, ülkesinin üç şehrin
de kimya gazları üre
tebiliyor. Bu şehirler
den biri olan Sammar- 
ra’da ayda 60 ton İperit 
gazı imal ediliyor. Bağ
dat’tan 60 km. uzakta
ki Fallujah’ta sinir gazı 
üretiliyor ve Bağdat’ın 
30 km. uzağındaki Sal 
manpakta ise savaşta 
kullanılabilecek kim
yevi maddeleri araştı
ran bir labaratuar bu
lunmakta. Zanders’e 
göre, Irak’ın bu saldırı
yı yapmasının iki ne
deni olabilir: “ Kürt 
ayaklanmasından do
layı, Irak, ordusunun  
1/3’in i Kürdistan’da bu 
lundurmakta. Bu d iğer 
bölgelerden çok sayı
da gücün azalmasına  
yol açıyor. Bunun ya
nında, buradaki mıntı
kanın da çok önem li 
stratejik b ir konumu  
bulunmakta. Petrol bu 
ralarda toplanmış ve

petro l şehirleri, Ker
kük ve M usul Kürtler 
tarafından tehd it edil
mekte. Bu yüzden Irak 
daha da saldırganca  
davranmaktadır. Irak 
kendi önem ini gün
dem de tutabilm ek için  
b ir sürü köyü yerle b ir 
ederek, halkı toplu gö
çe zorluyor.

Irak ’m, kimyasal gaz
ları kullandığını belir
ten U H O ’nun 84, 85, 
87 yıllarında hazırladı
ğı raporlar bulundur
maktadır. 1987’nin ra
porunda harfi harfine, 
1925 Cenevre proto
kolüne uyulmasının 
sadece ve sadece po 
litik  partilerin  uğraşı ile  
sağlanabileceği belir
tilmektedir. Bu sağla
namazsa 60 senelik  
protokol onarılamaya- 
cak yara lar alacaktır. 
Bunun yanın da, iç in 
de yaşadığımız geze
gende bu biyolojik sa
vaşlarla tehdit a ltında
dır.

Irak ’ın Londra’daki 
Büyüke lç i’si gelen ha
berlere büyük b ir tepki 
gösterip söylenenleri 
red etmektedir. Irak, 
kimyasal silah ku llan
mamıştır. Sam m ara’- 
da İperit gazı üretilme- 
mektedir, Büyükelçiye  
göre. Eğer, gerçekler 
bile inkar ediliyorsa, 
nasıl b ir çözüm bulu
nab ilir ’ ’

R. GERMONPRELL

KÖRFEZ SAVAŞI
Gazlar; Jean-Pascal 

Zanders’e göre, Irak 
İran’a karşı ve Kürtlere 
karşı şimdiye kadar 
dört çeşitli zehirli gaz 
kullanmış. Zanders’e 
göre 70’li yıllarda Irak’ 
ın Kürtlere karşı zehirli 
gaz kullandığı bilini

yordu ama bu ancak 
84 yılında çeşitli kay
naklarca doğrulandı. 
Bu gazlardan biri ka
barcık hasıl eden ve 
deriyi yakan İperit ga
zı. Zehirli gazlardan 
olan Sinir gazı, 1985 
yılında alarm edildi. 
Sinir gazı aslında ha- 
şerat ilacından üreti
len bir maddedir. Son 
olarakta boğucu bir 
gaz olan Hidrojensiyo- 
nür kullanılmıştır. An
laşıldığına göre Irak 
Kürdistan’nına yaptığı 
son saldırısında, bu 
dört gazı birleştirip kul 
lanmıştır.Zanders’e gö 
re problemlerden en 
büyüğü, üçüncü Dün
ya halklarının kendile
rini savunamamaları- 
dır. Bu durumda saldırı 
olduğunda kendilerini 
korumak için ıslak hav 
lulara sarılmalıydılar.

Bu Belçika’da 1915 yı 
lında uygulanmıştır.Tıb 
bi yardım eksiktir veya 
buraların çok uzağın
dadır. Bunun içindirki 
bir sürü yaralı ölmek
tedir.

Irak Kürtleri, Irak reji
mi ile her zaman ger
gin bir ilişki içerisinde
dir. 1961 ile 1970 yılları 
arasında, bir Kürt Dev
rimi vardı. Ve 1970’de 
Baas rejimi bunu en
gellemeye çalışmıştır.
11 Mart 1970’te Kürt li
deri Mustafa Barzani 
ile sebest seçimler ya
pılacağı ve Irak’ın Kür- 
distan’a otonomi vere
ceğine söz verilmesi 
üzerine bir anlaşma 
imzalandı. Gelecek 5 
sene içinde uygulan
ması gerekenlerin slo
ganı “ Kürdistan’a oto
nomi, Irak’a demokra
si” idi. Dört sene son
ra söz verilenlerin yeri

ne getirilmediğini gören 
Kürtler, Irak’la yeniden 
çatışmaya başladılar. Bu 
savaş, Irak’ın şimdiki 
Devlet Başkanı Saddam 
Hüseyin(0 dönemlerde 
daha Başbakan idi) ve 
İran Şahı’nın 1975’te Ce
zayir’de anlaşmaya var
malarıyla dahada kötü
leşti. Cezayir’deki anlaş
mayla Kürtlerin İran’a 
yaptığı çıkartma da başa
rısızlığa uğradı. Kürt lide
ri Mustafa Barzani Ame
rika’ya sürüldü. Böylelik
le Baas rejimi, Kürdista- 
n’ı Arap’laştırma siyaseti
ni yürürlüğe koydu. Kürt
ler yığınla Irak’ın güneyi
ne yerleştirildiler. Ve A- 
rap göçmenler de tersi
ne, kuzeye (Kürdistan) 
gönderildi. 19/9 ’da İran’
daki İslam İhtilalinden 
sonra, Saddam Hüseyin, 
Şah ile imzaladığı anlaş
mayı bozdu. Bu anlaş
maya göre, iki ülkenin sı
nırı Şat-ül Arap ırmağı a- 
rasında gösteriliyordu ve 
Irak bu sınırı istiyordu 

Kürt ayaklanması, İran- 
Irak savaşına bölünmüş 
olarak karşılık veriyordu; 
ama, bu problem bir se
ne önce çözüldü. Mesut 
Barzani ile Talabani, İran’ 
ın desteği ile Irak Kürdis- 
tan’ında bir çok bölge 
kurtardılar. İran’da Irak 
tarafından Arap olmadık
ları için istenmeyen çok 
sayıda Kürt yaşamakta
dır.

Çeviri;
Nergiza Tori /  Brüksel

□  ‘ ‘The Guardian ’ ’ın dış haberler servisince hazırlanan 
aşağıdaki yazı, H ollanda’nın “De Volkskrant’’ gazete
sinden tercüme edildi.

IRAK’IN EYLEMİ YÜZÜNDEN 
KÖRFEZ SAVAŞI 

KİMYASAL SAVAŞA DÖNÜŞÜYOR

Irak’ın kendi sınırlan içindeki Kürt şehirlerine zehirli 
gazlarla saldırması körfez savaşına yeni bir iğrençlik 
kazandırdı. Bu saldırılarda binlerce sivil halk yaşamını 
yitirmiştir. Üstelik taraflar bu harpte, daha büyük çapta 
kimyasal silah kullanmak için hazırlanıyorlar.
Irak’ın Iran sınınnayakın dağlık alandaki 70 bin nü

fuslu Halebçe şehrine saldırısı Kürtlerin ve müttefiği 
Iran ’ınprotestolarına neden oldu. İddia edilen bu traje
dinin gerçekliği üzerinde çok az şüphe kalmıştır. Fakat 
Irak, Kürtlerin İran’a yardım ettikleri için misilleme 
olarak Halepçe’yi kimyasal silahlarla bombaladığını 
inkar ediyor. Irak bu tür korkunç bir olaydan ötürü, 
İran’ı sorumlu tutuyor. Irak’ın daha önce İran’a karşı 
kimyevi silah kullandığı farklı dokümanlarla tesbit edil
di. 1984’ten beri, Birleşmiş Milletler, bölgeye uzmanlar 
göndererek Irak ’ın suçluluğunu tesbit ettirdi.

ETKİLİ SİLAHLAR

Kürtlere göre Halepçe saldırısı yeni değil.. Geçen yıl
larda da onlarca köy ve kasaba aynı saldırılara maruz 
kalmış. 28 Haziran 1987’de de İran tarafında bulunan 
Kürt şehri Sardeşt, Irak tarafından kimyevi silahlarla 
bombalanmış ve yüzlerce insan hayatını yitirmiş; bin- 
lercesi de yaralanmıştır. Bu olayları İran askeri rapor- 
lan da doğrulamaktadır. Aynı bölgeye bu hafta içinde de 
çeşitli köylere aynı saldınlann yapıldığı ve çok sayıda 
can kaybı olduğu bildiriliyor.

“ Kimyasal 
silahlar”

Kimyasal silahların - Hardal gazı, Siyonür ve Sinir gaz
lan ( Tabun )- İranlılara ve Kürtlere karşı en etkili silahlar 
olduğu kabul ediliyor. Zira Irak, Irandın kendi Basra şeh
rini kuzeyden ve doğudan kuşatan İran ’a karşı bu silahla
rı üç kez kullanmıştır. Kuzey Irak dağlarında kendi ba
ğımsızlıkları için direnen Kürt hareketi, özellikle Irak ’ın 
hedefi olmaktadır. Kürtlere göre; kuzeyde binlerce köy 
yerle bir edilmiş, halk da, daha iyi kontrol edilmesi için 
Irak’ın Batı kesimindeki kamplara sürgün edilmiştir. 
Kürtlerin -ki 20 yıldan fada Bağdat’a karşı savaşıyorlar- 
1987’den itibaren değişik örgütlerin İran’ın da isteği ile 
kendi görüş ayrılıklarını bir yana bırakıp güçlerini birleş
tirmeleri Irak için önemli bir tehdit oluşturuyor. Güney
de, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) ve Kuzey ’de de 
KDP operasyon yapmaktadırlar. Kırsal alanlarda büyük 
bir güce sahip oldukları söylenmektedir.
Avrupa’da bulunan Celal Talabani, 1,5 milyon Kürdün 

sürgün edildiğini ve Kürt sorununa dikkat çekilmesini is
tedi. Talabani ’ye göre 1.5 milyon insan demek yeni bir Er
meni Katliamı demektir; -1915 Büyük Ermeni Katliamı 
kastediliyor-. Talabani, KDP ve diğer küçük Kürt gruplan 
İran ile ittifak edip, onlann ağır ve gelişmiş silahlan ile 
Irak ’a karşı askeri hareket düzenliyorlar. Talabani ’ye gö
re, Kürt direniş gruplan Halepçe’yi Mart ortalannda ele 
geçirmiş.. Daha önceleri 28 Şubat’tan beri Batı ’daki ana

karargahı yöresinde YNK ile 20 - 30 bin kişilik Irak bir
likleri arasında çarpışmalar olmaktaydı. Halepçe bom
bardımanı akabinde bu çarpışmalar durdurulmuştur. 
Fakat yine de bu yöredeki 2000 nüfuslu Sergelo kasaba
sı kimyevi bombardımandan sonra ele geçirilmiştir.

ULUSLARARASI BASKI

Irak, İran’a karşı -ve özellikle Kürdistan’da- kimyasal 
silahlan kullanacağa benziyor. Batı, Sovyet ve lrak’ın 
diğer dostlan, Saddam Hüseyin’e baskı da yapsalar, 
Irak Cenevre anlaşmasına ters de düşse yukarıda adı 
geçen güçler Irak’ın uyguladığı tiksindirici savaş me- 
todlanndan daha çok, Iran İslam Devrimi’nin savaşı 
kazanmasından korkmaktadırlar.
Iran 1986’da kendi tekniği ile bir kimyasal silah üretti

ğini bildirmişti. Fakat Iran, savaşı ideolojik görüyor. . 
Bu ideolojiye göre bir İslam örneğini sunmak istiyor. 
İran, yandaşı Islamlarla, özellikle Irak’takilerle savaşı 
kazanmaya çalışıyor.

Gelecek aylarda Irak’a kuvvetlerini sokacak olan 
Iran, kesinlikle ağıra mal olacak olan kendi yöntemleri
ni deneyecek.. Irak da İran ’ı yok edecek gizli silahlan 
olduğunu sık sık tekrarlıyor. Bununla, galiba Tahran’a 
düşen füzeleri ve yeni tip kimyevi silahlan kastediyor.
Eğer Irak, İran’ın askeri baskısı altında kalırsa, Tah

ran ’a düşen roketler normal patlamalarmış gibi bir izle
nim verme durumunda kalacak. Bu bir abartma değil. 
Böylece Halapçe trajedisi de tamamen arka plana itil
miş olacak...

25.03.1988 
Çeviri: ÛSO • Den Haag
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Türkiye'de 
Küflerin Kınmı

□  HOYBUN (XWEBUN) Örgütü, 1927 yılında Sürgündeki Kürt 
aydınlan tarafından Suriye’de kuruldu.

Bu sayıdan itibaren yayınlayacağımız ve Şeyh Sait’in adı ile anılan 
1925 direnmesini konu alan broşür, HOYBUN yayınları arasında 
İngilizce basılmış bir broşüdür.

Broşün İngilizceden Türkçeye Bave BERÎVAN tarafından 
çevrildi.

Bu broşür, binlerce ma
sum insanın öldürülmesi 
üzerine, Türkiye tarafın
dan Kürdistan sorununa 
ilişkin olarak yayılan ya
lanların açığa çıkarılması 
amacıyla yayınlanmıştır. 
Kürdistan sorunu, Türki
ye’deki günlük gazeteler, 
Türk hükümeti tarafın
dan çok sıkı sansür edil
diği için yazılamadığı gi
bi, uygar ülkelerce de 
her zaman ihmal edil
miştir. Uygar ülkeler der
ken, o ülkelerin hükü
metlerini değil, fakat sa
dece onların halklarını 
kastediyoruz.

Şüphesiz ki, Kürdistan1 
ın parçalarındaki küçük 
ülkeleri yöneten Batılı 
güçler sorunu tam ola
rak bilebilirler. Gün geç
miyor ki, bu ülkelerden 
bazılarında bunları gö
renler ve onların kişisel 
ve ulusal talihsizliklerini 
anlatanlar olmasın. Bir 
kere daha tekrarlayalım 
ki, uygar dünya kamuo
yu için Kürdistan sorunu 
yoktur ve bu konuda bil
gilendirilmemişlerdir.

Ama, Kürdistan sorunu 
vardır ve dünyada tek 
evladı kalana dek de var 
olacaktır. Bu gerçek, ulu
sun özgürlüğünün ilan 
edildiği gün bitecektir. 
Kürdistan halkı özgür ya
şamak istiyor.

Yeryüzündeki
kardeşler!

Sizler talihsiz kardeşini
zi kavgada yalnız mı bı
rakacaksınız? Hayır, as
la! Sizler, özgür ve mutlu
sunuz, özgürlüğün ve 
mutluluğun ne olduğu
nu bilirsiniz. Büyük, acılı 
davamızda bize yardım 
edin, bu asil davranışınız 
bugünkü ve gelecekteki 
nesillerimizce anılacaktır.

Yaşasın özgürlük!

★

ATEŞKES ÖNCESİ

1908’de Türk halkına Ana
yasa sunuldu. Bir süre sonra 
da İttihat ve Terakki Cemi
yeti, Türk İmparatorluğu1 
nun iplerini eline almak için 
geldi. Bir an için, iç ve dış 
sorunların yeniden düzenle
neceğine söz verdi ve Avru
pa da bu tür söz vermelere 
güvendi ve destekledi.

İçerde, aynı siyasi eşitlik 
ve sosyal özgürlük sözleri 
partilerin anlaştıkları konu 
oldu. Dünya kamuoyu, 
“Hasta Adamam bunu uy
gar ve modern bir hükümet
le destekleyeceğini sandı.

Ancak, Turancılar uygarlık 
kisvesine bürünerek, zulüm 
ve cinayet planları hazırlı
yorlardı.

Genç Türk’ler, ülkeye yeni 
bir unsuru, milliyetçiliği 
soktular. Arzularının büyük 
Avrupa devrimcilerini kop
ya etmek olduğunu söyleye
rek, yerini, kesinlikle ulusal 
Türk siyaseti ile doldurmak 
istedikleri siyasi imparator
luk rehberliği konusuna ya
naşmak istemediler. Eski 
imparatorluğu restore edip 
yerine modem bir devlet 
koymayı ister göründüler. 
Bunu gerçekleştirmek için 
de Osmanlıcılığın ve P&nis- 
lamizmin yerine milliyetçi
liği geçirmeyi düşündüler. 
Şüphesiz ki, milliyetçiliği, 
hiç bir zaman izleyicisi ol
dukları Avrupalılar gibi an
lamadılar. Onlar, Türk ol
mayan unsurların yaşam 
haklarının olamayabileceği 
yeni bir Türkiye’yi yarat
mak istediler.

Onlar, pratik araçları dü
şündüler ve hiçbir güçlüğe 
uğramadan bu araçları bul- 
dular.Türk olmayan ırklar
dan asimilasyonda zorluk 
çıkarmayanları buldular ve 
diğerlerini ise tamamen yok 
etmeye yöneldiler. İzlenen 
ulusal politik yönün uygu
lanması uzun zaman alma
dı. Bu azınlıklar; Araplar, 
Ermeniler, Rumlar, Çer- 
kezler ve Kürtler di. Bu ırk
ların asimilasyonu da, yok 
edemedikleri her birinin 
durumuna uygun biçimde 
gerçekleştirildi.

Türk olmayan müslüman- 
larm asimilasyon kararı 
Türklerle aralarındaki bağ
lara göre uygulandı. Her iki 
tarafın dini fanatizmi nede
niyle bunun dışında kalan
lar hakkında böyle bir şey 
düşünülemezdi.

Genç Türklerin yukarda 
sözü edilen tasarılarından 
kısaca söz edelim:

ARAPLAR; Müslüman ol
malarına rağmen, asimilas
yona karşı belki de hristi- 
yanlardan daha fazla karşı 
koydular. Şark uygarlığının 
kurucuları olan Araplar, 
ırklarının, tarihlerinin ve 
dillerinin fanatik savunucu
larıydı. Onları yok etmek,

katı yaşantılarına ve sayıla
rına bakılırsa oldukça zor
du. Bu yüzden onları köle
leştirmek, onlar üzerine pa
zarlık yapmak ve gerekirse 
Arap ülkelerini imparator
luktan uzak tutarak meydanı 
boş bırakmak kararlaştırıl
dı. Ancak, onlar hiç bir bi
çimde eşit olarak tanınma
yacaklardı. Bu uygulamalar 
sonuna kadar gerçekleştiril
di.

ERMENİLER; Bu yiğit, 
ama talihsiz ulus yokedile- 
cek ulusların başında yer 
alıyordu. Bu kararın uygu
lanması ile gerçekleşen vah
şet çok iyi bilinir. Bu arada 
Ermeni yayınlarının, onla
rın trajedilerini tam olarak 
yansıtmadıklarını da iddia 
edebiliriz. Biz bu görevi ye
rine getirmeye kalkışmıyo
ruz, ama, bu zavallı ulusa en 
candan yakınlığımızı duyu
yor ve her ikimizin ortak ka
tiline karşı karşılıklı işbirli
ği içinde bulunma umudunu 
taşıyoruz.

ARNAVUTLAR; Dünya sa
vaşının aniden patlaması, 
Türkiye’nin, esiri olan Ar- 
navutlara karşı eyleme baş
lamalarına yol açtı.

RUMLAR; Sayıları az ol
malarına rağmen, Rum hal
kı da yok edileceklerin için
de olduğu kara listeye dahil
di. Ermenilerin perişan edil 
melerinin yarattığı hava i- 
çinde Türkiye Rumlara kar
şı daha ihtiyatlı davrandı. 
Rumlar, parça parça, onları 
tümden ve daha büyük sayı
da yok edecek ana kadar pe
rişan edildiler. Lozan Barış 
Antlaşması ile geri kalanlar 
dışarıya püskürtüldüler.

ÇERKEZLER; Bu ulus da 
asimilasyon listesinde idi. 
Türkiye’de yaşayan küçük 
bir bölümü Kafkaslardan 
gelen göçmenlerdi ve Tür
kiye toprağında dağınık bi
çimde yaşıyorlardı.

Şu noktayı belirtelim ki, 
bunlar hiç bir zaman kendi 
istekleriyle göçmediler.

Dünya Savaşı sırasında 
Türkiye sınırlarını savunur
larken buna zorlandılar. 
Çerkezler, Türkiye’ye sadık

olmanın kurbanları oldular 
ve bunun bedelini asimileye 
uğrayıp, ezilerek ödediler.

KÜRTLER; En çok asimi
lasyona uğratılmak istenen 
ulus Kürt ulusu idi. Türk 
egemenliği altında dörtyüz- 
yıl cehalete terkedilen bü
yük bir müslüman ulustu. 
Gönüllü olarak, ilk Türk 
Halifesi (Yavuz) Selim’in 
yönetimi altına girerlerken, 
kendi kurumlarını ve ba
ğımsızlıklarını korumak ar
zusunda olduklarını ifade 
ettiler. O zamanlar Kürdis
tan topraklarında 11 başarılı 
ve mutlu bağımsız devlet 
vardı. Dini duygularına bağ 
lı olarak bu devletler ortaya 
çıkarıldı.

Türkiye’nin Kürdistan top
raklarına girmesiyle birlik
te, Kültlerin diline, milliye
tine, kültürüne ve inançları
na karşı uğraşıya girdiler. 
Kürtleri kendi düzeylerine 
indirmek için, Türkler iler
lemeye açılan bütün yolları 
kapattılar. Kürdistan devlet
leri birbiri ardından ortadan 
kayboldu. Türkiye’nin sal
dırılarıyla en son Kürt dev
leti olan Botan da 1864’te 
Türkiye’nin zalim yönetimi 
altına girdi. Bütün Kürdis
tan toprakları tamamen on
ların yönetimi altına geçti. 
Kürdistan’ı karanlığa boğan 
ve büyük şehirlere kendi di
lini sokan Türkiye, Kürdis
tan halkını asimile etmeyi 
umuyordu. Dünya savaşının 
patlamasıyla bekledikleri 
anı yakaladılar.

Kürtleri yok etmeden orta
dan kaldırmayı düşünerek, 
dört beş milyon insanı Türk 
ulusuyla kaynaştırdılar. Sıt
madan, tüberkülozdan v.s. 
kırılmalar oldu. Amaçları
na ulaşmak için Halife Sul
tan V. Mehmet Reşat’ı ge
rekli kararnameyi imzala
maya zorladılar. Bu karar
nameye göre, Kürtler yurt
larından atılacak ve Türk il
lerine gönderilecekti. Türk 
köylerine, orada yaşayan 
nüfusun yüzde beşini oluş
turacak bir oranda dağıtıla
caklardı.

Değişik şehirlerde görev
liler ve kayıtçılar bulundu
rulacak ve Kürtlerle Kürdis
tan halkı arasındaki ilişkiler

kesinlikle yasaklanacaktı. 
Bu eylemlerle Türkler, bir 
nesil sonra anadillerini unu
tacak olan yeni doğan nesil 
sayesinde kesinlikle ortadan 
kalkacak olan Kürdistan u- 
lusunu asimile etmeyi dü
şündüler ve umdular.

Bu kararname kısmen uy
gulanmaya konuldu. Kons- 
tantinapol Emigrasyon Ka
yıtları 700.000 Kürt’ün yurt
larından koparıldığını gös
termektedir. Ancak, bu ka
yıtlar göçmenlerin akibetle- 
ri hakkında bir şey be
lirtmiyor.

Türkler, Kürt’lerin yurt- 
suzlaştırılmasını Ermeni’le- 
rin kırımı ile paralel sürdür
mek istediler. İçine düştük
leri zorluklar ve savaşın 
yarattığı karışıklık bu istek
lerini gerçekleştirmeye bü
yük bir engel teşkil etti. 
Böylece, planları tamamla- 
namadan yarım kalmış ol
du. Yurtsuzlaştırılan Kürt1 
lerin büyük bir kesimi aç
lık, soğuk ve hastalıktan 
öldüler. Önemli bir kesimi 
ise, Türk askerlerinin, polis 
ajanlarının ve Milli Komite
lerin süngüleri altında can 
verdi.

Büyük savaş sırasında To- 
ros dağlarından geçmiş 
olanlar, üst üste yığılmış in
san yığınlarını görmüşler
dir. Bu insanlardan, yurtla
rından kovulan ve açlıktan, 
soğuktan, hastalıktan ölen 
Kürt’lerdi. Musul’dan ge
çenler, belediye araçlarının 
günde ortalama elli kadar 
Kürt’ün cesetlerini taşıdığı
nı hatırlayacaklardır. Mu
sul’a varabilen Kürt’ler ise, 
Ulusal Programı uygula
mak isteyen Türk görevlile
ri tarafından yeniden yöne
tilenlerdir.

MÜTAREKE SONRASI

Şimdiye kadar, önce Türk 
bir Türkiye, sonra büyük 
Turan İmparatorluğu kur
mak isteyen İttihat ve Terak
ki Cemiyetinin uyguladığı, 
Türk olmayan ırkların yok 
edilme politikasını kısaca 
özetlemeye çalıştık. Olayla
rı anlamak için mütareke sı
rasında olan hadiselere bak
mak lazım.

Mütareke imzalandığında

Ermeniler İttihat liderlerine 
gittiler. İkinci planın adam
ları saklandılar. Hükümetin 
emirleri tarafsız görünen el
lerde kalmıştı.

İstanbul’un müttefikler ta
rafından işgal edilmesinden 
sonra, bütün Osmanlı halk
ları gibi Kürtler de Ameri
kan Cumhurbaşkanı Wil- 
son’un ilkelerine dayanarak 
bağımsızlıklarını ve hakla
rını talep ettiler. Kürtlerin 
siyasi örgütleri hem mütte
fiklerin elçiliklerine hem de 
özel komisyona, yurttaşları
nın durumlarını anlatma 
imkanı buldular.

Kürdistan ülkesinin her 
kısmında benzer örgütler 
kurulup İstanbul’dakine 
bağlandı. Kürdistan’ın için
de, müttefiklerden uzak 
Kürt’ler ulusal taleplerini 
haykırmakta tereddüt etme
diler. Son olarak Barış Kon
feransından önce bir Kür
distan delegesi resmi olarak 
Kürdistan’ın bağımsızlığını 
talep etti. Sevr Barış Antlaş
ması bu talepleri kabul edip 
küçük ve şartlı bir Kürdis
tan ülkesini yarattı. Ama, 
gerçekleştirilmedi ve Yu
nanlıların yenilgisinden 
sonra yukarda geçen antlaş
madan vezgeçildi, bunun 
yerini Lozan Antlaşması al
dı.

Mütareke’den 1922’ye ka
dar Türk milliyetçileri, yok 
etme planlarını askıya aldı
lar. Türk olmayan ırklardan 
yalnız Kürt’ler kaldı. Ger
çekten Kürt ulusu için bir 
plan çıkarıldı. Ama, uygu
lanması imkansız olduğun
dan gözden geçiriliyordu. 
Bu karar, Kemalistlere bıra
kıldı. Kürt’lerin asimilasyo
nu hayal olduğu için bir dü
zeltme lazımdı. Kürdistan 
ulusal bilinci asırların uy
kusundan uyandı. Bu ne
denle asimilasyon projesin
den vazgeçildi.

Aynı feryadın Ankara’nın 
Milli Meclisi’nde yankısı 
duyulmuştur; ‘ ‘Bu kürsü
den, sadece Türklerin hak
larından oradaki Kürt ’lerin 
yardım etmesine izin verebi
lirdi. ’9

Zaferi sağlamak için Kürt
leri tecrit etmek, arkadaş
sız, müttefiksiz ve yardım
sız bırakmak lazımdı. Her
hangi bir direnişi önceden 
kırmak gerekiyordu. Anka
ra, meseleye dikkatle bakıp 
karar verdi. Kürt’leri riske 
girmeden yok edebilmeleri 
için Musul üzerindeki iddi
asından vazgeçmesi gere
kiyordu.

Özellikle, o bölgenin nü
fusunun büyük bir çoğunlu
ğu Kürt olduğu için.

Böylece, daha az iş kaldı.

Devamı gelecek sayıda
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Du heb şehîdên din 
Ihsanê Malê Gir û Mele CeMer!
Ev e heşt sal in, ku Cunta Faşist a Tirkiyê li 

Kurdistan’a Bakûr şerê yekalî li ser gelê me 
dimonîne. işkence û kuştina Kurdan bûye 
perçeyek ji jiyana wan î rojane. îro mêrkujên 
Cuntê, dadmendiyê, çi bi biryara dadgehi û 
çi ji, bi biryarên di paş deriyên qefaltî de, 
kuştina welatparêzên Kurd tertîb dikin.

Ihsanê Malê Gir û Mele Cahfer jî, kuştiyên 
destê Cunta Faşist in.

îhsan Ekîncî, endamê KDP-T (Partiya De- 
moqrat a Kurdistana Tirkiyê) bû. Temenê wî 
li dora 55-60 an bû, lê mixê di serê wî de cu- 
wan bû. Ji ber çakı û welatparêziya wî, her 
kesî digotê “Xalê îhsan”.

Xalê Ihsan di Belediya Elihê (Batman) de 
memûr bû. Di pey hatina Cunta Faşist 
(12.09.1980) de, ew ji hate girtin. Di herdu iş- 
kencexaneyên li bajarê Sêrtê (Siirt) de, 45 ro- 
jan ma bû. Ew li xwe mikur nehat û berdan. 
Lê belê, wî ji kar bi dûr xistin.

Sal bû 1982, disan Xalê Ihsan girtin û 75 ro
jan di bin işkencê de ma. Ev car “gunaheki 
wî yê pur mezin” hebû. Çimkî navê keçeka 
wî KÜRDİSTAN bû. Dadgehê û nokerên 
Cunta, “ya guhartina navê keçê, yan ji kuşti
na wî” pilan kiribûn!

Dema ku Xalê îhsan berdan û hate mala 
xwe, milekî wî şikesti bû û di qalibê kilsê (al- 
çi) de, bi stûyê wî ve girêdayî bû. Rewşa wî 
pur xerab bû; hesti û çerm bi tenê mabû.

Di pey berdana wî bi çend rojan de, dadge- 
ha “Esliye” ya li Êlihê biryarekê da û di “ 
Rojnama Batmanê” de beyan kir: “...keça 
Ihsan Ekîncî navê wê yê rastî Gülistan e, lê bi 
şaşî di qeydê de KÜRDİSTAN hatibû nivisîn.

Ew şaşî ji aliyê Dadgehê ve hate rastkirin û 
beyan dibe”.

Qolonyalistan danequrtand ku Xalê îhsan li 
ser axa Kurdistanê bijî. Rojek ji rojên payiîê 
(1987), ew li ber derê postexaneya Êlihê bû. Ji 
nedi ve otomobileka weke keftar kicim dikê û 
wî diperçiqîne. Cunta, hem navê keça wî gu- 
hart û hem jî, wî ji holê rakir!

Mele Cahfer Elçî jî, endamê KDP-T bû. 
Herweha helbestvanekî bi nav û deng bû jî. 
Dema ku ewî helbestên netewî digotin, guh- 
darên lê dikirin ku ji kêfan re bifırin û her kes 
jê re hişmetheyran dima.

Di dawiya sala 1981 an de, ez di işkencexa- 
neyeka li bajarê Sêrtê de bûm. Rojekê min dît 
ku Mele Cahfer jî anîne wir. Li wî 60 rojan 
işkence domandin. Ew çax gelek şerîtên tije 
dengê wî anibûne wir û li serê dikir “belgeyê 
gunehkariyê!” Bi wan dengan, her ku diçû 
pêlên işkencê li wî zêde dikirin û ceryanê 
didanê!

Di pey berdana Mele Cahfer de, her ku diçû 
hinavên wî heliyan, vedireşiya û xwinê dia- 
vêt. Kul û kedera işkencê li wî domand, heta 
ku Xalê îhsan bi demeke kurt, ew ji çû giha 
nav şehidên Kurdistanê.

Me du heb kurdên hêja wenda kir. Me du 
heb şehêdên din jî da. Wan li pey xwe valayi- 
yeka pur mezin hişt. Bêguman wê şûna wan 
tije bibe û wê ji Cuntê hisab jî bête pirsîn, 
‘ 'Dara azadiyê bi xxvînê tête avdan * * Ew her
du ne şehîdên ewil in jî, û wê ne yên dawî bin 
jî. Bila serê miletê Kurd sax be!

Xwedên Gurdilî 
10.02.1988

EVKEN - ÖZAL ŞÜREKASINA 
AÇIK MEKTUP

13 Şubat 1981 tarihinden 
(“Türk vatandaşlık kanunu’ 
askeri konseyince değişti
rildiğinden) bu güne kadar 
yüzlerce yurttaşımız vatan
daşlıktan çıkarılmıştır ve 
son olarak buna TEMEL 
DEMİRER de eklendi!

TEMEL DEMİRER “DO 
ĞU AVRUPA ARAŞTIR- 
MALARI” uzmanlık ala
nında belgesiyle çeşitli ça
lışmalar yürüten ve aynı za
manda şiir,çeşitli gazete ya
zılarıyla Türkiye Sosyalist 
Devrim mücadelesine 
omuz veren bir aydındır. 
Bugün, T.C. Devleti ve 
onun hükümeti çağdaş hu
kuk devleti olduğundan 
bahsetmektedir ve ayrıcada 
demokrasıperver oldukları 
doğrultusunda Dünya de
mokratik kamuoyuna çeşitli 
düzeylerde açıklama yap
maktadırlar. Oysaki, bu
günkü hükümet; yani ser
mayenin siyasi sözcüsü ve 
onun bizatihi temsilcisi olan 
Evren/Özal ve şurekası’nın 
yaptığı bu uygulamalar çağ-

dışıdır ve insanal değerleri 
yok etmektedir.

Bir işçi, bir yurttaş olarak 
böylesi çağ dışı uygulama
lar karşısında kendi payıma 
utanç duyduğumu belirti
yor, bu kararı protesto 
ediyorum.

Bir Ozan, bir aydın işçi 
olarak; bir insanın doğal 
hakkı olan vatandaşlık hak
kının elinden alınması han
gi çağa özgü bir mantıktır? 
Soruyorum ve diyorumki 
bu mantık çağdaş olamaz, 
hayır! O baştan aşağı gerici
liğin tüm normlarını hücre
lerine şırınga etmiş sadist 
bir güruhun mantığıdır!.. 
Onun içinde bu uygulama
ları çağ dışı buluyor, protes
to ediyorum!

Evren/Özal ve Şürekası 
olan sizler sermayenin yara
rına sekiz yıldır faşizmi 
aratmıyacak devasa uygula
malara girdiniz; Türkiye 
toplumlarını bir baştan bir 
başa süngü zoruyla cende
reye alarak açlığa ve yoksul
luğa, zulme, işkenceye koş-

Rexnegirî 
ne lîstîka 
zarokaye

• 2 #

Çend peyv li ser 
“ rexna”
Zinarê Xamo ya 
ku di hijmera 1/88 a 
BERBANG’ê de 
belav bûbû

Bavê NAZE

Di meqela Zinarê Xamo de, 
tiştekî din bala mirov dikşîne; 
pirsa navlêkirina çîrokan. Ji wî 
werê ku hema nivîskar çi bê ber 
zimanê wî, bi tefkir navan li çî- 
rokên xwe dike. No, ne wiha 
ye. Navlêkirina çîrokan yek ji 
wan pirsên herî aloze ku dikeve 
pêşiya nivîskaran. Çimkî pey- 
vek an jî çend peyv dibin reng- 
vedana çîrok an romanekê. U li 
ser vî bingehî nabe em pêşmer- 
ge bikin lehengê çîroka “Se- 
rpêhatiyên Kalo” E w nabe le- 
heng tevî ku ew ne negatîve jî, 
lewra çîrok li ser hikmetên Ka
lo hatiye avakirin. Her wiha di 
çîroka “Hesîr û Baran”ê de, 
Mihemedê pêşmerge fıtîle lê ne 
çiraye. Nimûna herî berbiçav 
çîroka “Stokholmê te çi ditiye 
bêje” ye. Hoyê çîrokê kuştina 
serokwezire, lê serokwezîr bi 
xwe ne lehengê çîrokêye: Bê- 
kese. Çima tu tênegihiştî ku 
Mihemêdê pêşmerge nikare bi
be lehengê “Hesîr û Baran”ê. 
Ez dîsa dubare dikim; divê em 
sebeb û musebiban ji hev cihê 
bikin. Ji xwe kêmasiya te ewe 
ku her û her tu didî ser xaçerê- 
kan û bi dûrbînê li riya xwe di- 
gerî, tevî ew çend gavan ji te 
dûre. Çilo xaçerêk nabin rê, 
wiha jî têmên duyemîn yên li 
pişt perdê nabin yên yekemîn. 
Lê tu vî tiştî ji nivîskar dixwazî 
û bi vî hawayî rola xwe winda 
dikî, yan jî destdirejayiyekê ku 
neji heqê teye dikî. Çimkî heqê 
rexnegir ewe ku rexna xwe li 
tiştên hatine nivîsin bigre, ne 
ku li ser daxwazên dilê xwe bi- 
nîvise.

Zinarê Xamo li ser “Hesîr û 
Baran”ê di rexna xwe de her 
serhişkiya xwe ya bê me’ne da- 
jo. Ew hîç naxwaze bizanibe ku 
çîrok mîna xalîçên hunermendî 
xwediyên du fonane: Fonê nê- 
zîk û yê dûr. Her du bêyî hev 
nabin, çimkî hev temam dikin. 
Lê bê guman di tabloyên hu
nermendî de rola bingehîn ya 
fonê nêzike.
Lê di edeb de? Helbet bingeh

yeke. Meselen di çîroka “Hêsîr 
û Baran”ê de fonê dûr pêşmer- 
geye û yê nêzîk pîreye. U ji ber 
vê yekê çîrok bi hêsîrên pîrê bi- 
navbûye, ne bi xwîna kurê wê. 
Her çiqas hêsîr li ser xwînê ha
tine rijandin, lê misebib misey- 
tire. Ji ber ku Zinarê Xamo vî 
prensîbî di edeb de nasnake, di
keve rewşa mirovê ku avê li 
mûxilê dixe. Di vê çîrokê de wî 
hevoka pêşî famnekiriye, lê mi- 
xabin “lêkolîna” xwe jî li ser vê 
hevokê ava kiriye. Ji ber vê çen- 
dê jî nivîsa wî hemû şaşî û çew- 
tîne. Ev hevok weke wî ji çîro- 
kê girtiye; eveye: ‘ ‘Pîra Helîmê 
ji kure-pista cîrana naskir ku 
kurê wê çûye nav pêşmergan. 
Pîrê destpêkê bawer nekir, 
çimkîkurê wê tu cara derew lê- 
nekiribûn. Lê dema çûna wî di- 
rêj kir, dilê wê şeetî. ’ ’
De bixwînin Zinarê Xamo çi

lo vê hevokê tefsîr dike: “Bi 
van gotinan em fam -tê 
digehijîn- dikin ku hetanî Me- 
hemed nebûye pêşmerge -yanî 
şoreşger- tu cari li diya xwe de- 
rew nekiriye, yanî ne derewçîn 
bûye, derewçinya wî piştî p iş
me rgetiyê destpê dike.”
Berî her tiştî dilê pîrê şeetî ne 

ku lawê wê derew lê kiriye, lê 
dilê wê şeetî ku rast kurê wê 
çûye nav pêşmergan. Di hevo- 
kê de xweş tê xwiya kirin, de
ma ev peyv tê gotin: ‘ ‘Pîrê des- 
tpêkê -xala xwe bidin peyva 
‘destpêkê ’ bawer nekir9 9 Wê çi 
bawer nekir? Ye’nî çûna nav 
pêşmergan bawer nekir. Lê şik 
niqutî dilê wê dema mana wî 
dirêj kir. Zinar Xamo bi du ho- 
yan vê hevokê nasnake; yan di- 
lê wî dixwaze ku ez dijî pêş- 
merga û têkoşîna hêzan rabim, 
yan jî ew negihaye wê qonaxê 
ku hevokan ji hev derxe. Di 
herdu halande jî kêmasî jê re 
ye. Bi vî rengî wê ne pêwist be 
ez li ser “derewa” pêşmergan 
rawestim...

Zinarê Xamo tevlihevbûnek 
wiha xistiye meqala xwe ku 
merov mecbûr dibe di navbera

gotinekê û yeke din nêrinên wî 
yên çewt têxe di nav du kevanan 
de û pêşkeşî xwendevanan bi- 
ke, lê ji ber ku ev tiştê han ser- 
gêjiyê ji xwendevanan re çêdi- 
ke, loma emê bi tenê li ser me- 
best û naveroka meqalê 
rawestin. Merovê ku “Hesîr û 
Baran” û meqala wî xwendiye, 
wê di famkirina vê gotarê de 
dijwariyê nabîne.

Heger em vegerin ser têm û 
problema “Hêsîr û Baran”ê 
emê bibînin ku ev pir nêzîkî tê- 
ma çîroka “Xaniye Vala”ye.
Tenê ew bi rengên xwe ji hev 

vediqetin; rengê têma ya pêşî 
siyasiye û ya din civakiye. Ji ber 
vê yeicê problema yek ji wana, 
xemsariyê di c i vaka newekhe- 
viyê de dide xuya kirin, û ya 
duyem xemsariya ji aliyê hêzên 
siyasî diyar dike. Heger 
“Hecî” bi dayina xanî alîkariyê 
bi jinekê û zarokên wê re dike, 
lê axe li ber erzêla kurikê li ber 
mirinê diçe û wan di nav toza ti- 
rimbêla xwe de dihêle. Her wi- 
ha jî heger hevalên 
“Mihemed” demekê alîkarî bi 
pîrê re dikin, nayê wê me’nê ku 
xemsarî ji nav hêzên me rabûye 
û diyarkirina vê kêmasiyê ne 
berberî kişandine bi hêzan re, 
lê zengil lêxistin û şiyar kirine.
Bi xwe tiştê ku ji Zinarê Xa- 

mo re gerek biba serfırazî pirsa 
dîtalaye. Mixabin ew di vir de jî 
ew gava xwe fıreh davêje û lo
ma jî şalwalê wî difetiqe. Çilo 
nemûnên mebesta nivîskar û 
hisiyeta wî ne diriste, wilo jî dî- 
talên wî. Di çîroka “Rûreş” de, 
kirina kurk ji “Beko” re, tiştekî 
ne di ciyê xwe de dibîne. Ew vî 
tiştî dispêre adet û teqalîdên 
Kurdan. Di eynî wextê de ew ji 
bîr dike ku ji perçebûna Kur- 
distanê her herêmek (Ez nabê- 
jim her parçek) adet û teqalîdên 
xwe yên cihê hene. Gelo Zinar 
nizane ku, Ereb, Faris û Tirkan 
şopên xwe di nav kultura miletê 
me de hiştine? Baweriya min 
ewe ku Zinarê Xamo xweş van 
tiştan dizane, çimkî heya niha

akinciyên(danişwar) herêma 
wî kefı û egalan didin serê xwe. 
Ji bilî vî tiştî di çîroka “Rûreş” 
de kirina kurk û çeqmeq û qûti- 
yê xuyakirina mezinbûna te- 
menê zarokan bi awakî karîka- 
tûriye. Bav ji bîr dikin ku kine 
aqilê zarokan nakin ê mezinan. 
Ji ber vê çendê, tevî ku bêhna 
dramatikiyê ji çîrokê tê, her 
merovê xwendevan, bi xwendi- 
na çîrokê di ber xwe de dikene. 
Ma ne wihaye? Heval Zinar he
ger nekeniya bî me’na xwe te ev 
çîrok jî famnekiriye.
Ji xwe dijitiya ku Zinarê Xa- 

mo di navbera qelûn kêşan û ci- 
gare kêşanê de dîtiye tiştekî pir 
seyre. Em hemû pê dizanin ku 
qelûn berî cigarê ket nav mile- 
tan de û ji ber vê yekê navê qe- 
lûnvexwarinê piştî derketina ci- 
garan jî her jiya. Li gora nivî- 
sandina Zinarê Xamo, gerek 
merovê ku îro birayê vedixwe, 
jê re “bîracî” bê gotin.

Heçî çîroka “Navê Min Xoş- 
nav e” parastina muessesa xu- 
lamtiyê tiştekî herî bê me’neye. 
Eger Zinar ji bab û kalan bipir- 
se wê bizanibe ku Kürdistan ne 
bi tenê “Heranê” ye, lê welate- 
kî çava bi devokên xwe rengo- 
rengo ye, wiha jî bi peywendi- 
yên xwe yên civakî. Her wiha 
Zinarê Xamo ji devoka min zi- 
vêre, tevî ku bi serhişkî bi de
voka xwe dipeyive û dinivîse. 
Helbet ez nikarim kêmasiyên 
zimanê xwe ji xwendevanan 
veşêrim, belê her wiha jî Zinar 
nikarê çewtiyên xwe yên di 
derbarê “Hesîr û Baran”ê de 
veşêre. Çimkî ji dil wî de ku 
piştî 12 Eylûla 1980 yê bi tenê 
nivîskar, ronakbîr û şa’îr li me 
pir bûn. Lê wilo rexnegiran jî 
ciyê xwe di nav vê talanê de 
girtin.

Çilo karê hunermendiyê ne 
karê nezanaye, wilo jî karê rex- 
negiriyê. Ma kê gotiye ku rex- 
negirî lîstîka zarokane.

□

tunuz; onbinlere 
varan genç insanı
mızı insanlığından 
etmek için hapisha
nelere doldurdu
nuz; yaptığınız bu 
zulme karşı çıkan 
yüzlerce yürekli ay
dınımızı sürgüne, 
işkenceye, hapisha
neye yolladınız.

Bugünkü uygula
malarınız aslında 
yeni değildir, hayır! 
T.C. Devleti kurul
duğu günden bu ya
na süre gelmekte
dir. Ermeni halkını 
bir bütün olarak ta
rihten silerek yok 
etmeye çalıştınız; 
Rumları vatansızlı
ğa mahkûm etmek 
istediniz; yıllardır 
Kürt halkına karşı 
uyguladığınız sür
gün, asimilasyon 
politikanız yetme
di, bugünde tek 
yanlı bir savaş sür
dürmektesi
niz. Halk-
ları bir bütün olarak 
tarihten silmeye hiç 
kimsenin gücü yet
medi ve sizinle yet
meyecektir. Aynı 
şekilde tek tek insa
nı kendi vatandaşlı
ğından yoksun kıl- 
mayada sizin gücü
nüz yetmeyecektir. 
Nasıl ki yüreklerini 
söküp alacak kadar 
güçlü değilsenizse!

Bizler kendi ülke
mizi ve emekçi yok
sul halkımızı sevdi
ğimiz kadar siz ti- 
ranlarada düşmanız 
bu açık bir gerçek
tir. Halkını emper
yalizme peşkeş çe
kenler; ülkenin yer 
altı yer üstü zengin
liklerini İMF’ye 
ipotek edenler; bili
me, sanata,kitaba, 
aydına düşman olan 
lar yurtsever ola
maz! İşte bu anla
mıyla sizlerde yurt
sever değilsiniz ve 
insanlık açısından 
en büyük suçlu olan 
da sîzlersiniz.

Sizler vermediniz 
bu hakkı ki alabile- 
siniz. Size verecek 
tek bir hesabımız 
yoktur ama soraca
ğımız hesaplar var
dır ve yarın güneş 
ordusu olarak bunu 
yapacağımızdan 
kuşkunuz olmasın 
hiç! 2.2.I988/Atina

Mirze Karataş
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politika m ekonomi ♦ toplum
İsveç’te yapılacak olan 1988 parlemento seçimlerinde Şerefhan Ciziri VPK’dan aday

İsveç parlamentosuna bir Kürt aday!
Ş. CIZIRI: “Herşey parlamento için değildir’’

VPK'nun 1988 parlemento adayı
Şerefhan Ciziri

□ “Bizim savunduğumuz başka 
değerler, yargılar var... Uğruna 
mücadele ettiğimiz amaçlarda 
parlamento sadece bir mücadele 
biçimidir.”
□ "Madem uzun zamandan beri 
İsveç'te yaşıyoruz neden sadece 
seyirci kalalım.”
□ "Biz Kürdistan'ı veya başka bir 
ülkeyi İsveç'ten değiştiremeyiz. 
Bu ülke insanının işidir. Biz onlara 
yardımcı olabiliriz.”

Şerefhan Ciziri 13 yıldır isveçte yaşıyan bir 
Kiirt. İsveç’e geldiğinden beri çeşitli demok
ratik ve politik örgütlerde faaliyetler sürdü
ren Ciziri son yıllarda Sol Parti komünistler 
(VPK) içinde aktif bir politikacı olarak çalış
malarını sürdürüyor. VPK’nun çeşitli örgüt 
kademelerinde görevler üstlenen Ciziri par
tili arkadaşlarının önerisi üzerine yapılan 
önseçimlerde VPK listesinden Milletvekili 
adayı olarak seçildi. İsveç’te önümüzdeki 
Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde 
şansını deneyecek olan Avrupa ’daki ilk Kürt 
milletvekili adayı ile Stockholm ’de bir söyle
şide bulunduk.

□  Sayın Şerefhan Ciziri, VPK içinde aktif bir 
politikacı olarak yaptığınız çalışmalar ve ya
pılacak olan genel seçimlerde milletvekili 
adaylığınız konularında bizi bilgilendirebi- 
lirmisiniz.

□ □  Bildiğiniz gibi İsveç’te 3 yıl kalan göç
menler seçme ve seçilme hakkına sahip olu
yor. 1975’ten beri yaşadığım İsveç’te ilk defa

1978 seçimlerinde oy kullandım ve 
oyumu VPK’ya verdim. O günden bu 
yana tüm seçimlerde oyumu VKP’ye 
verdim. Kürt göçmen grupları içinde 
yaptığım çalışmalardan dolayı, parti 
içinde aktif rol alamadım. 1983’ten 
bu yana ise, bir üye olarak parti bi
rimlerinde aktif olarak yer almaya 
başladım.

Ben Huddinge parti teşkilatına üye
yim. 1985’te partiden arkadaşlar pro
fesyonel olarak çalışmamı önerdier. 
Bunun üzerine Huddinge belediye 
meclisi parti grup başkanlığı görevi
ne seçildim. Bunun dışında partinin 
Stockholm il örgütü organlarında, 
örneğin; Uluslararası Dayanışma 
Komisyonu, Belediyeler Komisyonu 
gibi görevler aldım.
Bildiğiniz gibi 1988 Eylül’ünde İs

veç’te genel seçimler yapüacak. Par
tinin bazı temel birimleri beni parle- 
mentoya aday adayı gösterdiler. 90 
kişiden oluşan aday adayları arasın
dan, 35 kişilik bir ilk aday listesi 
oluşturuldu. Ben yapılan ön seçimde 
adı geçen listenin 7. sırasına se
çildim.
Türkiye’de sürekli olarak yurt, dı

şındaki Kürt ve Ermeni lobilerinden 
söz ederler. Size şunu dürüstçe be
lirtmek istiyorum, benim adaylığım 
hususunda hiçbir lobi faliyeti olmadı. 
Adaylığım, parti içerisindeki özverili 
çalışmamın takdiri niteliğindedir. Ya
ni çalışarak alınteri akıtarak buraya 
gelebildim. Bütün yeteneksizlikleri
ne rağmen bedava politikacı olabil
mek, ancak T.C. parlementosunda 
mümkündür. Paran oldumu, biraz da 
nüfuzun oldumu ve bir de devlet’e 
yağ çekersen iyi politikacısındır! 
Özal’ın etrafı böyle unsurlarla dolu. 
Esas lobi onlardadır.

□  Sayın Ciziri adayı olduğunuz 
VPK’nun göçmen politikası ve Kür
distan politikası ’nı kısaca anlatır 
mısınız?
□ □  Genel olarak Avrupa’daki Ko
münist Partiler, Kürt halkının bağım
sızlık mücadelesine olumlu yaklaş
maktadırlar. Bu bir genel doğrudur. 
Fakat VPK sadece bununla yetinme
di. 1978 den bu yana, her yıl parti 
milletvekilleri sistematik olarak par- 
lementoya Kürdistan sorunu ile ilgili 
önergeler sundular. İsveç’in, İsveç 
hükümetinin Kürdistan konusuna 
ciddi bir şekilde eğilmesi gerektiğin

de ısrar edildi. Parti, çeşitli uluslara
rası kuruluşlarda, örneğin BM ve di
ğer insan haklarını savunan kuruluş
lar nezdinde İsveç’in bu sorunu 
gündemleştirmede aktif rol oynayıp 
öncülük etmesini istiyor. Bu konuda 
az da olsa İsveç’in diğer partileri, ya
ni Sosyal-demokratlar ve diğer burju
va partileri olumlu cevap veriyorlar. 
Fakat bir türlü bu görevi omuzlama
da somut bir yaklaşım göstermediler. 
Ama VPK yine de yorulmadan sü
rekli olarak her yü Kürt halkının du
rumu ile ilgili önergeleri meclise ve
riyor. Biliyorsunuz İsveç’te Kürt gru
bu çok aktif çalışma içerisinde. 
Partili milletvekilleri, Kürtlerin or
ganize ettikleri her etkinliği bütün 
güçleriyle desteklemektedirler. Kürt 
kuruluşlarının bu ilişkilerden mem
nun olduklarını tahmin ediyorum.
Sorunun ikinci bölümüne gelince;
İsveç’e 1980’lerden bu yana, büyük 

bir politik mülteci kitlesi geldi. Bun
ların önemli bir bölümü Orta
doğu’dan geliyor. Yani Kürtler, İran1 
lüar, Irak’lüar, Ermeni’ler, Türk dev
rimcileri, Asuri Suryaniler vb. Bu 
yoğun göçmen akınına karşı İsveç’te, 
güçlü olmasa da bazı tepkiler oluştu. 
Parti, tüm gücü ile uluslararası daya
nışmanın değerlerini öne çıkararak, 
politik mültecilerin durumunu aydın
latmayı görev bildi. Politik göçmen
lerin birer yabancı olarak değil, İs
veç’te yaşayan çeşitli etnik gruplar 
olarak görülmelerini savundu. Bun
dan dolayı parti, anadil eğitiminin sa
vunulmasına, hortlayan ırkçılığa kar
şı mücadele edilmesine, göçmenlerin 
seçme seçilme hakkına sahip çıkıl
masına ve bütün bunların parlemen- 
toya yansıtılması için kararlar aldı. 
Mesela genel seçimlerdeki seçme ve 
seçilme hakkı bu politikanın bir so
nucudur. Biliyorsunuz partinin için
de Yunan asıllı bir milletvekili arka
daş var. Ayrıca bu yıl ben de aday 
gösterildim.

□  Geçen yıl yapılan Genel Kongrem
den sonra hala VPK’nun iç tartışma
ları devam ediyor mu ? Bu tartışmalar 
girilecek seçimde partiyi hangi yönde 
etkileyebilir?
□□Ben genel kongre’de delege 
idim. Tartışmalara bizzat katıldım. 
Şunu söyleyebilirim. Parti içerisinde 
canlı bir tartışma ortamı var. Görüş
ler tartışüıyor, brifingler düzenleni
yor, parti basını bu konulara geniş yer

veriyor. Ben izlenen bu yöntemde sa
kınca görmüyorum. Sovyetler’de 
Glasnost varken; bizde niye olmasın. 
Türkiye ve Kürdistan’lı devrimcilerin 
Glasnost’u ne zaman başlatacaklarını 
merak ediyorum. Tabi tartışma küfür 
etmek, kara çalmak, birbirini suçla
mak ve siyasal sorunları bireysel yan
lışlara indirgemek anlamına gelmi
yor. Partiyi radikalleştirme, ona açık 
bir sosyalist kimlik verme, bence en 
tutarlı yoldur. Bu çizginin içinde ben
de varım.

Diğer yandan, parti içinde tasvip et
mediğim bazı eğilimler de var. Bun
lar partiyi düzen partisi haline getir
mek istiyorlar. Yani dikensiz gül bah
çesi yaratmak istiyorlar. İç tartışma 
bu anlayışlar arasındadır. Parti lideri
miz Lars Wemer, Kongre açış konuş
masında; ‘ ‘Toplumda demokrasi kur
mak isteyen bir parti önce kendi için
de demokrasiyi uygulamalıdır. 
diyor. Bence de bu tesbit doğrudur. 
Eğer bir komünist parti toplumda 
eşitliği, kardeşliği ve sömürüsüz bir 
toplumu savunuyorsa; bunu kendi
sinden başlatmalıdır. Yani sosyalist 
ilişkiler parti içinde egemen olmalı 
ve toplumun diğer kesimlerine alter
natif olmalıdır. Biz ancak bu şekilde 
inandırıcı olabiliriz.
Ben seçimlerde partinin bu konu

lardan olumsuz bir biçimde etkilene
ceğini sanmıyorum. Bu tartışmaların 
etkisi olumlu yönde olacaktır. Fakat 
her şeye rağmen şunun altını iyice 
çizmek gerekli: Her şey parlamento 
için değildir.
Bizim savunduğumuz başka değer

ler, başka yargılar, insan anlayışları 
var. Uğruna mücadele ettiğimiz 
amaçlarda parlamento sadece bir 
mücadele biçimidir. Mücadelenin tü
mü değildir.

□  Sayın şerefhan Ciziri, genel olarak 
göçmenlerin ve özel de ise kürt göç
menlerinin bulundukları ülkelerdeki 
politik yaşama yaklaşımlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz veya nasıl ol
malıdır?
□ □  Bir tiyatroda seyirciler ve oyun
cular vardır. Bir futbol maçında da 
öyledir. Toplumlarda da bu şimdiye 
dek böyle olmuştur. Biz bu ilişkilere 
dayanarak sadece seyirci ya da göz
lemci kalamayız.

Madem uzun zamandan beri İsveç1 
te yaşıyoruz, neden sadece seyirci ka

lalım. Eğer içinde bulunduğumuz 
topluma yabancılaşmak istemiyor
sak, dışarda gözlemci olarak kalmay
la yetinmiyorsak ve politikada sözü 
geçen somut adım atan kategoriler 
içine girmek amacındaysak, politik 
konulan sadece İsveçli’lere bırakmak 
doğru değildir. Sadece kendi göçmen 
grubunun iç işleriyle uğraşmak sağ- 
lıklı bir çalışma yöntemi değildir.
İsveç toplumu da bizim geldiğimiz 

toplumlar gibi sınıflı bir toplumdur. 
Sermaye sınıfı, işçi sınıfı burada da 
vardır. Ezen ve ezilenler, sömüren ve 
sömürülenler sosyal-demokratların 
iki yüzlülüğü burada da vardır. Bir 
kaç milyon kron için insanlık onuru
nu ayaklar altına alan, çiğneyen, 
pragmatik-çarpık ilişkiler burda da 
vardır. Neden bunlara karşı mücade
le etmiyelim.
Bu haksızlıklara baş kaldırmak sa

dece İsveçli devrimcilerin payına 
düşmemeli. Devrimci insan, yaşadı
ğı toplumu değiştirmeye çalışan in
sandır. Biz fiilen kendi toplumumuzu 
yani Kürdistan’ı veya Türkiye’yi ya da 
başka bir ülkeyi İsveç’ten değiştire
meyiz. Bu ülke insanının işidir. Biz 
onlara yardımcı olabiliriz. Tersini 
kimse hayal etmesin. Yaşadığımız 
toplumla geldiğimiz toplumlar ara
sında sağlıklı bir mücadele bağı kur
mak gerekir, bundan dolayı biz ne 
tam İsveçli olabiliriz ve ne de İsveç’te 
yaşadığımız müddetçe iyi bir Kürt 
militanının görevlerini üstlenebiliriz.
Yani hem ülkemiz ve hem de yaşadı

ğımız topluma karşı varolan devrimci 
ödevlerimizi birlikte götürmemiz 
gerekir.

Örneğin; Marks ve Engels her ikisi 
de gittikleri ülkelerin mücadelelerine 
aktif olarak katılıyorlardı. Lenin ve 
diğer Bolşevikler de aynısını yapmış
lar. Eğer devrimci mücadelede tutarlı 
olmak gerekliyse -ki öyledir- neden 
onları örnek almıyalım.

Sonuç olarak şöyle diyebilirim; Biz 
Kürdistan için mücadele edeceğiz. 
Fakat nerede olursak olalım, Kürdis- 
tanı kendi içimizde taşıyacağız. 
Uzayda olsak bile...
□  Teşekkürler ve bol şanslar sayın 
Ciziri
□□Ben de teşekkür ederim.

ANK» Stockholm

KÜRTÇE 
SAVUNMA:
16 yıl 21 ay

□ □  Diyarbakır Askeri Mahkemesinde 
yargılamaları süren, Rızgari davası sa
nıkları yaptıkları Kürtçe siyasi savun
madan dolayı ceza yağmuruna tu
tuldular.

Diyarbakır Rızgari ek davasında yargı
lanmakta olan Abdullah Uzun 16 yıl 21 
ay, Yakup Çiçek 8 yıl ve Şehmus Özzen- 
gin 8 yıl ek cezaya çarptırıldılar.

Hatırlanacağı üzere sanıklardan Yakup 
Çiçek’in 25 yıl 6 aylık, Abudullah 
Uzun’un ve Şeyhmus Özzengin ise 21 
yıl 6 aylık cezaları yargıtayca onaylan
mıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta, çıkarıldı
ğı mankemede bir açıklama yapan Di
yarbakır Belediye Başkanı Mehdi Za- 
na’da bundan böyle savunmasını Kürtçe

Abdullah Uzun • Diyarbekir Cezaevi /30.4.1987  yapacağını açıkladı.

Irak’ta kimyasal silahların 
üretimi rekor düzeyde!!

□ □ □  İngiltere’de yayınlanan “jane’s” dergisinin belirttiğine göre; Irak kimyasal si
lah üretiminde, Orta-Doğu’nun önemli ve büyük bir güç’ü haline gelmektedir.

Bu dergiye göre, bu silahların kullanımı, son günlerde en az bin İran’lı sivilin ölümü
ne ve 7 0 0 0  İran’lınında sakat kalmasına yol açmıştır. Yine bu derginin son sayısında 
yayınlanan başka bir yazıda, Irak’m ölüme neden olan kimyasal Sarin gazının üretim 
kapasitesini arttırdığı ifade edilmektedir.

Irak’ta Sarin gazını üreten bilimsel araştırma merkezinin, daha önce Irak’ın Tabun 
gazını ürettiği, Bağdat’ın güney doğusundaki Salman P&k’a yerleştirildiği belirtilmek
tedir. Sarin gazı, kullanımını takip eden iki dakika içinde öldürücü sonuçlara yol aç
maktadır. Ayrıca en önemli ve büyük kapasitelerle çalışan iki kimyasal üretim fabrika
larının Bağdat’ın IOO Kilometre Kuzey-Batı’sındaki Samarra ve Al-Fallujah’ da bu
lunmaktadır.

Bağdat ve Arap ülkelerinin Başkentlerindeki diplomatik kaynaklara dayanılarak ya
pılan açıklamalara göre: Irak’ın ayda en az 6 0  ton Moutarde, 4 ton Tabun, 4 ton Sarin 
gazı üretebilecek kapasiteye sahip olduğu iddia edilmektedir.

Bu rakamların kesinliği dikkate alınırsa, Irak’ın Orta-Doğu’daki, kimyasal silah üre
ten en önemli ve büyük güç haline geldiği ve onuda ikinci güç olarak, Suriye’nin takip 
ettiği ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: 25 Şubat 1988 Tarihli “Le Courrier”(İsviçre’de yayınlanıyor) gazetesi.

Paris • A N K
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edebiyat hüner û çand

AEMA NEAWO CANÊ
Kolana tarî û biçîb webî he- 

mî bolanêt bajêrê biçîb li vê 
êvarya pîroz ya xalî nebû ji 
xelbê, hind wêve diçon û 
hind hêve dihatin. Lê hineb 
cara xalî dima û kes têda ne 
dima jibilKbovanî) yê deh salî, 
ewê mijîl bi helbirina agireb 
biçîb webi deh Salêt wî bû. 
Hindeb xelb zû gehiştibûn li 
ser lotbêt bilind agirî helken, 
û hindeba ji her çar sîvandêt 
malêt xwe tijî agir biribûn bi- 
helbetina Newroza pîroz.

Mala bovanî wan webî hin
deb malêt dî, dibê behirbûn ji 
agirî û şehyana agirî, çînbo 
babê wî hêşta ji nav rezî ne

zivrî bû, û deyba wî jî ya mijü 
bû bilênana zadî û bêhna îp- 
raxa bi ser mala wan da diflrî 
û bolan hemî tijî bêhin birbû. 
Lê car car deyba wî bîra bova
nî dibir û gazî dibirê:

-Kovan, burê min were jor çi 
agira helnebe!

Kovan di ber agirî ra da ber- 
sivê det:

-Dayê ma hebe evro agirî ne 
helbem pa dê bengî helbem?

Dayib di dilê xwe da bi bersi- 
va burê xwe razî dibû û hizir 
dibir dê nûbe babê Kovanî 
hêt, û yan dê Kovanî înîte jor 
yan jî dê harî bet û agirebî hel- 
ben. Wê gavê qîjiyebê perda

bêdengiyê dirrand û deyba 
Kovanî ji hizra derbir demê 
ew qîjî "gasbirî" ca bê hist de
ve wê vebû û got:

-Deyba te gorî te bibît?
Û hêşta axivtinêt wê ji devî 

ne xilas bibûn, gehiştibû ji 
derve. Hind dît gurrya agirî ya 
xwe di laşê biçîb alandî û Ko
van yê dev beş may û xu hê- 
ve û wê ve dihelavêt. Dayb di 
gavê da lerzî ji tirsa û sehma û 
serêt rêba lê berzebûn û ne- 
zanî çi bibet. Rondib tijî çava 
bûn, lê hind hêz nebû bihê- 
nexar. Wê gavê babê westyay 
ji nav rezî hat, demê çavê wî 
bi burê wî betî, westyana xu

hemî ji bîr bir û bezî hewara 
burê xwe. Çû di jor ve, setleba 
avê îna û li barê xo bir. Ta agir 
verevî ji laşê burî û vemirî. Wê 
gavê burib bete erdî bê hoş. 
Babê wî guhê xu bi dilî vena 
bêhneba xoş bê guh dengê 
dilê wî bibît. Bê hêvî bû. Kurê 
xu rabir û biber milêt xu vena 
û li deyba Kovanî zMrî û gö
te: -Xema ne xo canê Kovan jî 
webî geleb zarob û gencêt 
Kurd gorî Ejdehabêt seda bîs- 
tê bibît.

Babê ROJÊ

d i s o t e !

/

Bi napalm 
Bi sênap
Bi hemî gazên jehrîn 
Bi hemî çekên nû 
Bi fantom û Skayhok 
Bi Mîg û Mîraj 
Bi bêdengiya cîhanê 
Bi bêbextî _ _ %
Bi navê şerê Iraq û îranê 
Ji ber xêr û bêra xwe 
Li berbanga sibel^
Bi qêrîna dîkan rf 
Li ber roava 
Bi windabûna royê re 
Bi çekên cîhana demoqrat 
Bi çebên cîhana soşyalîst 
Têye sotin û wêrankirin

Bo çi?
Ew Kurdê reben û perîşan 
Ew Kurdê dilsoz û li şûnmayî 
Ew Kurdê serhişk û çiyayî 
Ew burdê mêrxas û nezan 
Bona mafê xwe 
Bona serxwebuna xwe ğ V 
Têye buştin û çolbirin

Erê!
Ew ji bona petrola xwe 
Mehden, zêr û zîvê w  
Têye qelandin û derpderb

23.3.1988

Reşid SİMO

l •  Ji şehîdên bajarê Helepcê re

%  xwîn û xuhdan 
tiirijiboaxê 
jê'j'bo rêncberan 

f  siruştê

Ev xvcfin û xuhdan 
dîroba me ye 

’ ji dil, hiş û can 
timxebatheye

Evxwîn û xuhdan 
hergîz na bin sar 
ji bo Kürdistan 
dibine hawar

Ev xwîn û xuhdan 
her dem mişê ne 
yan man! yan neman 

|  em pêşmerge ne

18.3.1988

Xuhdan: Xwîdan, xwêdan 
Siruşt: Tebîêt 
Hergîz: Qet 
Mişe: Gelek (Zaxoyî ye)

Beşîr BOTANİ

“ÇİTE ÇIT 
EZİM HER T1ŞT”

FENDI

Rojek ji rojên destpêka Biharê bû. Taveke 
xweş û germ xwe bi ser deşt û newalan de 
ber da bû. Kevîyên(belekên) berfa spî hin bi 
hin dihelan. Xîpikên kerengan jî hin bi hin 
serberfîn dibûn. Robarê sor bi helandina 
berf, xwêsî û keviyan hin bi hin bi hêz dibû.

Rayên (rehên) geyayên ku xwe di bin ke- 
viran de veşartî bûn hin bi hin xwe vedizî- 
landin. Kurmikên axê, hin bi hin xelekên 
xwe ji hev vedikirin serûax dibûn, bo ku hi- 
neke can bi wana de were...

Qaj-waja qirra reş li ser darê; qêrr, hawar 
û axînên Bilbil û Şahînan li newalan vedi- 
dan. Sêvelê çolê (xiltê kor) herrî û axa, ku bi 
lehiya baranê ketî di xanîkokê wîna de, bi 
kulafkê xwe paşpaşkî derdixist - tilmeke 
mezin ber derî bilind bû bû.

Kit û matên roviyên wê pesarê ji kabûsiya 
xwewa zivistanê hîşyar bûn û çavên xwe fe- 
rikandin. Bêhna destpêka Biharê li pozê 
Roviyê sorbelek-kalepîre roviyan- jî xist û 
ew derkete derê qolê... Berê xwe da jêr û 
kûr lê ponijî. Zikê wîna kire qurre-qurr; glê- 
za(grêza) devê wî herikî...

Çend tîrêjên dû ji kuleken (bixêriyên) ma- 
lên gundê çem şemo ber bi Azmanan de 
bilind û stûr dibûn...

Hesso -şivanokê gund- hê ji mêj ve pez 
(sewal û dewar ji dûrî malan xistî bûn. 
Hirço-Kalekuçikê malan ji tirsa zarokan 
xwe di govekî pêz de veşartî bû...

Qêr-mêrên zarokan bi ser malan diket...
Alok, dîk û mirîşkan bi komikên xwe ve 

çend aliyên gund li xwe belav kirîbûn.
Alalokê reşnêr -serokê komekî- baskê 

xwe mîna “paraşûtê” vekirî bû; şirna 
xwe(“pozê” xwe) heya jê hatî sor û dahe- 
lan dî kirî bû; berçîlka (berkurra xwe) ta jê 
hatî piv da bû... Mixê xwe dida dorana xwe, 
ku çi dengê li kêfa wîna hewê bi sixêfên 
xwe bersiva wana bide!

Xulxulandina tevek alokan li pesara ne- 
wala sor vedidan û li wana vedigera û ev 
yek dibû rik, ku careke din bixulxulênin...

Roviyên birçî li hev civiyan û wiha ji hev re 
gotin:

-Kurro, van qalabalixkeran serê me birin; 
hinavên me têkilhev kirin! Ma qey tû cara 
vê nîne?! Kalerovî xwe da pêş û got:

-Ezê biçim li nebza wana binêrim; biza- 
nim ka çiqasê xwedî hêzin; bo ku em care- 
kê jê re bibînin.
Tevekan ev biryara wîna baş dîtin.
Kaleroviyê, bo rojeke giran -mîna îro- ji 

sergoyê gund kevneşaşa melê dizî bû. Wî, 
şaşika xwe da serê xwe, gopalekê da destê 
xwe û bi kulê-kulê ber bi gund ve çû...

Nêzîkî komeke alokan bû piştî silavê got:
-Ez ji gundê qontaxa çiyê têm. Karekî min 

bi serokê we heye.
Alokê dûv xûl, ji hev de ketî û di nava her- 

riyê de mayî xwe da pêş û got:
-Qedera van ji min tê xwestin! Bêje, te çi 

divê?! Kalerovî, bi hêcetekî xwe jê xilas kir 
û giha komeke din, pirsa xwe ducare kir. 
Vêcarê yê reşnêr bersiv da:

Ezim xudanê ord û asîmanan yên van 
alokan! Zû merema xwe bêje, lê hene ezê 
serê te jê kim!!

Kalerovî giha komeke din. Alokê biçûk û 
bêserober heya jê hatî şirna xwe sor kir û 
daheland; gempira xwe tejî hewa kir û bas- 
kên xwe bi erdê ve anî û got:
-Çite çit, ezim her tiştü Dinyayê xira bikim 

yan jî ava bikim??!
Kalerovî, li bayê bezê li hevalên xwe vege- 

ra û got:
-Haydê hevalno! Bilaîro hinav û mêlakên 

me jî hinekê germ öbibin, govendê bikin!...
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JÎD, 5 ox 70 80. 172 07 êundbyberg-^WEDEN

NEAWEŞIYÊN BIÇÛK 
TÊN 6EDHEV 

DIBIN NEXWEŞIYÊN MEZIN
Nivîsandin: Yilmaz Guney * Vergerandin; Bêkea

□  □  Lawik got; “Ez naçim textor”
Bav got; “Çima?”
Lawik got; “ Ez ji derziyê ditirsim!”
Diya wîbi hêrs got; “Gertu ji derziya bitirsî, 

ji nexweşiya jî rizgar nabî”
Lawik got; “ Ez naçim textor”
Bawêwîgot; “ Binêr, lawêminyê xweşik. Ji 

dil guhdarî min bike. Tu nexweş î. Ji bo tu ji 
nexweşiyê rizgar bibî, divê textor li te binêre 
û nexweşiya te bizanibe. Divê rê pêş me bi
ke, derman binivîse”

Lawik got; “Ez derman venaxum. Derman 
tal e”

Diya wî got; “Wê wextê bimir e

?//

Bav berdewam kir; “ Lawê min, hinek kes 
hene zilamên pir mezin in. Ewana jî ji çûna 
ser textor ditirsin. Her weha weke te. Ewana 
zanin, ku nexweş in, lê ji navê nexweşiya, ku 
textor bibêje ditirsin. Jiyana bi nexweşa re 
natirsin. Ji navê nexweşiyan, ji fêrbûna navê 
nexweşiya ditirsin. Halbûkîyê ku em jê bitir
sin ne textor, ne derzî, ne êşa derman, ne jî 
navê nexweşiyê ye. Lê nexweşî bi xwe ye. 
Lawê min, ger em nexweşiyê nizanibin, wê 
nexweşî me bixwe û xelas bike, lê ku em nex- 
weşiyê bizanibin emê wêna bixwin û xelas 
bikin.”

Lawikgot; “Ez nikarim nexweşiyê bixwim û 
xelas bikim”

Bawê wî bi ken got;...
DOM BIKE

Serdar • 10 mehî •  LONDON

Shaye Hares •  8 salî •  Lavrion-Yewnanîstan

l i n i n i

Helbest û awaz: R. CAN

m
7 i / .5"

• 6
C ÎD A N

W M
Cîranê(m usîk)
Tu delalî, tû rindî (2) 

C A R K IR IN  
Cîranê (musîk)
W ere bi m êvandarî (2) 

C A R K IR IN
carkirin:Cîranê(musîk) 

Cîranê, cîranêmeyî

Sînem • 5 Salî
PARÎS

A j

H \ 5  

4
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Okuyucularla •  Bi xwendevanan re
Sadun Aren ve Demokratlık

Kürt halkının kaderidir bu. Ne zaman 
sorun Kürt sorununa gelse sosyalist, sos
yalistliğini demokrat, demokratlığını unu 
tur, unutmak ister.

Sosyalist olmanın, demokrat olmanın öl
çütleri vardır. Bu ölçütler Kürt sorununa 
gelince değişir ve kitabına uydurulmaya 
çalışılır.

Yıllardır “Sosyalistlik” yapanlar bu so
runu atlayarak yapmışlardır.
Yıllardır “demokrat” olanlar bu sorunu 

eş geçerek “demokrat” olmuşlardır.
Önüne hedef diye komünizmi koyan 

akımlar bu sorunu unutmuşlardır. Veya 
enternasyonalizm adına unutmak istemiş
lerdir.
Evet bunlar Türk demokratları, Türk 

sosyalistleri ve onların “egemen düşünce
lerinin” peşinden gidenlerdir. Her zaman 
anlatıldı. Egemen ulus şovenizminin sos
yalistler, demokrat aydınlar üzerindeki et
kisidir bu.

Eskiden bunların ağzından “doğu ana- 
dolu halkı” diye ve “bu halkın program
lan” diye çıkan sözler bu gün şekil değiş

tirmiştir. Muhteva aynıdır. Bir halkı yok 
saymaktır. Bir halkın doğal gelişiminin 
önünü kapamaktır.

Kürt sorunu Türkiye’de Kürt sosyalistleri 
tarafından gündeme getirildi. Bu bir ger
çektir. “Kürt” kelimesini kullanmaktan 
korkan “bir sol” veya “bir sosyalist”,“bir 
demokrat” oturup önce korkuyla sosya
listliğin ve demokratlığın bağdaşıp bağ- 
daşmıyacağını düşünmelidir.

Korkuyla, şovenizmle bağdaşan bir sos
yalizm veya bir demokratlıktan asla bah
sedilemez. Ama Kürt sorunu, Türk soluna 
ve demokratlarına korkuyla; sosyalistliği, 
demokratlığı ve şovenizmle; sosyalistliği, 
demokratlığı bağdaştırmıştır.
Bu eğilimler bu gün bu soruna ilgi göste

riyorlarsa, Kürt ulusal hareketinin dayat
ması sonucudur. Bir nevi mecburiyet hali
ne gelmiştir. Yine de sunulan çözümler 
eski muhtevaları aşmış değildir. Bunun en 
güzel örneklerini Türkiye’den izleyebili
riz. Filistin halkıyla dayanışma için mey
danlarda yürüyen, tartaklanan öğrenci ha
reketleri (ki sol akımların dışında değil

dir.) hemen burnu dibinde katledilen bir 
halk için de (Kürt halkı) aynı eylemi koy
mayı düşünememektedir veya göze alama
maktadır.
Bu tür biçimsel savunular ve egemen 

ulus şovenizminden etkilenen bir çözüm 
Kürt halkı için güven verici değildir.
Korkuyla demokratlığı ve egemen ulus 

şovenizmini kendinde bütünleştiren bir 
Türk demokratının, en iyi örneğini veren
lerden birini tanıma şansına sahip olduk.
Geçen aylarda Prof.Sadun Aren’in Duis- 

burg’daki “bilgilendirme ve tartışma” 
toplantısına katıldık. Bu bilgilendirme 
toplantısı kısaca Türkiye’nin ekonomi ve 
politikasını kapsıyordu. Durup dururken 
böyle bir toplantıya neden gerek duyul
muştu? Aslında bu durup dururken olan 
bir olay değildi. Bu tür toplantılar farklı 
amaçlar taşıyordu. Bunun, yani bu tür top
lantıların açılışı Aziz Nesin’lerle yapıldı.
Türkiye, Avrupa kamuoyuna yönelik bir 

takım çalışmalar içinde. Bu kampanyanın 
amacı Türkiye’nin, 12 Eylül Cunta’sından 
sonra sarsılan prestijini düzeltmek, işken
cenin olmadığını ispatlamak ve demokra
sinin Türkiye’de tüm kurumlarıy la yaşadı
ğını, Avrupa’lı dostlarına(biçimsel de ol

sa)göstermek zorunda. Artık TC de 
diplomasinin ve Avrupa kamuoyunun 
önemini kavramış durumda.

En büyük amaçlardan biri de, yurt 
dışındaki mültecilerin yaşamlarını 
daraltmak ve geri gönderilmelerini 
sağlamaktır. Bunun için de her za
manki gibi“milli sosyalistlere” iş 
düşüyor.

Sadun Aren’in konuşması, kendisi
ni sosyalist, demokrat olarak nitele
yen, Prof. Sadun Aren için utanılması 
gereken bir konuşmaydı. Baştanda 
belirtiğimiz gibi, sorun “Kürt 
sorununa” gelince sosyalistlikte, de
mokratlıkta bir anda nitelik değiştiri- 
verir. Sadun Aren konuşmasını eko
nomik sorunlardan politik sorunlara 
kaydırdığında, Türkiye’deki önemli 
demokratik gelişmelerden bahsetti. 
Öğrenci hareketleri, grevler ve iş
kencenin azalması gibi konularda bil
gi vermeye çalıştı. Amaç TKP güdü
mündeki “geri dönüş” çağrılarına 
dayanak bulmak ve sağlamaktı. Ko
nuşması “Kürt sorununa” gelip daya
nınca, Sadun Aren: “Biliyorsunuz 
doğuda bir sorunumuz var. Bu sorun

çözülmelidir. Bu konuda fazla konuş
mak istemiyorum. Biliyorsunuz tek
rar Türkiye’ye döneceğim. Fazla bir 
belirleme yapmak istemiyorum. ’ ’ So
run bu düzeyde geçiştirildi. Bu konu
da sorulan sorular toplantıyı karıştır
dı. Sorulan soru şuydu: “Sorun Kürt 
sorununa gelinci neden Türk demok
ratları bu sorunu tartışmıyorlar. Bir 
demokratın görevi açık yüreklilikle 
ezilen bir halkın sorununu görmek ve 
tartışmaktır. Kendinize demokrat di
yorsunuz ve “Türkiye’ye döneceğim 
tartışamam” diyorsunuz. Biz demok
ratın görevlerini farklı biliyoruz. Ör
neğin İsmail Beşikçi de bir demokrat
tı. Ve hiç korkmadan Kürt halkıyla il
gili yazdı, çizdi ve tartıştı. Alacağı 
cezaları düşünmeden, göreceği iş
kenceleri düşünmeden yazdı. Biz İs
mail Beşikçi örneğini önümüze ko
yup düşünüyoruz. Ve soruyoruz, si
zin koyduğunuz tavıra mı demokrat 
bir tavır diyorsunuz, yoksa İsmail Be- 
şikçi’nin tavrına mı demokrat diyor
sunuz?” Bu soru karşısında TKP’li 
bayanlardan sert tepkiler ve “dışarı 
çıkarma” önerileri geldi. Sadun Aren

ise bu soruya karşılık, ‘ ‘Ben söyledim 
döneceğim fazla bir şey konuşamam. 
Hem sen burda ne arıyorsun. Niye 
oralarda değilde buralarda konuşu
yorsun” gibisinden bilimsel olma
yan, kızgınlık ürünü tavır koymaktan 
öteye gidemedi.

Bilim adına hareket eden ve kendine 
demokrat diyen insanların tavrı bu 
olamaz. Ama dedik ya, Türk demok
ratlarının düzeyi misaki milli sınırla
rını aşamıyor. Çözüm diye sundukla
rı, “önce demokrasi gelsin, sonra si- 
zin(yani Kürtlerin)sorununu çöze- 
riz.”

Demokratların görevi alacağı hapis 
cezalarını düşünerek mücadele et
mek değildir. Ama biz bunun korku
dan çok, Türk demokratlarının kafa
larında yer etmiş ezen ulus şoveniz
mine bağlıyoruz. Katliamları, baskı
lan ve bir halkı yoketmenin planları
nı görmezden gelen bir demokrat gö
rülmemiştir. Türkiye’deki demokrat
lık ölçütleri bir istisnadır herhalde.

FATÊ / Almanya
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porto
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ÇEPERAST ★★★★★★★
1- Zimanzan û alîmekî Kurdan, xwediyê 
Kovara Hawar ê. 2- Du tîp... Ji kesên ku 
ji Iraqê re dibêjin(berewajî)... Feqîyek 
3-Dengbêjekî Kurdan, ku li kemancê di- 
xe... Tûtina tevlihev û nexweş, an jî da- 
rik, pûş û qirşên tevlihev 4-Begekî Kur
dan, ku navê wî di stranan de derbas di
be... Çaxa meriv bê kar be, bê îşî. 5-Ji 
tûrik mezintire, an jî ne birçî... Kesên, 
kü bêyî meriv tiştan direvînin(berewajî)
6-Fermana gotina razanê(berewajî)... 
Ciyê ku derman lê tên firotin.
7-Kaxezên, ku meriv bi wan bi qûmarê 
dilîze(berewajî)... Gotina qebûl nekiri- 
nê(berewajî)... Navê mehekê 8-Du tîp... 
Navekî meran... Du tîp... Du tîp 9-Bi 
erebîji çem re dibêjin(berewajî)... Kesê 
ku derew, fen û fût û henekan dike... Bi 
soranî ji “naxwe” re dibêjin, an jî “nax- 
we çi” 10-Navê stranek Kurdî, ku Mihe- 
med Arif Cizrawî dibêje(berewajî)... 
Agir, ard... Ji rû karan mezintire, wek 
Dîcle, Ferat û Xabûr 11-Hêvî... Lihev- 
rastnehatin 12-Cepha niştimanî

SEREJÊR ★★★★★★★★
1- Serokê eşîrekê, ku stran li ser hatiye 
gotin, ji mala Çetoyê 2-Fermana gotina

kirinê(berewajî)... Zanîn, zanetî 
3-Motor(berewajî)... Kesê ku ji Şa- 
mê be 4-Serêxaniyan(berewajî)... Li 
hinêk ciyan ji rîhê re dibêjin
5-Derve, an jî derî... Li me xist
6-Çox, tiştekî meriv dixe lingê 
xwe(berewajî) Jora devê meriv, jora 
çena jor 7-Li hinek ciyan ji goran re 
dibêjin(berewajî)... Du tîp 8-Bi zi- 
manê botanî ji Bûkê re dibêjin... 
Kurtenivîşa nûmerê... Navê mêre- 
kî(berewajî) 9-Çaxa meriv ji beqê rej 
dibêje, ew .....(berewajî)... Navê 
dewletek Kurd, ku pir kevin e(bere- 
wajî)... Du tîp 10-Kesê ku daw û dozê 
dizane... Navê wexwarinekê 11-Çaxa 
yek nikaribe(berewajî)... Navekî 
xortan 12-Navê mêrekî... Notak 
13-Notak(berewajî) Du tîp... Nerê, 
an jî dev jê berde(berewajî) 14-Tiştê, 
ku meriv pê cilan didrû(berewajî)... 
Herêm,mintiqa 15-Doxtorekî Kur
dan, ku beşdarî şerê Şêx Seîd û Seyîd 
Riza bûye. Di sala 1973 an de li Hale- 
bî miriye.

Bersivên Xaçerêza di hejmara 32 an de 
ÇEPERAST: 1-MELE SELÎM 2-IRAK, NUB 3-ŞİL, 
KAR, ŞE 4-ÊN, BARAN 5-WÎZE, BOLE 6-ELİF, ŞÎK
7-IBRANÎ 8-AZ, LACET9-KULİ, AR 10-KUL, TUK- 
NAB 11-AR, ŞERM, BÎ
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Yaşlı bir
ermeni savaşçısı:

‘ ‘Ölülerimizi bile g ö m e m e d i k . f o t o ;  Harald Hamrirı

“Türkiye baş düşman!”

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

“ Ermenistan’daki eski ziyareti
min resimleri arasında, bir ihtiyar 
adamı buluyorum. Tüm Ermeni 
müminlerinin merkezi sayılan 
Moskova’daki Etjimiyadzin Ka
tedralinin dışında, bir parkın 
bankında oturuyordu. Bundan 
tam 73 yıl öncesinin iğrenç katli
amlarına nasıl şahit olduğunu di
le getiriyordu.
-“ Gecenin karanlığında geldi- 

ler. Önce evlerimizi ateşe verdi
ler. Daha sonra çoluk, çocuk de
meksizin, kadınlarla birlikte ön
lerine gelen herkesi canice öl
dürdüler. Ertesi gün nehirden in
san ölüleri akıyordu. Ölülerimizi 
toprağa bile gömemedik.”
Anlattıkları Ermeni halkının 

“ katliamı’’dır. Fakat kendisi aynı 
kelimeyi kullanmıyor. Yerine 
Rusça’da halk katliamı anlamına 
gelen “Jenosid” i kullanıyor.

Katliam 1915’te, günümüzün 
Türkiye’sinde yer alan, Anado

lu’nun yüksek yaylarında ve ova
larında oldu. Günümüzde bile 
Ermeniler, bu toprağı ülkelerinin 
bir parçası olarak görmekte
dirler.
Ararat’ın yüksek olan karlı tepe

si, hemen hemen burada her 
yerden görülmektedir. Özellikle 
de Erivan’dan. Oraya erişme is
temi, insanların gözündeki has
retli bakışlar hep görünebiliyor. 
Sınır, aşağıdaki ovada, tel örgü
lerle ve nöbetçi kuleleriyle ayrıl
maktadır.

“ Ermeni katliamının söylentile
rini dışımızdaki diğer köylerden 
duyduk”  diye anımsıyor ihtiyar 
savaşçı. " Türkler bizden daima 
kin ve nefret duydular. Köyümü
ze geldiklerinde, vahşi hayvanlar 
gibiydiler. Babamla birlikte dışarı 
fırlayıp onlara karşı savaştım. 
Babamı cani bir şekilde katletti
ler. Daha sonra annem ve kız kar

deşlerimle birlikte buraya gel
dim.”

KAHRAMANLIĞI
İhtiyarın anlattıklarına göre, 

müslüman Türklere karşı gençli
ğinde gösterdiği kahramanlığı, 
mücadelesi ve cesareti nedeni 
ile göğsündeki madalyaları al
mış. Yaşının ne kadar olduğunu 
bilmeyen bu kahraman savaşçı, 
1915’lerdeki yeterli güce sahip 
olamadığı için, günümüzdeki du
rumuyla Türklere karşı, eskisi gi
bi kendini gösteremiyor.
Anlattıkları daha çok 1915 ’ler- 

deki korkunçluğu, yabani-gençe 
bitki örtüsünün eğirilmesi efsa
nesinin bir parçası gibi.
Hatıralarda kalan gerçekler, gü

nümüzde bile dünyanın dört bir 
yanına dağılmış Ermenilerce 
unutulmamıştır. Son günlerde 
Nagorna-Karabağ bölgesinde 
gelişen olaylar Ermenilerce ya
kından izlenmekte.
Dağlık bir bölge olan Karabağ, 

geçmişten günümüze Ermeni 
halkının kültürünü taşıyagelmiş. 
Bölgenin tarihçesi aradan geçen 
yıllara rağmen, günümüze kadar 
ulaşmış.. Sovyet, İran ve Türkiye 
sınırlarının çakıştığı bu alanda, 
geçmişte soylu Ermeni prensleri 
birlikte yaşıyorlardı. İlk Hıristiyan 
Kilisesi yine burada, bu bölgede 
kuruldu. Büyük Roma İmparato
ru Konstantin’in hıristiyanlığı ka
bul edişinden yıllar öncesine da
yanmaktadır bu olay. Bugün Etji- 
miyadzin’de bulunan bulunan bu 
katedral, Ermeniler açısından 
hala Katolikliğin ev sahipliğini 
yapmaktadır.

YIKIM
Ermeni İmparatorluğu 1000 yıl

larında yıkıldı. Türkler ve Farslar, 
yıllar boyu Ermeni toprakları için 
yıllarca çarpışdı. Bu paylaşım 
mücadelesine 1800’li yıllarda 
Ruslar’da karıştı. Böylece, Fars
lar, 1813’te, Rus Çarı’na, şimdiki 
Sovyet Azerbeycan Cumhuriye- 
ti’ni -Karabağ’da dahil- vermek 
zorunda kaldı.

Büyük Ermenistan’ın diğer kı
sımları Fars ve Türklerin hakimi
yeti altında kaldı. İlk elde Türkiye 
parçasında kalan Ermeniler, peş 
peşe katliamlara maruz kaldılar. 
İlk büyük kıyım 1905’te oldu. Di
ğeri ise 1909 da ve ardında 
1915’te de en büyük " Halk 
katliamı”  oldu. Çeşitli verilerin 
rakamlarına göre, 750 bin ile, 1,5 
milyon arasında Ermeni, katli
amda öldürüldü. Bu gün Türki
ye’de bölgenin yerli halkı olan Er- 
meni’lerden bir avuç kaldı.
1917’de Çarlığın yıkılması ile, 

özgür-bağımsız Gürcistan, Er
menistan ve Azerbaycan devlet

leri kuruldu. Kısa bir süre sonra 
da, Sovyet iktidarı ilk elde kendini 
Sovyet Rusya’da pekiştirdi. Ardın
da da diğer Rus olmayan Çarlık 
boyunduruğu altınadaki bölgeler
de kendini gösterdi. Üç trans Kaf
kas ülkesi, özgür ve bağımsız 
oluşlarından bir kaç yıl sonra, yeni 
Sovyetler Birliği’ne katıldılar.

STALİN’İN VAATLERİ
Ulusal sorunları çözümlemeyle 

ilgili oluşturulan Halk Konseyi adı
na Pravda’da da 4 Aralık 1920‘de 
bir açıklama yapan Stalin, tüm Er
meni bölgelerinin SSCB sınırları 
içinde yer alacağını ve bölgenin 
Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti 
adını alacağını duyuruyordu. Bu 
vaade göre şimdiki Nagorna- 
Karabağ ve Naçityevan bölgesi de 
Ermenistan sınırları içinde yer 
alacaktı.

Fakat uygulamada adı geçen ve 
bugün sorun haline gelen bölge
ler Ermenistan sınırları dışında 
kaldı. Bu uygulama, Sovyet ülkesi
nin ana çıkarları gereği, 
“ devrimci”  Jön-Türkler ve Kemal 
Atatürk ile olan iyi ilişkilerden kay
naklanıyordu. 16 Mart 1921’de 
Türkiye ile yapılan dostluk anlaş
masıyla, Batı-Ermenistan’a kar
şın, Kars, Ardahan ve Artvin illeri 
Türkiye’ye bırakılıyordu. Bu uygu
lama ile Türkiye-Sovyetler sınırı 
sabitleştiriliyordu.
Anlaşma gereği, Naçityevan, 

Türkiye ve Ermenistan arasında 
Azerilerin yaşadığı bir tampon böl
ge haline getirildi. (Bu bölgede ya
şayan Ermenilerin sayısı gün geç
tikçe azaldı ve bugün çok az sayı
da Ermeni bu bölgede yaşama!c- 
tadır.) Ardından Nagorna-Karabağ 
bölgesi, Azerbeycan yönetimi al
tında “ özerk”  bir bölge haline ge
tirildi.

TÜRKİYE’NİN TALEBİ
Moskova’nın bu uygulamaları, 

en çok “ devrimci”  Türkiye’yi 
memnun etti. Moskova yönetimi 
öte yandan, iç siyasette Azerbey- 
canlı ve Gürcü komünistlerin sem
patisini kazandı. Böylesi bir or
tamda, Ermenilerin hiç bir seçe
neği kalmıyordu. Batı’da Türkiye, 
Doğu’da Azerilerin arasına sıkı
şan Ermenilerin tek seçeneği, 
Sovyet kalkanı’nın arkasına sı

ğınmaktı.
Bugün, Ermenilerin yıllardır içle

rinde taşıdıkları Büyük Ermenis
tan hayali henüz parçalanmış de
ğil. Ermenistan parçalarının bü
tünleştirilmesi için bugüne dek 
Türkiye’ye karşı herhangi bir uy
gulama yapılmadı Ermenilerce. 
Türkiye topraklarında yapılabile
cek herhangi bir uygulama, Türki
ye’nin doğası gereği dış müdaha
le sayılıyor.
Ermeniler bu nedenle şimdilik, 

Nagorna-Karabağ bölgesine kon
santre olmuş dürümdalar. Bu ko
nuda ilk imzalı talep -2500 kadar 
imza vardı- Nagorna-karabağ’da 
yaşayan Ermenilerce, 1962 yılın
da Nikita Kruşçev’e veriliyordu. 
Aynı şekilde, 1967 yılında talep ye
nileniyordu...

İSLÂMLAŞTIRMA
1986 sonları ile 1987’nin başla

rında, 75 binin üzerinde Ermeni- 
nin imzasına taşıyan, geçmişe gö
re içeriği değişik bir başka talepler 
listesi bu kez M. Gorbaçov’a pos
talanıyordu. Başvuruda, Nagorna 
- Karabağ ve Neçityevan bölgeleri
nin “ İslamlaştırılması - Türkleşti
rilmesin dile getiriliyordu. 

Ermenilerin gözünde baş düş
man Türkler. Azerbeycanlılar ise 
Türklerinin temsilcileri olarak gö
rülüyor. İslamcı Han’ların mirasçı
ları sayılan Azeriler, yüzyıllar boyu 
Ermenileri yönettikleri gibi, 1915’ 
te Ermenileri katleden Türklerle 
de akraba sayılırlar.

Bir pazar günü, Moskova’da bu
lunan Ermeni Kilisesi’nin önünde 
28Şubat’ta, “Korkunç Pazar’91 ya
şamış, Simgay’daki Azeri-Ermeni 
çatışmalarına şahit olmuş, 32 kişi
nin katledildiği günü anlatan tanık
ları dinleyen kadınlı-erkekli ağla
yışlar vardı.
1915 bir daha geliyor, diye birileri 

söylüyor. Henüz o güne gelinmedi 
ama, 1915, Ermenilerin hafızala
rında daima canlılığını koruyacak

Herald Hamrin 
DN-Moskpva 

30. Mart.19

“ZAFER ERMENİ HALKININ OLACAKTIR”

Ermeni Halksa! Hareketi’nirı Yunanistan’daki Basın toplantısı..

Geçtiğimiz günlerde, Ermeni Halksal Ha
reketi, Yunanistan'da Sovyetler Birliğin’de- 
ki gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı dü
zenledi. Toplantıya sunulan basın bildirisi
nin kısa bir özetini okuyucularımıza sunu
yoruz.

it
“Yirminci asır, tarihi Ermeni halkı için ka

rarlı bir mücadele sürecidir. Bu süreç içeri
sinde Ermeni halkı, en vahşi jenosidlerle 
karşı karşıya kalmıştır.

Ermeni halkı ‘ ‘Ermenistan ’ın Ermenisiz9 9 
kalması siyasetine karşı direnmesinin fatu
rasını kanlı ödemiştir. Pan-Türkizm’in ya
yılmacı siyaseti, tasarlanamayacak ölçüde, 
iki milyona yakın Ermeni’nin katli, geriye 
kalanları da sürgünlerle telef etmiş ve Er
menistan’ı haritadan silmiştir.
21. Yüzyıl Ermeni halkının yüzyılı olacak

tır. Bunun en büyük örneği SovyetlerBirli- 
ği’ndeki Ermenilerin yükselttiği sestir.
Ermeni halkının haklı talepleri vardır. 

Kendi topraklarının iade edilmesi için mü
cadele etmektedir.
Bugün, Ermeni topraklarının büyük bir

kısmı Türk faşistlerinin işgali altındadır. Sovyetler’de bulunan 
Nagarov-Karabağ ve Nahçivan bölgeleri ise, Ermenistan Cumhu- 
riyeti’nin değil, Azerbeycan Halk Cumhuriyetinin sınırları 
içindedir.
Bugün Ermeni Hareketi, Sovyetler Birliğin’deki Ermeni yandaş

larının topraklarına sahip çıkma girişimlerini destekliyor.
Bu konuda geniş bir çaba harcanması kaçınılmazdır. Bütün mü

cadelemizi Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmasına konsantre et
meliyiz.
Otonom Karabağ bölgesisini yüzölçümü 4400 m2’dir. Azerbey

can’m toplam yüzölçümünün %5’ini oluşturmaktadır.
On günlük süre içinde Mikael Gorbaçov’un konuyla ilgili yap

ması beklenen açıklama oldukça büyük önem taşıyor.
Durum oldukça gergindir. Azeriler, çocuk, kadın demeden yüz

lerce Ermeniyi katletti. Bu yeni bir jenosittir.
İnanmak ve sorumlu tutmak istemediğimiz Azerbeycan halkının 

suçluluğu ortaya çıkarsa durum gerçekten çok üzücü olacaktır. Bu 
sosyalizmin şovenizmi kıramadığı anlamına gelecek.
Her şeye rağmen, bütün gönlümüzce inanıyoruz ki, haklılık ka

zanacaktır. Ermeni halkı, Türk faşizmine karşı 2 milyon kurban 
verdi. Azerilerin talanına ve barbarlıklarına karşı korumasız kal
mayacaktır.

Ermenistan’daki yoldaşlarımızla yaptığımız son telefon görüş
memizde aldığımız son bilgilere göre, Ermeniler kendilerini sa
vunmak için bölgede Ermeni Savunma Komiteleri oluşturmuş
lardır.
Çünkü Ermeni halkı hayattan çok daha önemli olan özgürlüğü 

seçmektedir.
Zafer Ermeni halkının olacaktır.”
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