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politika • ekonomi • toplum • 

Sömürge valiliği,özel 
timler, özel ordu bir
likleri, polis ve köy 
korucuları eli ile sür
dürülen devlet terö
rünün sınır tanımaz
lığına, baskı ve zul
mun tüm 
açımasızlığına rağ
men Kürdistan'da iş
çi sınıfı temel de
mokratik hak ve öz
gürlükler için 
mücadele saflarında 
yerini alıyor! 
Ergani maden işçile
ri de bu mücadele 
saflarında yerlerini 
aldılar. 

Türkiye'yi bir uçtan bir uca kuşatan işçi eylemleri Kürdistan'da da işçi smlfm1 sokaklara döktü. Yukandaki fotoğraf Ergani Madenişçilerinin maaş bodrolanyla yapt1klan bir gösteriyi görüntülüyor! Foto; ANKArşiv 

Türkiye'nin genelin
de emekçi halkın ve 
işçi sı nıfının artık aç
lıkla yüzyüze oldu
ğu , çıplak ayakla.rla 
sokaklara dökülen 
yüzbinlerin eylemleri 
ile ortaya konuyor. 
Aylık kazancı 70 Al
man markı olan işçi
lerin demokratik is
yanı, TC burjuvazisi
ni dişediş bir sınıf 
mücadelesi ile yüz
yüze getiriyor. Onü
müzdeki günler bu 
mücadelenin siyasal 
ve toplumsal boyut
larını bütün çıplaklığı 
ile ortaya koyacak! 

* 

Gelo irişkirina hiz ü bel11emin netewi 
Di nav mc kurdan de hi nde k xG , jebermayl 

G rik pcyda bOne. Ji van yek, ji ber ku em 
xwc gelck çcp G tGj ~an bidin. dive prensib 
u kare yckcm. em eri~en Ideolojik. politik G 
fiziki bi bin ser hez G berhemen xwe yen ne
tewi. Gelo ev erlşkirina hez G berhemen ne
tcwl plvana sosya.ıistiyc ye? 

Na' 
Di prensiben zanyariya sosyalist de ev blrG 

bawcri hiç nlne. Le hezar mixabin em "sos
yalfsten Kurd · · weha tegeheştine. An jl me 
weha geheştandine G serwext kirine. Mirov 
dcnıa li dlroka tekoşlna sosyallsten Kurd di
ne re. ev blru bawerl gelek vckirl dlyar dib~ 
u bi salan di pratlke de hatiye bikaranln . U 
!ro ji cw ditin G şel (rcwş, tewr) her berde
wanı e. Hez. komik u kesen kevin niha jl 
wek bere ew politika xwe ya ne rast di pratl
ke de didomlnin. Yen nuji hln betir bi awake 
tuj ü tundl eri~en hez u berheınen netewl 
dikin . 

Li gor wan dltin u riya sosyalistiye ev e. 
Madem ku mirov bi tGjltl G dijwariya ber

hemen netewi dibe sosyalist, ew çax gelek 
hesa ye. Mirov dive bide nave: çi li çoke, çi 
li qirikc ... Hcma li ku zirave bi la di wir de 
biqcte! Roj roja gijkirin . tGjkirin u dijwarki
rine ye. 

Ev sosyallsten Kurd. heger xwe li dij her 
hez G kesen sosyallsten hemG neteweyan we
ha ıuj G gij bikil) . we deme mirov kare piçek 
heq bidc wan . U bibejc "de baş e. tiştek na
be. ji xwe ew li dij herkesi G hezen demok
rat u burjuvaziyen biçGk tGj G dijwar in ." 

Le. di rast! G pratlke de dema mirov meze 
dike ne weha ye. Biteneli dij welatparez G 
dcmokraten xwe weha tGj. dijwar G be tawiz 
in . Ew li dij demokrat u burjuvaziye biçG
ken welaten ciran G yen din gelek nerm in . 
Ji wan re ne erlşkar G ıawlzkar in . 

Çenden tujtirln jl. her kes! "bi xwefıroşl, 
feodaltl, hevkaren daglrkeran, pasifıstiye G 
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pivana sosyaDsiiyi ye? 
hwd ... " sucdar G Ithanı dikin, le ew bi xwe 
di mala ke de G dawa kc de ne nizanin, an 
nablnin . 
Beşek din, li dij burjuvaziye biçGk en we

laten dagirker li ser nave demokrasiye G sos
yalistiye bi salan hevkar in. Destekdar in. Ji 
bo xatire demokrasiye, aşıiye G faşizme bi 
salan in, ku we politika xwe ya han didomi
nin . Di vi wari de beri 1980 yi li Kurdistana 
Bakur "ji bo rizgarbuniya demokrasiye" be 
şert G şut Ecevlte nijadperest hate destek ki
rio. Le hezar mixabin bi we re li ser nave 
sosyalistiye bizava (tevgera) rizgarixwaza 
Kurdistana Başur G Rohilat bi paşveruti hat 
sucdarkirin . Ta ji tirsa navlekirina nasyona
llzme ji tevgeren. Dersim, Şex Seid, M. 
Herzenci G yen din re xwedl derneketin . Cih 
bi dh wan paşverG dlyarkirin . Sosyal de
mokraten Tirk (ku di bingehen xwe de ne 
sosyal demokrat in) peşverG, anti
lmperyalist G demokrat hatin qebGI kirin G 
di ve warl de bi awakl aktlvi hatindestek ki
rio. le demokraten Kurden niştimanperwer 
G tekoşer, paşverG hatin elan kirin. Li dij 
Barzani ı1 tevgera demokrat G nlştlmanper
wera rizgarixwaz qiyamet rakirin . Li dij we 

.Q seroke we Mustafa Barzani. edi di literato
ra siyasi de gotin nema, ku bikaranln . 

Ew do bG. Le iro çawa ye? 
Bele do, do bG, !ro ji, iro ye! Le ji bo me 

hindekan, hiç ferk di nav do G !ro de tune ye. 
Hiç guhartin n ine G jiyan berdewam e. Poli
tika me ya doyln iro jl berdewam e. Ta iro 
hindekji wan hlnji liberal(!) bune. Taji wan 
hindek kes G der ı1 dor li ser nave demokra
siye, ji dere sosyal demokraten Tirk en !ro-

yin SHP, k~etine nav partiya Turgut Özal 
ANA Pe ji . U van kes G der ı1 do ran di hindek 
kovar G nivisaran de li ser hezen welatparez 
ı1 demokrat wan çiroken bere nGcar (tekrar) 
dikin. Di paralela van Kurden Kurdistana 
Bakur de, hindek hez G der doren perçeyen 
dinji, li ser nave sosyalistiye beri tir ı1 keva
nen xwe didin tevgera welatparez G demok
rat. TekçGna Kurdistana Baş Gr careke din bi 
paşveruti , burjuvazitiya biçukti bi nav dikin 
ı1 bi dan G standinen tari sucdar di kin. Le ew 
bi xwe G bi awayeke vekirl G eşkere di daw G 
hembeza hindek Ereb ı1 Ecemen ku tekili
yen wan bi Suudi ta bi Amerika Yekbuyl re 
hene de ne. Le hezar bixabin van tekiliyen 
xwe, tekiliyen lnternasyonali diblnin. Ji bo 
pişgiriya lnternasyonaliya Ereban ji Beyrute 
diçin Tunuse (!) Ji bo kesen sosyalist G peş
verfi, ferq di navbera Şam , Tehran , Bexda G 
Ankare de tune. Her çar ji dewleten dagir
ker in . 

Di ve mirov, teviliyen navbera çewtl, şaşl G 
caştiye tevlihevdu neke. Di dlrokajiyana te
koşina çini G netewi de her dem kemasl çew
ti ı1 şaşl bune ı1 de bibin ji. 

Le dibe hez G kesen sosyalist, Ii hez ı1 kesen 
niştimanperwer G demokrat rexne negirin? 
Çewti G şaşiyen wan yen ku hebin ji wan G 
raya gişti re nebeje? Bele dive hez G kesen 
sosyalist en Kurd, li wan hez ı1 kesen nişti
manperwer rexneyen xwe bikin, çewti ı1 şa
şiyen wan bejin . Di politikayede tevillyen 
(ferqen) navbera xwe ı1 wanji bejinG binivi
sin . Le ya heri giring ew e, ku ne di teoriye 
de tevillyen xwe bejinG bidin dlyarkirin, ya 
heri giring di pratike de teviliyen xwe bidin 

diyarkirin , ku gel wan ji hevdu cuda bibine. 
Ne bi tene gotin , dive kar hebe. Gotineke 
peşiyen me heye, dibejin ku; ·'ye mera n ne
gotin e, pireze ye! " 

Le disan bi rexnekirin re ji, di ve G pewist 
e, ku hezen sosyalist wan hez ı1 kesen nişti
manperwer ji xwe re hevkare (mutefike) şo
reşe bibinin. Terciha yekemin ew bin, ne 
yen demokraten welat en ku Kurdistane di 
nav xwe de dagirkirine. Kar G politika sos
yalisli ne bi tene rexne girtin G tfijkirna teko
şina politik e. Karlibare sosyalistan, nezik 
anin G berhevkirina hemG hezen niştlma
nperwer G sosyalist e. Peşengi , organizeki
rina şoreşa geleri ye. Rast tespitkirina ar
manc, perspektiven şoreşe G rezkirina he
zan e. Dema weha be, dive mirov hezen 
niştimanperwere welate xwe G sosyallsten 
welaten din ji neke aliyeke mezine. Sosya
listen welaten din ancax dosten me ne: nişti
manperwer G demokraten Kurd hevkaren 
me yen şoreşe ne. Arınane G qedera me G 
wan yek e. Di şoreşa netewi de em ye k in, ne 
dido ne! 

Ta iro me Kurdan, van herdu tiştan tekili
yen hevdu kiriye. Mixabin me li dij ve ar
manca xwe kar ki ri ye. Me tekiliG wezifeyen 
xwe yen netewi kir şuna yen internasyonali 
G yen internasyonali ji kir şuna yen netewi. 
Ji ber ve yeke em ji dirok G berhemen xwe 
yen netewi re xwedi derneketin. 

Dive sosyallsten Kurd, ji her kesi betir li 
dirok , peşewa , kultur G berhemen xwe yen 
netewi xwedi derkevin. Wan bi awayekl ser
tiraz G serbilind biparezin. Di şoreşa xwe ya 
netewi de tekoşina netewi ı1 çini bihunin G bi 
awayeke gelemperi gurr G geş bikin. 

A. TiGRİS 
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~--------------rezani • abori • civaki 

Bayan Mitterand 
Esir kamplarinda 

-~:_:-:-~ Irak'ın Güney Kürdistan'a karşı sürdürdüğü kimyevi 
silah saldırılarından sonra Türkiye'ye sığınan mültecilerin 
ya~adığı kampları ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı'nın 
e~ i Daniella Mitterand'ın gezisi, TC yetkililerini bir hayli ra
hatsız etti. 
Fransa'dan hareket ettiği andan itibaren Türk basını için bir 

nolu haber haline gelen bayan Mitterand'ın gezisinden duyu
lan rahatsızlık. "Doğulu" milletvekillerinin karşılama töre
nine katılmaları ile daha da boyutlandı. 

Hemen hemen her dakikası olaylarla dolu olan gezi , Kürt 
sorununun Türkiye açısından taşıdığı önemi ve günümüzde 
almı~ olduğu siyasal ve toplumsal boyutları göstermesi açı-

Panelek Li Ser 
Rojnamegeriye 

Stockholm • ANK 

Li Stockholme di roja 
06.05.1989 an depanelekli ser 
pirsgireken rojnamegerlya 
kurdi pek hat. 
Ji rojname Cı kovaren kurd ku 

li Swedederdikevin: Berbang, 
Armanc. Kurdistan Press(hat 
dawetkirin, le beşdar ne bu), 
Kurdistan Bulletinen, Roja 
NCı, Serdema Nu Cı Mamosten 
Kurd beşdare panele bfın. 

Di panele de nuneren rojna
me (ı kovaran li ser pirsen; xe
ber Cı zimane(kurdl) xeber, 
Problemen me di dayina xebe
ran de çine?, şekle roname ji 
bo x wendevanen kurd di ve ça
wa be"?. peywendiye xwende
vanan Cı rojnamen kurdi dive 
çawa be?, problemen kovaren 
ku li ser kurda bi Swedl, ten 
we~andin çi ne?. peywendlyen 
kovaren ku bi zimane swedi 
der ten Cı rojnamen kurdi niha 
çawa ne (ı di ve çawa bin?, dlti
nen xwe dan xuyakirin. 

Panel bi axaftina problemen 
rojname Cı kovaran Cı çareser
kirina pirsgirekan ve dewam 
kir. Paşe jl beşdaren panele Cı 

nuneren rojname (ı kovaran li 
ser hin problem, xwestin, di
tİn Cı pirsan dltinen xwe gotin Cı 
rixne girtin. Di ve peyivandi
ne de çend kesen beşdare pa
nele d itin Cı pirsen xwe ye gire
day i hevkarl. nivis. naverok Cı 

zimanen rojnaman peşkeşl 

nfınera kirin. 
Li gor agahdarlya nfıneran 

xuya dikir ku problemen roj
naman en bingehl aborl, zana
bfın Cı teknik e. Çareserkirina 
gele k problem Cı kemaslyan jl 
bi yekltl Cı danfıstendina rojna
me Cı kovaran ve hat giredan. 
Be~daren panele biryar dan, 

ku ji bo hevkarlye, di rojen 
peş de ben ba hevdu Cı hevkarl
ye pek blnin. Allkarlya hevdu 
bi kin. 

0 00 

sından da ilgi 
çekiciydi. Bayan 
Mitterand daha 
önce ekonomik 
sorunlardan ötü
rü çalışmaları 

aksayan Paris 
Kürt Enstitüsü!. 
nün başlattığı 

dayanışma kam
panyasına katıl

mış ve 500 bin 
frangı Kürt yurt
severleri tarafın
dan karşılanan I 
milyon franklık 

bir yardımın top 
lanmasına katkı

da bulunmuştu. 
Dünya'da artık 

"Esir Kampları' 
olarak adlandı

rılan mülteci 
kamplarında 

sevgi gösterileri 
ile karşıtanan 

Bayan Mitte
rand, 5 gün sü
ren gezisinden 
sonra ülkesine 
döndü . 

Bayan Mitte
rand'ın 

farklı 

larla 

gezisi, 
kavram

anlatılma-

sına rağmen, 

Türk basınında 

ortak yorumlar
la verildi. Bu or
tak yorumların 
merkezinde ise. 
gezinin, insani 
amaçlarla dü
zenlenmiş oldu
ğunun belirtil
mesine rağmen , 

siyasal amaçlı 

olduğu idi. 

Bu arada Hür
riyet gazetesi, 
Fransa'da dü
zenlenmesi ta
sarlanan İnsan 
Haklan ve Ulu
sal Kimlik konu
lu konferansın 

ertelenmesine 
karşılık, Bayan 
Mitterand'ın 

kampları ziyare
tine göz yumul
duğunu iddia e
derken Cumhu
riyet, bayan Mit
terand'ın gezisi
nin 3 ay önceden 
planiandığın ı 

vurguluyordu. 
Bununla birlikte 
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Paris'te düzenlenmesi tasarlanan konferansın ertelenmesi 
için Türk ve Irak elçiliklerinin ciddi müdahelelerde bulun
dukları da belirtiliyordu. 

Bayan Mitterand'ın proğramında yer aldığı bildirilen Er
menistan ziyareti ise Türk basınının iddialarına göre. Türk 
yetkililerinin müdahaleleri ile proğramdan çıkarılmış 

oluyordu. 

Daniella Mitterand, Prof. Maksim Rodinson ile birlikte 
Di/an lokantasmda Kürt yemekleri yiyerek, sanatçi Şt
van't dinlemişti. Fotoğraf, Kürdistan Press S. 16, s. B 

Bayan mitterand'ın gezisini tam kadro izleyen Türk basını 
hemen hemen her davranışını haber haline getirdi. 
"Doğulu" milletvekilleri de bayan Mitterand'ı gezi boyunca 
yalnız bırakmadılar. Mardin milletvekili Ahmet Türk'ün 
Esenboğa Hava limanında bayan Mitterand ile kürtçe konuş
masını tartışma konusu haline getiren basın, kamplarda ter
cüman aracılığı ile sürdürülen kürtçe ilişkilere pek dokun
madı. Bu arada. Bayan M inerand'ın ,Bulgaristan 'daki Türk

lerle ilgili ne düşünüyorsunuz biçimindeki soruya, 
Bulgaristan 'da Türklerin yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilgi 

sahibi olmadığı biçimindeki cevabı Türk yetkililerini olduğu 
kadar, Türk basınını da şaşkınlığa uğrattı. 
Siyasi çevreler, Bayan Mitterand'ın gezisini Avrupa Sos

yal Demokrasisinin Kürt sorununa getirmek istediği politik 
çözümün bir parçası olarak değerlendirdi ler. Avrupa Sosyal 
demokrasisi, Filistin sorunundan sonra, Kürt sorununa da 
kendi politik proğramı içinde yer verme çabasına girişmiş 
durumda. Bu yer, Türkiye açısından Kürtlerin azınlık hakla
rının tanınması, Kürt dili üzerindeki yasakların kaldırılması 
olarak özetlenebilir. Aynı zamanda GAP projesi nedeni ile 
Avrupa buröuvazisinin bölgede yatırım için istikrar istediği 
ve TC yönetimini de buna uymaya zorladığı siyasi çevrelerin 
ortak kanısı durumunda. 

* 

1 MayiS 
• 

ve Işçi Hareketi 
Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs alanlarına çıkma

dı. .. Devrimciler, ilericiler 1 Mayıs alanlarına 
cesaretle çıktılar ve kurşunlandılar ... 

TC Cumuhurbaşkanlığı düzeyinde. işçilerin 

olayların dışında kalması nedeniyle memnuniye
tini dile getirdi. 1 Mayıs'ın kısa özeti budur. Du
rumu yeterince açıkılıyor. 
Tarihinin en bilinçli eylemleriyle. yasa ve yasa 

yapıcıların her şeye kadir olmadığını gösterebi
len analı babalı yasaları, pratik yaşamda geçersiz 
kılma yaratıcılığını sergileyen işçi hareketi. dev
rimciler, ilericiler acımasızca kurşulanırken. se
yirci durumuna düşmekten kendini kurtaramadı. 
Başka bir deyimle. düzenin perspektiflerini zor
lanıaya teşebbüs etmedi. Ekonomik-demokratik 
talepler için sergilenen kararlı tavırlar, 1 Mayıs: 
ta sergilenmeyince düzenin yasal, gayri-yasal 
baskı ve tehditleriyle takviye edilen 1 Mayıs ya
sağı. kabaran işçi hareketini aşamadığı. aşamaya 
teşebbüs etmediği bir barikat olarak istenen işle
vini yerine getirdi. Az sayıda işçinin, 1 Mayıs 
alanlarınd.~ yerini almış olmasına rağmen bu 
böyledir. Orgütlü ve bilinçli. iktisadi mücadelesi 
ile aylardır düzeni kaygılandırcın. ürküten işçi 

hereketi 1 Mayıs yasağı karşısında hamle yerine. 
bulunduğu yerde kalmayı tercih edince, düzenin 
yüksek makamı memnunniyetlerini ifade etmek
te terüddüt göstermedi. 

Bir konudadaha tereddüt gösterilmedi; alanlar
da yüzbinlerin ayak sesleri işltilmeyince. binie
rin kurşuntanmasında tereddüt geçirlmedi. Olay 
bir iki polisin veya bir iki yetkilinin marifeti ola
rak görülemez ve gösterilemez. Olay. düzenin 1 
Mayıs yasağını aşma cesaretini gosterenlere yö
nelik azgın ve acımasız saldırısıdır. Korkutınayı 
ve saidımıayı amaçlıyor. 
Yasağı aşanlara yağdırılan kurşunların bir diğer 

görünmeyen hedefi işçi hareketidir. Düzenin gü
cünü gösteriyor ve korkutuyor. Provakasyon teh
ditleri, patlayan silahlar, onlarca yaralı, ölü ve 
kanlı sahneler birbirini tamamlıyor, bütünlüyor. 
Mesaj açık ve nettir: 

Düzen; işçi hareketinin, düzenin perspektifleri 
içinden çıkmasını kesinlikle istemiyor. ı Mayıs 

alanlarında düzene karşı, sloganlarla bulaşması
nı ve haykırmasını tehlikeli buluyor, önlemeye 
çalışıyor. ı Mayıs alanlarında yanlız başına ka
lan devrimcilere. ilericilere çullanıyor, durum
dan memnun kalıyor (Kitleye arkadan kurşun 
yağdıran polis görüntüleri olmasaydı, kuşkusuz 
daha çok memnun olacaktı.) ve mumnun oldu
ğunu açıklamakta bir sakınca görmüyor. Dev
rimci hareket ile işçi hareketi arasında köprüte
rin kurulmamış olması işleri kolaylaştırıyor. 

Devrimci hareket, işçi hareketi ile bağ kurama
manın sancılarını yaşıyor. Teorisi ile pratiği ilc 
çok değişik bir düzeyde yer alan devrimciler, işçi 
sınıfının politikleşmesini hazırlayacak örgütlen
meye ve donamma sahip olarnamının sıkıntıları
nı psikol.ojik ve maddi olarak yaşamak zorunda 
kalıyor. Işçi hareketinin, sınıf bilincine nasıl va
racağı tartışmaları, bütün hızıyla sürerken, ülke 
çapında siyasal teşhire yönelik etkin çabaların iz
lerini, sınıfın içinde veya dışında bul u mak mü m
k~ n olmuyor. 
Işçi hareketi ulaştığı yerde burjuva partiler ara

sındaki dalaşmaların, sarı sendikacılığın basit 
manivelası olmaktan kendini kurtarmak ve her- · 
şeyden önce kendi için şu veya bu şekilde politik
leşrnek zorundadır. Baştan aşağı mafyalaşan TC 
iktidarlarının ve muhalefetierin oyuncağı olmak 
istemeyen işçi hareketinin politik talep ve hedef
lere yönelmesinden başka pek fazla bir seçeneği 
yoktur. 

TC polisinin azgın saldırıları karşısında. dev
rimcilerin yanlız bırakılması, daha alınacak me
safe olduğunu gösteriyor ... 

XORTO 
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Irak'ta Kürt jenosidi 
Ve Yunan hükümeti 

~--;. · Yunan milletve
kili Antenis Tritsis: 
"lrak'ın Kürt halkına 

karşı kimyasal silahlar 
kullanması ve bu hal
ka karşı sistematik 
olarak sürdürdüğü je
nosid karşısında hü
kümet, lrak'a ne tür 
bir yaptırım uygula
dı!!?" 

ANK • Selanik 

Yunan Dışi~leri Bakanı: 
nın yanıtlanıası için parla
nıentoya !'.Oru önergesi su
nan milletvekili Antonis 
Tritsis. Irak'ın Kürt halkı
na kar~ı kimyasal silahlar 
kullanması ve bu halka 
kar~ı sistematik olarak 
sürdürdüğü jenosid kar:;;ı-

' sında. Yunan Hükümeti: 
nin Irak'a ne tür bir yaptı
rım uyguladığını sordu. 

Antonis Tritsis. PASOK 
Hükümeti'nin Milli Eği
tim Bakanı iken. Yunanis
tan ·ı sarsan · · Koskotas '' 
skandalı nedeniyle hükü
metini cle~tirnıi:;;. bu ele~
tirilerden dolayı da hükü
metten ve partiden ihraç 
edilnıi~ti. 

Kürt halkının mücadele
sini yakından takip eden ve 
her wsilc ile Kürt sorunu
nu Yunanistan'da günde
mc getiren Tritsis. 1986 yı
lında yapılan "Halk/ann 
Haklan ı ·e Kımuluş/an 
Bir/i,~ i· 'nin 10. Yıl Konfe
ransı'nda yaptığı konu~
mayla . Kürt halkının kur
tulu~ mücadelesini destck
lediğini açıklaını~tı. 
Antonis Tritsis ayrıca. 

14-16 Nisan tarihleri ara
sında Alnıanya'nın Bre
men kentinde yapılan 
··Ki i rdislwı {fa Insan 
Haklan · · konteransı nede
ni ilc. tüm partilerden mil
letvekillerinin ve etkin ki
şilerin iınzaladığı Kürdis
wn Halkırta Dawuu~ma 
metnini de parlanıentoya 
sundu. Metinde: Irak'ın 
Kürt halkına karşı kimya
sal silah kullanması ve Ba
tı Almanya'nın da bu silah
ları ıcınin etmesi mahkum 
ediliyor. 

ı R0PEL 1 SAYFA 4 

Dünya 1980'den bu yana bir çok 
yeni oluşuma ve gelişmelere tanık
lık ediyor. Genel olarak kapitalist 
dünyada sağcı ve muhafazakar bir 
ideolojinin egemenlik kurduğunu 
görüyoruz. Bu ideolojik ve politik 
eğilimlerin başını İngiltere'de 
Thatcherizm ve Amerika'da da Re
aganizm çekiyor. Gündemi bunlar 
tespit ediyor, çözümleri de aynı 
güçler sunuyor. Kimi politik bi
limciler, bu sağcı ve muhafazakar 
eğilimleri bir ideolojik devrim ola
rak nitelendirmek istiyolar. Neden 
olarak da , burjuva ideolojisinin 
demokrat ve sosyal-liberal yanları
nın rafa kaldırıldığını, anti
demokrat ve gerici yanların öne çı
karıldığı ileri sürülüyor. Burjuva 
ideolojisinin gericilik yanı, ordu, 
militarizm, milliyetçilik, bireyci
lik, zenginlik, anti-komünizm ve 
pazar ekonomisinin kavramları bu 
sağcı politikanın mayasını oluştu
ruyor. Tüm bu kavram ve kelimle
rin ölçü birimini de para yapıyor. 
Kısacası insanlık değeri, insan 
hakları , ahlak, kültür ve sosyal 
ilişkiler, para ilişkilerine indirge
niyor. ·'Paran kadar konuş'' sözü, 
kapitalist toplumun sosyal ve kül
türel ili~kilerinin bir ölçüsü olduğu 
kadar. bir gerçeği de yansıtıyor. 
Gelişmeler kapitalist ülkelerde bu 
kadar net olurken, sosyalist ülkeler 
ne yapıyor? Kısaca konuya de
ğinelim. 

Görüldüğü kadarıyla sosyalist ül
kelerde de yığınla yeni olay kamu
oyunun dikkatini çekiyor. Örneğin 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde terazi
nin kanıarı bir sağa bir de sola ka
yıyor. Dün tabu olan görüşler. bu
gün taraftar topluyor. Öncü politik 
kişilerin yıldızı bir parlıyor, bir sö
nüyor. ~anki bu kişiler aynı parti
nin üyesi değil de. ayrı sınıfların 
temsilcileri gibi tanıtılıyor. Yeni 
gelişmelerle kapitilazmin geri dö
nüş yaptığını savlıyanlar varken, 
kimisi de sosyalizm deınokratlaşı
yor diyor. Pek tabii, bu demokrat
la~an sosyalizm. Çin'de Hambur
ger ve Cocola ile besleniyor! . .. 
Sosyalizmin yetiştirdiği gençlik 
Mao Zedung'un düşüncelerine 

rağmen kapitalizmin sembollerine 
özeniyor. kurtulu~unu kol panto
lonlarda ve rock müziğinde bulu
yor! İşte böylesi bir ideolojik or
tanıda sosyalist ülkelerdeki benze
ri eğilimlerin toplumsal ve politik 
nedenlerini ara~tırmak gerekiyor. 
Eğer dağ bir fare doğurmuşsa, ko
nuya dürüst yaklaşmak gereksini
mi doğuyor. Basit ajitasyonlarla 
konuya yaklaşmak artık çözüm 
olmuyor. 

Bugün Sovyetler Birliği'nde de 
aynı eğilimleri görüyoruz, göz
lenıliyoruz. Eski tabular bir bir yı
kılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
uyguladığı ekonomik reformlar ve 
liberalleşnıe eğilimleri, Sovyetler 
Birliği ve yandaşları tarafından 
sert bir biçimde eleştiriliyordu. 

Fakat. bugün benzeri programlar 
Sovyet toplumuna da uygulanıyor! 
Yıllardır ulusal sorunun Sovyet
ler'de ·'çözüldü'' ve ·'bitti'' pro
pagandası yapıldı. En güzel ve adil 
çözümün bu olduğu ileri sürüldü. 
Ama. bugün Sovyetler Birliği'ni 
meşgul eden sorunların başında 

yine ulusal sorun geliyor. Her gün 
ulusal çelişkilere dayalı sorunlarla 
karşılaşıyoruz, Sovyet toplumun-

da. Bu ulusal ve sosyal çelişkiler 
bazılarının dediği gibi ne Rus şöve
nizmi ile. ne de anti-Sovyetizın ile 
açıklanabilir. Nedeni çok daha de
rin ve kapsamlıdır bu olayların . 

Sovyetler Birliği tarihinde hasır 
altına atılan bazı sorunlar, yanlış 
belirlemeler, abartılı ve yalana da
yalı bilgiler ulusal çelişkileri bugü
ne kadar sağlıklı bir çözüme ulaştı
ramadı. Hepimiz biliyoruz. Ulusal 
çelişkilerin temelinde ekonomi ve 
ulusal kimlik sorunu yatıyor. Sov
yet halkları, eğer bugün kimlikle
rini ulusal kültürlerinde, ana dilde, 
halkının geleneklerinde, din ve ta
rihinde anlıyorsa, bunun nedenler
ni sosyalistler mutlaka araştırınalı
d ır. Ve yanlışlar da, Sovyet toplu
munun iç dinamiklerinde aranma
lıdır. Soyut ve suuni düşmanlar 
arasında çelişkiler bulmak artık 
çözüm üretıniyor. Oysa gelişmeler 
gayet somuttur. Sovyet halkları 
ekonomik olanakların bölüşülınesi 
ile, çevre sorunları ile. göç ve de
ınografya problemleri ile uğraşı
yor. Bir zamanların ''komünist ve 
sınıfsız'' toplumu şimdi ciddi top
lum sa, sosyal sorunlarla cebel
leşiyor. 

Böylesi sorunlar çok açıktır ki, 
dünyadaki tüm toplumları uğraşıı
ran sorunlardır. Elbette Sovyet in
sanı da. bu sorunlara çözüm bul
maya çalışacak. Anormallik burda 
değil. Çünkü Sovyet insanları da, 
diğer tüm insanlar gibi insandır
lar! İnsana ait olan tüm problemler 
bu insanlar içinde geçerlidir. Sov
yet insanına insan üstü özellikler 
biçınek, onları putlaştırmak, pey
gamberleştirmek çarpık bir idea
lizmin sonuçları olarak doğuyor. 
Marksist felsefe ve politikada buna 
kaynak bulmak olanaksızdır. 
Ama. Kürdistan'da böyle yapanla
rın sayısı bir dönem oldukça fazla 
idi! 
Sovyetler Birliği'ni anlamak bir 

çaba işidir. Tembellikle, reçeteci
likle bu işin çözülnıeyeceğini hepi
miz gördük, yaşadık. Ezberlemek 
bazen kolaydır, fakat insanları ikna 
etmek, onları inandırmak öyle ba
sit bir iş değildir. Şunu kafaınıza 
iyice kazımalıyız: Marksist politi
ka bilgiye dayanıyor, yoksa herkes 
platonik bir aşkla bir yerlere bağla
nabilir, onu sevebilir. Fakat bunla
rın stratejik çözüm olmadığını 
hepmiz artık kabul etmeliyiz. 
Çünkü Sovyet toplumu gerçekten 
karışık ve anlaşılınası kolay olma
yan bir ülke durumundadır. 

Sovyetler Birliği , 15 federatif ve 
20 otonom cumhuriyetten oluşu
yor. Sovyet halkları arasında Sılav-

lar'a, Kafkaslar'a, Asyalılar'a, 
Hind-Avrupalı 'la ra rastlıyoruz. 
Bunun sonucu olarak, çok farklı 
dil grupları ve alfabel er uygulama
dadır. Yüzün üstünde dil konuşu
luyor Sovyetler Birliği'nde . Din 
konsuna gelince, başlıbaşına bir 
sorundur. Dünyanın üç büyük dini 
akımı, yani hristiyanlık, müslü
manlık ve yahudilik Sovyetler'de 
aktifbir rol oynuyor. Bunlara daya
narak şunu diyebiliriz: tarihte 
halklar arasında düşmönlığa neden 
olan ekonomik, politik, kültürel ve 
dini nedenler Sovyetler Birliği 'nde 
vardır. Ülke nüfusu toplam olarak 
bugün 285 miliyon civarındadır. 
Bunların 145 ıniliyonu Rus. 51 ıni
liyonu Ukranyalı, 19 miliyonu Öz
bek , 7 miliyonu Azeri. 5 miliyonu 
Gürcü , 5 miliyonu Ermeni vs . . 
1959- 1979 döneminde nüfus bü
yümesi bazı halkiara göre şöyle 
gelişiyor. Ruslar % 19, Özbekler 
% 88.4, Kazaklar % 70, Tatarlar % 
25, Azeriler % 74, Ermeniler % 
44.3, Gürcüler % 35, Kırgızlar % 
81.1, Ukranyalılar % 14.3. Mol
davlar% 31.9, Lettonyalılar % 2.7, 
Estonyalılar % 3.2 ve Yahudilerde 
ise % 21 oranında azalma mevcut
tur. Burada şu eğilimi gözlemliye
biliyoruz: Asya ve Kafkasya Cum
huriyetleri bir nüfus patlamasına 
tanıklık yaparken, Avrupa Cum
huriyetleri de hemen hemen yerle
rinde saymışlardır. Nüfus sayımı
nın rakamlarına göre, Kazaklar ve 
Letonyalılar kendi cumhuriyetle
rinde azınlık oluşturuyorlar. Es
tonyalılar ise, kendi cumhuriyetle
rinde % 60'lık bir çoğunluğa sa
hipken, nüfusun geri kalan kısmını 
Ruslar taınamlıyor. Asya ve Kaf
kasya Cumhuriyetlerinde etnik do
minans belirgin bir biçimde kendi
sini Azeriler de, Gürcüler de, Kır
gızlar da, Taçikler de ve 
Türkmenler arasında gösteriyor. 
Bu da bize şunu öğretiyor; Asya ve 
Kafkasya halkları yurtlarını gönül
lü olarak terk etmek istemiyorlar. 
Fakat, Sovyetler Birliği'nde ço
ğunluğu oluşturan Ruslar bu konu
da daha esnek davranıyor. Rusların 
böyle davranmaları onların daha 
enternasyonalist olduğunu kanıtla
ınıyar tabii . Rusların sayıca çok ol
ması bu konuda yardımcı bir faktör 
oluyor ... 
Yukarıda sözünü ettiğimiz ilişki

ler ve rakamlar aynı zamanda kay
naşma aracı olarak kullanılan evli
lik kurumuna şöyle yansıyor. Av
rupa cumhuriyetlerinde, yani 
Estonya'da, Letonya'da, Ukranya: 
da, Rusya'da ve Beyaz Rusya'da ka
rışık evliliklerin sayısı artıyor. 

Tüm Sovyet toplumu için karışık 
evliliğin ortalama sayısı % 15 iken . 
Asya ve Kafkasya Cumhuriyetle
rinde karışık evlilik olayı 4 ile 10 
arasında değişiyor. Yani, Asya ve 
Kafkasya halklarında kaynaşma 
eğilimleri güçlü bir destek bu
lamıyor. 

Meslek seçme konusunda da 
Sovyet halkları farklı tablolar seçi
yorlar. Kafkasyalılar ve Asyalılar 
genellikle kültürel etkinliklerle il
gili meslekleri seçiyorlar. Yahudi
ler bilim dalında, Ruslar ise, üre
tim dalı ile ilgili mesleklere ilgi du
yuyor. Asya Cumhuriyetlerinde 
gelenekler güçlü olduğu için özel
likle Kazakistan ve Özbekistan'da 
rüşvet, fuhuş ve mafıa ilişkileri 
ciddi sosyal problemler oluşturu
yor vs... Yani kısacası Sovyetler 
Birliği'nde halklar kaynaşmaya ve 
kardeşliğe ilgi duymuyor. Günden 
güne toplumdaki sosyal, kültürel 
ve ekonomik farklar da artıyor. 
Son yıllardaki gelişmeler de bize 
bunu gösteriyor. 
"Soı•yetler nasıl görüyorsun?" 

Sorusu Kuzey Kürdistanlı gruplar 
tarafından sürekli aktüel tutulmak 
istenmiştir. Bu soru bir çok gru
bun, örgütün ve partinin yakınlaş
ınasına. güçbirliği yapmasına ve 
sonunda da dağılınasına neden ol
muştur. Militanlarımız ve kadrola
rımız enerjilerini yoğun bir biçim
de Sovyetler Birliği ' ni veya diğer 
Sosyalist ülkeleri tanıtmaya. ta
nımlamaya , övmeye veya eleştir

ıneye kanalize etmişlerdir. Bilgile
rinin yetmediği durumlarda mili
tanlarımız birbirini kırmış. 
vurmuş ve hatta öldürmüştür. Bu 
konuda şimdiye kadar kimse ciddi 
bir öz-eleştiri yapmamıştır. Fakat 
olayların bir daha tekrar etmemesi 
için sanıim i bir öz-eleştiri artık bir 
zorunluluk olmuştur. 
Zamansız gündemleştirilen bir 

ideolojik ve politik paltforınun. 
nasıl tahribatlar yarattığını hepi
miz gördük, yaşadık. Sovyetler 
Birliği'ni problemsiz ve çelişkisiz 
tanıtmak isteyen sol gruplarımızın 
hayal kırıklığına uğradıklarını. ki
milerinin de ciddi düşünmeye yö
neldiklerini gözlemliyoruz. Tabii 
bu sevindirici bir olay. Fakat sevin
dirici olmayan yan ise, bazı lider 
kadroların hala eski tutumlarında 
ısrar etmeleridir. Böylesi durum
larda sosyalist ahlakm yerini kibir 
ve böbürlenme almıştır. 

Sovyetler Birliği 'nde ve diğer 
sosyalist ülkelerdeki gelişmeler 
bizlere şu gerçeği öğretiyor; mark
sist politika bilgiye dayanmalıdır. 
Aksi durumda, laflazanlık ve pla
tonik aşk, bilgi sefaleti ile birleşin
ce ideolojik tahripatlar kaçınılmaz 
oluyor. Bundan dolayı Kürdistan 
devriminin gündemini Kürt halkı
nın somut talepleri oluşturmalı. 
Acil sorun, sosyalist ülkelerin çe
lişkilerini veya olumlu yanlarını 

bağnazca Kürdistan'a taşımak de
ğildir. Diyelim ki, devrimin gün
demi on noktadan oluşuyorsa, an
cak on uncu nokta ''Sovyet/eri na
sıl görüyorsun?" sorusuna yer 
verebilir. Pek tabidir ki , Kürdistan 
devriminin acil sorunları günde
min başını işgal etmelidir. 

Cihangir ŞERO 
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İsveç Sol Komünist Partisi 
gençlik örgütü Komünist 
Gençlik 4;-7 Mayıs tarihleri 
arasında Isveç'in Södertiilje 
şehrinde 36. Kongresi'ni ger
çekleştirdi. 

Kongreye 201 delegenin ya
nısıra çok sayıda diğer ulus
lardan gençlik örgüt temsilci
leri de misafir olarak katıldı
lar. Arkadaşımız Dersimli 
Ahmet Komünist Gençlik 
Örgütü eski Başkanı Stellan 
Hermansson ve yeni seçilen 
Magnus Bloıngren ile Kur
distan Press okuyucuları için 
görüştü . 

D Savın Stellan kendinizi 
okurucularzmtza ktsaca tam
tır inlSlmz? 
DO Bildiğif!~Z gibi Komü
nist Gençlik Orgütü'nün eski 
Başkanı idim. Isveç:in Lapp
land bölgesindenim. SKF 
fabrikalarında işçi olarak ça
lıştım. Siyasi ilgi alanım 
uluslararası siyasettir. 

C Kürt ulusal sorununa ve 
onım mücadelesine baktş 
açuu::. nedir? 
DO Biz Kürt ulusal sorunun 
çok önemli olduğu düşünce
sindeyiz. Kürtler, kendi mü
cadelelerinde haklıdırlar ve 
onların mücadelelerini des
tekliyoruz. Sömürge ulusla
rın özgürlük mücadeleleri 
çq)<. önemli bir yere sahiptir. 

Ulkemizde Kürt göçmenler 
vardır. Burada bile Hans 
Holmer despotu onları rahat 
bırakmadı. 

C Gençlik Örgütünüzün, 
Kürt komünist gençiliği ile 
ilişkisi ne düzevdedir? 
DO İsveç'te Kürt Federasyo
nu ile ilişkimiz var. Çeşitli 
Kürt örgütleri ile görüştüğü
müzde edindiğimiz kanı, 
Kürt örgütlerinin kendi arala
rında çok dağınık olmaları
dır. Umudumuz gelecekte bu 
dagınıklığın giderilmesidir. 

D Hangi Kürt parti ve örgüt
lerir/e resmi düzevde ilişkiniz 
var.. Görebildiğimiz kadany
la Kongreye hiç bir Kürt ör
gütü çağnlmamış, bunun ne
denini öğrenebilir miyiz? 
D~ Bizim sorunumuz şu; 
Kürt siyasal hareketleriyle 
yeterli düzeyde ilişkilerimiz 
mevcut değil. Bundan dolayı 
herhangi bir Kürt örgütü ile 
resmi bir ilişkimiz yok. An
cak en kısa zamanda ilişkile
rimizi geliştireceğimiz kana
atindeyim. Benim.~üşüncem 
yanlızca Gençilk Orgütümü
zün değil, aynı zamanda Par
timizin de Kürtlerle olan 
mevcut ilişkilerini daha da 
geliştirmesidir. Zaten bun
dan böyle Parti içinde çalış
maya başlıyorum, bu sorun 
bize yabancı değil. 

D Son dönemlerde İsveç'te 
hdr bir şekı/de gelişen ya-

ISVE KOMÜNIST GEN LIK ÖRGÜTÜ 

ıııı•1111mıı ~ 36. KONGRESINI GER EKLE TIRDI. 

D OŞ EK 

"Kürt halki ile 
davan1şmam1z1 

daha da 
güçlendireceğiz!" 

Ew keseke geleke xewar O herweha xewgiranji 
bO. Çendl ci ran, haval Cı dosten wl na je re digo
tin, ku ev tişteke (tebieteke) nebaşe, le bele wl 
guhe xwe nedida tu kesan. Bo ve çendeji ew di 
gelek waran de her tim bi şCın haval u hogiren 
xwe de di ma. Xelke bo ve yeke jl male; Dinya ji 
sar Cı çax ji pişti eva ri bu. Wi sola xwe dan i aber 
deri; cilen xwe ji xwe kir O ew bi bizmaren taqe 
dlwer ve existe dinava cihan de; lihef (nivin) ki
şande ser ruye xwe. Piştl kelike bu pixe-pixa wi
naji ... 

Demeke xweş di we nave re derbas bu. Keseke 
kete h und u ri. Wi kesili hawlrdore xwe meze kir. 
Hineke bi lez dixweya. Duvre, di cihe xwe de se
kin! O bala xwe xweş da ''Xewaro': Wi pix kiribu 
xewe-hay ji bayefeleke nema bu. Dixweya ew di 
xewa xwe ya giran u ''şerin ''de bu ... Wi kes! bi 
Iezahi li oden di gera: tiştin-miştin da hev Cı paşe 
li oda wina vegera. . 
C ilen (kincen) ji diwer ji diwer vekir u sola w ina 
ji ji ber deri h ilani tevek li hev peça. Piştre, li li
hefa w ina ya ruye wena keskusor temaşe kir ... Li 
baye beze ew ji ser ruye wlna rak ir da ber singa 
xwe u bi lez ji ode derket u "ıvinda" bu ... 
Qedereke xweş bori. "Xewaro" ji serma ne karl 
xewa xwe berdewam bike. Wi çaven xwe vekir lı 
hineke ew fcrikand: duv re li zike xenl Cı herwisa 
ji li hawlrdore xwe neri. Li lihefa xwe geragot 
qey ew ji ser text ketiye erde. le be le ew ne li erde 
ji bu. Dit ku vaye cil lı sola winaji ne li c hen xwe
ne. Tegiha ku gel ek tiştin di ji windane. Pirsiyar
kirina winaji ciran-mirananjl tu feda xwe neda. 
Li aliye dinji gundi li dorana wina ve hewan u bu 
niçe-neç Cı qalabalixa wana... We gave, 
"Xewaro" di cihe xwe de runişt;çixareke xwe 
stur peça lı heyaje hat! mijek le xist Cı di ber xwe 
de weha got: · 

banct düşmanlığı ve ırkçılık 
hakkmda düşünceleriniz ne
lerdir? 
D D Yabancı düşmanlığı iki 
biçimde kendisini gösteriyor. 
Birincisi; faşist ve gerici düş
manlık. Bu, faşist parti ve ör
gütler tarafından ~çıkca yapı
lan düşmanlıktır. Ikin_şici ise; 
gizli düşmanlıktır. Omeğin 
hükümetin uyguladığı dolaylı 
anti-yabancı ve mülteci poli
tikası buna bir örnektir. Her 
ikisine karşı mücadele edil
melidir. 

D Kürt halkıyla dayamşmayı 
hangi faaliyetlerle yürütüyo
rusunuz? 
D D Örgütümüzün gerek 
Türkiye ve gerekes Kürdis
tan'daki gelişmelerle ilgili ça
lışmaları mevcuttur. Kürdis
tan'daki uygulamaları teşhir 
ve prgtesto kampanyalarımız 
var. Omeğin, gençlik dergi
miz Röd Press (KlZll Basm), 
Türkiye'ye muhabirierini 
gönderdi. Siyasi tutuklar ve 
Kürt halkı üzerindeki baskı 
ve işkenceleri geniş bir şekil
de yazdı. Elimızden geldiğin
ce Isveç kamuoyunu Kürt so
runu hakkında bilgilendir
meye çalışıyoruz. 
D Gazetemiz aracılığıyla 
Kürt kamuoyuna iletmek iste
diğiniz bir mesajmız var mı? 
DO Sürgündeki Kürtler de
mokratik ve siyasi hakları 
için, Kürdistan'dakiler de 
ulusal ve siyasal hakları için 
mücadele etmelidirler. Biz 
söz veriyoruz; Kürt halkı ile 
dayanışmamızı daha da güç
lendireceğiz. 

D Söyleşi için teşekkürler 
Stellan. 
DO Ben teşekkür ederim." 

*** 
D Magnus Blomgren,)sveç 
Komünist Gençlik Orgütü 
(KU) 'nün 22 yaşındaki yeni 
Başkam olarak kendinizi 
okuyuculanmıza tamtir 
mısımz? 
DO Uppsala şehrindeni.~. 
82'de örgüte üye oldum. Or
gütümüzün öğrenci demek
leri, sedikal ve kültürel alan
daki faaliyetleri içinde yer al
dım. 1985-86 döneminde ise, 
merkezi ·yönetime girdim. 
Bildiğiniz gibi bir kaç saat 
önce de Komünist Gençliğin 
Başkanı seçildim. 
D Stellan 'm belirf.tiği gibi 
Komünist Gençlik Orgütünü
zün, Kürt komünist gençliği 
ile ilişkisi asgari bir düzeyde. 
Bu ilişkinin istenilen düzeye 
çıkmast için ne gibi tasanla
nmz var? 
DO Kürt komünist gençiliği 
ile olan ilişkilerimizin eksik
liğinin bilincindeyiz. Bu ek
siliği gidermeye çalışeağız ve 
ilişkilerimizi istenen azami 
düzeye çıkaracağız. 

D Kurdistan 'da haklı bir sa
vaş verilirken, insanlanmız 
kimyasal silahlarla _toplu ola
rak yok edilirken, Isveç'te ve 
dünyada pek önemsenecek 
tepkiler olmadı. Basm gerek
li duyarlılığı göstermedi. Fa
kat diğer yandan Sovyetlerin 
Estland Cumhuriyeti '11fleki 
en ufak bir olay başta lsveç 

''Dizo, dizo! Ger tu mer bU ya (bi zirav bCtya) te
ye doşek bibira, doşek!" 

olmak üzere diğer ülkler tara
findan ilgi ve titizlik iz/eniyor. 
Siz bunun nedeni nasil açıklt
yorsunuz? . 
D D Başta Isveç hükümeti ve 
basını bizimle aynı görüşte 
değiller. Onlar, Kürdistan'ın 
işgal edilmiş bir ülke olduğu
nu kabul etmiyorlar. Bunun 
böyle olması doğal tabii. Za
ten bizleri onlardan ayıran te
mel fark bu değil mi? 
D İsveç 'te bulunan göçmen 
gruplarının siyasal eğilimle
rini nasıl değerlendiriyorsu
nuz, göçmen gruplarıyla iliş
kilerinizin düzeyi nedir? 
DO Yabancılarla ilişkileri
miz çok iyi. Amacımız ilişki
lerimizin daha da geliştiril
mesidir. Politik mültecilerle 
birlikte yoğun programlar 
üzerine çalışıyoruz. Genelde 
mültecilerin sol eğilimli oluş
ları, bizler için büyük bir 
avantaj. Tabii bu da ilişkileri
mizi kolaylaştırıyor. 

D Sayın Magnus, Başkan ol
duktan sonra ilk röportajınızt 
herhalde Kurdistan Press 'le 
yapmış oluyorsunuz. Nastl, 

Dr. FENDİ 

başkan olduktan sonra ga
zetecilerin karşısma çtkmak 
insam heycanladtrsa gerek? 
Size yeni görevinizde başa
nlar di/erken, okuyucalan
mıza iletmek istediğiniz bir 
masajmız var mr? 
DO Doğru. Başkan olduk
tan sonra ilk röportajımı 
Kurdistan Press'le yapmış 
oldum. Doğrusu heycanlan
mamak elde değil. Şunu 
söylemek istiyorum: Kür
distan sorunu uluslararası 
plana çıkarılmalıdır. Avru
pa'da yaşayan Kürtler, Kürt 
halkının siyasal ve kültürel 
sorunları hakkında Avrupa 
kamuoyunu pilgilendirme
leri gerekli. Insanlarımızın 
Kürtler hakkında fazla bilgi
leri yok. Kürtlerin siyasal 
mücadelelerinin kamuoyu
na aktarılması, insanlar·ı
mızda Kürtler hakkında ön
yargıların kırılmasına neden 
olur. Röportaj için teşekkür
ler ediyorum. 
D Biz teşekkür ederiz. 

5.5.1989 
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VARDI! 
ANK muhabirinin istanbul'da 1 Mayıs 

eylemleri ile ilgili gözlemleri: 
Ba~bakan Özal soruyordu: "1980 öncesi 

lıadi.1·e/eri tekerrür ettirmek isliyenler mi 
mr:J"Ccvapaçıktı: "Evet!" 
Ama kinıdi bunlar? 1980 öncesine geri 

dönmek için çaba harcayanlar kimlerdi? 
Sendikalar mı'! Kesinlikle hayır. 80 önce
sinde 1 Mayıs yürüyü~lerini DİSK organi
ze ediyordu. Şimdiyse. sendikalar meydan
lara çıkmak isteyen kitleleri son dakikada 
sattılar. 

Peki bunlar siyasi örgütler miydi? Hayır! 
Tersine siyasi örgütler somut bir gerçekle 
yüzyüze idiler: İ~çi kitlesi, artık kolay ko
lay herhangi bir örgütün bayrağı altında yü
rümek istemiyordu ... 
Genel duruma bakıldığında, 12 Eylül ön

cesi 1 Mayısları anımsatan nıanzaralarla 
doluydu.. 1989 1 Mayıs'ında sokaklarda 
çoğunluğu. Polisler teşkil ediyordu. 

1 Mayıs'la ilgili "meydan tartışmaları"' 30 
Nisan gecesine kadar. devanı etmişti. Hatta 
30 N i sanı 1 Mayıs'abağlayan gece sendika
lar gazetelere hile ilanlar vermişlerdi: 
·'Ahi de-i Hürriret 're huluşalmı. 8000 ki
şirle oradaw:. · · 

Fakat. 1 Mayıs sabahı eylem iptal edildi. 
Sendikalar herhangi bir olaya meydan ver
memek için geri adını atıyor. Abide-i Hür
riyet Meydanı'na gitmeye hazırlanan işçi
leri yalnız hırakıyorlardı. 
Başbakan Özal'ın ''kimseyi yürütmenı" 

demesinden sonra. zaten "meydan 
tartışmaları" yeni bir boyut kazanmıştı. 
Madem herşey yasaktı, madem 1 Mayıs 
açıkça engelleniyordu. o halde yasal çerçe
veleri n dı~ında ve Taksim'de 1 Mayıs kut
lanmalıydı ... Bu görüş, işçiler arasında ol
dukça yaygınlaştı. 

1 Mayıs kutlama yöntemeleri ile ilgili, ka
os sürerken; devlet 18 bin askeri ve 18 bin 
polisi İstanbul'da nıevzilendiriyordu. Kar
şılıklı hazırlanmalar devam ederken. 1 Ma
yıs sabahı geldi çaltı. 

Abide-i Hürriyet Meydanı'nda toplanma
ya çalışan 3 bin kişilik bir kitle, daha bira
raya gelmeden dağıtılıyor, ellişer yüzer ki
şilik guruplar halinde meydana toplanmaya 
çalışan kitlelere tilistin sopalarıyla saldırı
lıyor ve onlarca kişinin ağır yaralanmasına 
neden olunuyordu. Aynı anda Taksim Mey
danı 'nın her metre karesi çelik kuvvetlerin 
işgali altındaydı. Taksim Meydanı'na 300 
metre uzaklıkta bulunan Emek Sineması 
önünde toplanan 1500 kişilik kitleye, yine 
aynı şekilde polis saldırıyor, bu olayı gö
rüntülenıeye çalışan gazeteciler de bu sal
dırıdan nasiplerini alıyorlardı. Buna rağ
men yürüyüşçüler gene biraraya gelmeye 
ve yürüyüşe bazen dar ara sokaklarda, ba
zen de ana caddede devanı etmeye çalışı
yorlardı. Ancak, Taksim Meydanı'na giden 
bütün yollar, polis ve çelik kuvvet tarafın
dan kesilmiştİ. Yürüyüşte "Yaşasm 1 Ma
yıs", "Kahrolsun Faşizm, yaşasm 
mücadelemi:'' sloganlarının yanında ''Biji 
1 Gulan, Biji Kurdistan·' sloganları da atı
lıyordu. Kortej, Haliç Tersanesi'nin bulun
duğu Kasınıpaşa semtine yaklaşırken, yü
rüyüşçüler polis coplanıalarma cevap ola
rak boş bir polis arabasını taş yağmuruna 

tutuyorlardı. Polis buna karşın, yürüyüşçü
lere ateşle karşılık veriyordu. Yürüyüşçü
lere ateş açan, toplumsal olaylara müdaha
le etmekle görevli çevik kuvvet ekipleri de
ğildi. Çevik kuvvet ekipleri, olay yerine on 
dakika içerisinde ulaşma imkanına sahip 
iken, Kasımpaşa'da en az yarını saat süren 
bu olay esnasında çevik kuvvetin izine bile 
rastlannııyordu. 
Yürüyüşçülere karşı ateş açanlar; top

lumsal olaylar esnasında "acemi" sayılan 
trafik polisleri, bekçiler ve sivil polisler 
idi. Olaylar, Mehmet Ali Dalcı adında bir 
işçinin vurulmasından sonra da devanı edi
yordu. Yürüyüşçüler, artık polise karşı hiç 
bir şekilde saldırnııyorlardı. Öte yandan si
vil polisler, yerde kıvranan M.A . Dalcı'yı 
teknıelerken, diğer yandan yürüyüşçülerin 
sığındığı eski tersane binasına ateş etmeye 
devanı ediyorlardı. 
Olayı bizzat izleyen biri olarak, şunun al-

tını çizerek belirtmek istiyorum: Polis, ke
sinkes öldürmek için ateş açıyordu. Olayda 
20-30 kişinin ölnıemesi, sadece bir kişinin 
ölmesi büyük bir şans eseri sayılır. 

Bu arada polis, tersane binasından çıkar
dığı yürüyüşçüleri tekme tokat vurup, sü
rükleyerek, polis otolarına bindiriyordu. 
Olayı izleyen halk, yürüyüşçüleri alkışlar
ken; polisi "yuh"luyordu. 
M.A.Dalcı'nın ölüm haberi 15-20 dakika 

içerisinde Abide-i Hürriyet Meydanı'na 
ulaştı. Polis yürüyüşçüleri dağıttığı halde, 
ellişer yüzer kişilik gruplar, tekrar biraraya 
gelip, slogan atıp yürüyüşe geçmeyi başarı
yorlardı. Polisin yürüyüşçüleri dağıtmak 
için üzerlerine gitmesinden sonra, gruplar 
küçük gruplara ayrılarak İstanbul'un bir
çok yerine dağılıyorlardı. Tabii polis istis
nasız her grubu izliyordu. Akşama kadar 
Taksim ve Şişli'nin dışında, İstanbul'un 
Merter, Aksaray, Yıldız, Sarıyer ve Cağa-

I oğlu semtlerinde korsan eylemler birbirini 
izliyordu. 1989'da, çevik kuvvetlerin silah
ları gölgesinde sessiz kalan Taksim Meyda
nı değil, koskoca İstanbul kenti "! Mayıs 
Meydanı" olmuştu. 

"Olaylar" bununla bitmiyordu. Cuma gü
nüne kadar eylemler, gösteriler, korsan yü
rüyüşler, üniversitelerde, sokaklarda, 
M.A . Dalcı'nın cenaze töreninde devanı 
ediyordu. 5 Mayıs Cuma günü Bab-i AJi: 
nin tarihinde ilk kez yaklaşık yedi yüz gaze
teci, valiliğe yürüyerek basma yapılan bas
kıları ve gazetecilerin uğradığı saldırıları 
kınıyorlardı. 

1 Mayıs 1989'un bilançosunda 1 ölü, 36 
ağır yaralı, sayısı belli olmayan yüzlerce 
hafif yaralı ve 532 gözaltı. 
Başka? . 
Hükümeti suçlayıcı, Iç işleri Bakanı Ak

su'nun istifasını isteyen birtakım demeçler. 
Üzüntülerini dile getiren, "kan dökülme 
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me li" diye uyaran demeçler! .. Kim veriyor 
bu demeçleri? 
Örneğin; "İşçi nerdeyse, biz ordayız" di

yen ve 1 Mayıs günü Ankara'da basın top
lantısı düzenledikten sonra, yakasına kır
mızı karanfil takarak Türk-İş'in Genel 
Merkez Binası'na kadar yürüyen Erdal 
İnönü . 

"Polis bizi tehdit etti, faciayı önlemek için 
işçilerimizi geri çektik" türünden açıkla
ma yapan sendika başkanları da var. ı Ma
yıs eylemleri sonunda, olası bir erken se
çimde "ciddi bir alternatif ' olarak sunulan 
SHP'nin ve hala "işçilerimiz" demekten 
utanmayan Türk-İş' in de nitelikleri birkez 
daha ortaya çıktı. 

Daha da başka? 
Bir takım yanıtsız sorular; basının bir haf

tadır araştırdığı, ama hiçbir yetkili merci
den hiçbir yanıtın gelmediği sorular: 
-Neden çevik kuvvet Kasımpaşa'ya gön-

~" 

1 --~ . , 
' .. 
~~ "' *' ""< .• , -YI~~~-

derilmedi? 
-Neden kitlesel olaylara hakim olmayan 

bekçilere ve trafik polislerine olayı bastır
ma görevi verildi? 
-Neden, polis boyalı su, göz yaşartıcı 

gaz, kalkan gibi "hafif silahlar" kul
lanmadı? 
-Hiyerarşik bir yapıya sahip olan Türk 

polisi, neden , bir haftadır hala vur emrinin 
olup olmadığını tartışıyor? 
-Bundan başka, 1 Mayıs'taki kargaşa 

Özal hükümetine mi yaradı, yoksa polis 
teşkilatma mı? 

-Polis tarafından ateş açma olayı toplu
ma, siyasi partilere ve hükümete boy göste
risinde bulunmak için mi gerçekleştirildi? 

Ne var ki, devletin izlediği yolu hiç terk 
etmeyen renkli basın, polise sert bir tavır 
koydu. Basın, yaşadığı bu olayın şokundan 
kurtulamadı . 

,. 

ANK muhabiriı:ıin haftalardır eylemlerini 
sürdüren işçilerle yaptığı görüşmelerde bir 
işçi I Mayıs'la ilgili şunları dile getiriyor
du: "ı Mayıs'ta öldürülen M.A.Dalcı biz
den biriydi, işçiydi. Bu bir cinayettir. Bu
nl!.n hesabının sorulması gerek." 

Ote yandan Tekel işçileri: "Biz de Tak
sim'deydik ama geç kaldık. Biz de öldürül
müş olabilirdik. Biz terörist miyiz?" diye 
Özal'ın "yürüyen işçi değildi" demecine 
tepki gösteriyorlardı. 

Gazeteler ilk şoku atlattıktan sonra, 3 Ma
yıs'a gelindiğinde tekrar resmi propogan
danın sesi olmuşlardı. Artık gazetelerin 
manşetlerinde sık sık "Kürt", "Kürtçe" ke
limelerine rastlanıyordu . ı Mayıs olayları

nın sorumlusu "Biji ı Gulan" pankartının 
ardından yürüyen, "karanlık" Kürt gençle
riydi. (Oysa bir yıl öncesine kadar basın, 
"Kürt" yerine "Bölücü" kavramını kulla-

Olayı biz:ztıt izleyen 
biri olarak 

şunun altını çizerek 
belirtmek istiyorum: 

Polis, kesinkes öldürmek için 
ateş açıyordu . 

Olayda 20-30 kişinin 
ölmemesi, sadece 1 kişinin 

ölmesi büyük bir 
şans eseri sayılır. · 

nırdı). 1 Mayıs akşamı çıkan Tercüman 
Gazetesi'nden sonra Tan, Günaydın , Hür
riyet vs. gazetelerde de benzeri yazılar çık
maya başladı. Gazete adlı gazete, " Yürü
yüşçüler arasında PKK militanları 

görüldü" haberini yazma cesareti bile gös
terdi . Oysa bu militanların kendilerini nasıl 
gösterdiği konusundaherhangi bir açıkla
ma getirmedi. 
Kısacası, basın; resmi görüş olarak yürü

yüşçülerin işçi olmadığını, olayın Kürtler 
tarafından önceden planlanmı ş olduğunu 

ortaya attı. 
Esasen burjuva basını tamı tamına resmi 

ideolojiye u yarlı olarak bu gibi durumlarda 
suçu Kürtlerin, özellikle de komünist Kürt
lerin üstüne yıkmaya alışkındır. Örneğin 
tarihe "Kanlı Pazar" diye geçen 1 Mayıs 
IfJ'/7 katliamından sonra, aynı oyun gene 
sergilenmişti. Örneğin 2 Mayı s 1989 tarihli 
Tercüman'ın sol üst köşesinde renkli Kürt 
bayrağı , yanda ''/ Mayts günü Kürt tah ri ki: 
1 ölü, 35 yaralt var.'' Dev puntolarla, ''Yi
ne Kan! " manşeti ve resmin altında da 
"Kürt bayrağt ile yürüdüler." Bunların da 
üstünde mavi şeri t içinde gazeteyi boydan 
boya kaplayan şu belirlemeye yer verilmiş: 
''Bölücü/er Eruh 'ta 1 Mayts 't kana buladt. 
PKK katliamt 5 şehit". 

2 Mayıs 1989 tarihli Tercüman'ın kitleye 
verdiği mesaj böyle. Şimdi 12 yıl geriye gi
dip, gazete manşetlerine bakalım . 

2 Mayıs lfJ'77 tarihli Tercüman birinci say
fa: ''1 Mayıs mitinginin bir anda savaş u/a
nına dönmesinde Maocu militaniann kürt
çe sloganları rol oynadt. Mitingde taşman 
pankartlar arasmda da kürtçe yaztlara 
rastlanıyordu. Yukarıda 1 Gulan Rızgari -
1 Mayıs Bayramt yazılı kürtçe pankart gö
rülüyor." 
Aynı günkü Hürriyet: "Ellerinde Kurtu

luş yazılı büyük bir pankart bulunan grup, 
'Halk/ara Özgürlük' diye yürümeye başla
dı. Maocu grubun ar~~sında yürüyen 50 
kişiden ikisi 'Kürtlere Ozgürlük' diye bağı
rırak , aniden belllerindeki tabancalan çe
kip, Taksim alanmda bulunan onbinlerce 
insanın üzerine hedef göstermeksizin yay
lım ateşi açtı.'' 

Günaydın ise, ''Bayrağımızı Yı rttılar '' 

manşeti ile, Batman'da Türk bayrağının 
yırtılarak yerine Kürt bayrağının çekildiği 
haberini veriyor. 

12 yıl sorıra aynı senaryonun aynı kalıplar
la yeniden sahnelenmesinde şaşılacak fazla 
bir şey olmamakla beraber, gerek uluslara
rası gerek ulusal düzeydeki değişimler, 

ı989'da 1 Mayıs utancını Kürtlerin üstüne 
yıkmaya elvermiyor. Nitekim , Başbakan 
Özal bile, "Basın, İstanbul'da öldürülen 1 
kişi için bunca gürültü çıkarırken, Güney 
bölgelerimizde öldürülen 5 askerimiz için 
niçin sesini çıkarmıyor" gibi belirlemeler 
y~pma ihtiyacı bile duydu. 

Ozetle 1 Mayıs 1989 gerek siyasal ve ge
rekse toplumsal boyutları ile Türkiye tari
hinde önemli bir kilometre taşı olarak yer 
alacak. Türkiye'de olsun, Kürdistan'da ol
sun demokratik ve sosyalist siyasal güçle
rin 1 Mayıs 1989 pratiğinden öğrenecekleri 
çok şey var. 

Fabrikalardan, tersanelerden yükselen 
sesler ise, siyasal biçimi belli olmamakla 
beraber, dev bir çığlık halinde iktidarın du
varlarına çarprnaya devam ediyor! 

ANK • İstanbul 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



edebiyat sanat ve kültür • 
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"""" 1 lll: 

C Hem/e heja , tu kari x we bime hidinasandin 7 

LL Ez di sala 1944'an li Kurdisıana Bakur li ba
je re Agri'ye ji dlya xwe bılme . Ji sala 1980'1 vir 
de li Almanya Federal. li baje re Frankfurte weki 
milted dimlnim . 

L- .li kenge ı •e ye ku tu hi kurdf dini vis/ Ct h eta ni ha 
herlı emi'n te çi ne? 
[· ı Ez henıa bigi re ji sala 1961'1 vir da bu kurdl 
dini visim . Le çawan ku te zanin wan dernan bi 
kurdl ni visand in pir ı1 pir kem bu . Minji ca rinan 
bi dizlka ve helbesten kurdi dinivisl. E w helbes
ten ku nı in dinivlsi. min ji de u bave xwe jl vedi 
~a rtin . Ji ber ku. tu de a baveki nedixwest ku za
rcn wan h.i karen wuha ve mij ul bibin . Min u bin 
hevalen min en mekıebe . me ji hev re dizi bi dizi 
ev helbest d ixwendin a didan a distandin .. 

Helbesleke min a kurdl di sa la 1965'an de di ko
vareke salewextl ı1 kem tlraj "Uyanış" da weş i 
ya .. Sa hı 1966'an. d isan helbesleke miJ) di kovara 
Yeni A k i~ da derkeı. Wc deme Kurdl nivlsandin 
a xwendin hedl hedl xuya di kira min bi xwe ji ni 
vi~a ııd i ııa kurdi tene bi renivlsa ra tirki pekdani. 
Le p i ~ t i di sala l<J74'an de d i kovar ı1 rojnameyen 
kurdi de ninıuneyen edebiyata kurdi herkuçu pir 
bun . Sala I<J75'an du helbesten min en kurdi di 
kova ra Özgü rlük Yıılu da derket. Disan di ve ko
varc de ı;iro ka ni viskare Azeri S. Behrengl " Ma
si ye Re~ c Piçuk " (ku min bi allkarlya redekslyo
na ve kovare ıe rcinıey i kurdl kiribu ) ronahi dit. 

LC pirani wek herkeseki we deme ni visaren min 
hi ı i r ki ı;ap bu n. We deme xeri helbestan ser ede
biyuta kurdl nesekininı . Ji we deme gelek he lbes
ten min en kurdi yen evindarl a llrik neçapkiri li 
ha min in . 
l ~ Reıı ·şa edehimfll kurdi çawan e? Peşketin Ct 
dijımri ('i ne:' Meriv di ı·(' ('i hike? 
1 ·; Ez dikarim tek ı1 tene li ser edebiyata kurdl 
ya Kurdistana Bakı1r hin ti~tan bejim. Golinen 
min tek ıene ji bo Kurdistan a Bakur in . 

Ne hcwce ye ku ez bibejinı . edeblyata kurdili 
Kurdistan ı1 li Tirkiye mecal ı1 re nedit ku xwe bi
civine ser xwe. hez b ide ı1 pi~ta xwe msı bike. Ke
sen ku bi edebiyat üzinıanc kurdl ve mijul dibun . 
ı;etnay i hi Ididan pe~ ya xwc abi fıdakarlke mezin 
kara har derdixistin meydane . Le di san ji. ti~ten 
mcz.in ji van xebatan dcrket in . Li DiyarbCkre İle
ri Yurt·. Istanbol'e DengaDicle - Fir.ıt. ı: Enqere 
Yeni Ak i~ bi nimuneyen zirnan ı1 edebiyuta kurdl 
ve ni~an kirin ku zirnan a edeblyata kurdlheye ı1 
Jiji . Hesan n ine bi dehsalan tck nimuneki ji ede
bi ya ta kurdi nınahi neditibu . Xeri hin mele u te-
4iycn wclatparez ı1 hi n ronakbiren Kurd haya kes! 
ji euehiyata kurdl tune bu . Dewleta Tirk tirs da
bu . Le bcle . bi tidakariyaev kesen welatparez he
di hcdi ewr be law bı1n a nesla teze bi xwe a zirna
ne diya xwe. bi edebiyata xwe haydar bu . 
Pi~ıi ~ala 1960'i gele k xehaten ginınbuha derke

t in mcyuane. Gramcra kurdi ya welatparez. zana. 
hozan u cucbiyatvane Kurd Kemal Badilli ronahi 
diı. Bi vi ve tevayiji nesla teze gelek kesan çaven 
xwc zivirandin ser edebiyata kurdl. Niviskar. zi
manzan. hozan u cuebiyatvane Kurd Mehmet 
Emin Bozarslan kiteba hozane netewe Kurd e ne
m ir. zana ti tcyletoz Axmeuc Xane bi ıipe laıini u 
hi tc re ima ıirki ji nı1 ve da ı;apkirin . Disa Eletba 
Kurdi hi amadekiri na M . E. Bozarslan derkeı. 
Mu~a Antcr Birina Re~ ve nimuneke ı;iroken 
Kurdi pe~ke~i gele xwe u nesla teze kir. Ev yeka
na him ji ale hi~yarkirina gele Kurd gele k ıesireke 
mezin kir ı1 him jl edebiyata kurdi da nasin . 
Ji sala I<J74'an ~un de edebiyata kurdi di kovara 

u rojnameyen tirki u kurdi da xuya kir. Bejn da. 
Gul vcda . Romana Ereh Şeıııo bi kurdi ı1ıirki der
ket. Deslana Meme Alan disa bi vi 4eydi ronahi 
diı. Hclbesten Eskere Boyik di pirtukeke da der
ket in . Nesla nu bere xwe hedi hedi da zirnan u 
edebiyuta xwe xort ı1 keçen Kurd bi zinıane xwe 
ye ~iriıı pardar bun . Di ~ayi u civinan de helbes
ten kurul dahatin xwcndin. Hoz.anan cv helbest 
xistin kilaıııan . Le hclbel evdemakurt ajot u ter 
ne kir. 

Bi van ıi~ten ku hi herkesi ve eyan in . ez dixwa
zim hibejim ku edebiyata kurdi mecal u re nedit 
k!J xwe ji nu ve ava bike. 

I ro. bitaybeti li Ewropa edebiyata kurdiji nı1 ve 
ı;il dide. bejn dave u gul vedide. 

Ber edebiyatvanen Kurdan gelek çetnayi hene. 
Ya beri n ev e ku ji sellsa la bi st ye kan vir da (Xeri 
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rojname a kovaren ku sala 1945-46'an derketine) 
tu nıirateke dewlemend di deste wan de ni ne. Me
seleke din kurdive gave hindik te xwendin. Ya si
siyan niviskaren Kurd bi amatori dinivlsin , çimki 
tu mecalen aborl ji bo wan nine. Ya çaran wela
tparezen Kurd pirani mensube gruben siyasi ne. 
Ev grub ı1 mensuben wan ji tay~tl niviskaren 
gruba xwe xwayi derdikevin u diwxunin . Ya pen
can. çapxane ı1 weşanxanen Kurden profesyonel u 
dewlemend tu n in . Ji bo ve yeke ji nivlskaren ku 
bi gruban ve giredayi nebin, bi hesani nikarin arı
randinen xwe bidin çapkirin . Ya şeşan. mesela 
kovereke edebiyatzanen Kurdan n ine ku di derha
qa niviskaren Kurd u arırandinen wan da hurgill 
binivise. van arırandinan bide nasin. Eger golina 
rast mirov bibeje ve edebiyatnas ı1 kirilikeren 
Kurd tu n in ku wek edebiyatnas ı1 kritikeren mile
ten din bikaribin rexna bidin. re nişan bi kin . Mi
xabin pirani bi net ı1 meremen xwe xweyi ı1 dili
nen teng car bi car ji bi hers ı1 tinıne rex ne te gir
lin. Ev gotin nine ku ke ku çi binivise dive kes 
denge xwe neke ı1 çepika !exe. Na. Helbet na . Le 
bele beri her tişti kesen ku rexnan digirin keman i 
derheqa edebiyata d ine ı1 ya Kurdan di ve agahda
riye wi yen kur hebin . Yani bi rasti xwudan pirs 
bin. 

Ku em car din vegerine sere gotinen xwe, dive 
em bibejin ku: Ji ber ku miraleke xurt li bin deste 
niviskaren Kurd n ine. ew pirani şopa xwe bi jehe
tiyen xwe. bl zanebı1nen xwe. niherandinen xwe 
pek tinin. Ev yekaji zehmet e. Her niviskareki be 
nebe dixweza ku afrandinen w i bene nasln . di na
va gelek kesan de bene belavkirin ı1 bene xwen
din. Ev heqe w.ın tabii ye. U çawan ku min li jore 
got . ve gave xwendina kurdi zede belav nebı1ye . 
Alirandinen niviskaren Kurd kem belav dibin ı1 
ıene nasin . Ev jiji bo gele k niviskaran çetnayi ye. 
Edi tictakari dikeve ser m ilen wan. U hilbet di ve 
cw buzanibin ku be şik ı1 ~ike keda wan badihew.ı 
naı;e ı1 de dewsa xwe bibe - ı1 nebe. Wek ve yeke 
imkaniyeten aborl ji j i bo niviskareki tişteki ne 
kenı e ı1 ew ji edi rıdakariya w.ın dixw.ıze . 

Teng dilinen iroyin ·ji bo niviskaran çetnayike 
d ine ye. Gruben siyasi ı1 mensuben wan di ve di ve 
derheqe de rıreh biniherin. Le niviskar ji bive 
rew~e di ve ~ewqa xwe ne~kenin u kar ı1 bare xwe 
bidin dome. Ji ber ku ev yeka iro nebe ji desibe 
tekeve reke realisı ı1 herkese goreyi dereca xwe 
qedir ı1 qinıetan bibine. 
Tunebı1na çapxane ı1 weşanxaneyen kurdi en 

dewlemend begiredan ı1 protesyonli be gunıan as
ıengek dijware ji bo niviskaran . Le be le. iro rewş 
ev e . Di derheqa kritiker ı1 edebiyatıanan de ji ri
ya ba~ niviskar di ve be hers u bi zanayl bala xwe 
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bide ti şıan ı1 gumana xwe wunda neke. Be-nebe 
rojeke ji rojan ev keman i ji de tiji bibe. 

Egerez gotinen xwe bicivinim ı1 bi bej im; edebi
yuta Kurdi ya nfıjen bin tali Cı tengasiyan de herde
re xurt dibe ı1 dikeve ri ya xwe. Li Ewropa gelek 
xebaten baş çebı1n . Bi kurdi kiteben zarokan . çi
rok , miqale ı1 benden bi her awayi ı1 gel ek helbest 
derketin ı1 derten . Gelek kovar ı1 rojname bere 
bere girani ya xwe d id in ser ni visara kurdi ı1 hinek 
ji tektenebi kurdl derten. Roj name. kovar ı1 pir
tuken kurdl yen kevn ji nu ve ronahl dibinin . Le 
ya mezin edebiyuta kurdi hez daye xwe ı1 derketi
ye dereca ronıannivise. Bi rast! ji ev yeka peşva
çuyineke berbiçav e. Li Kurdistana Bakı1r heya 
niha ji aliye romana ve nimune nebı1n . Roman. 
piyes ı1 afrandinen tiy!!troye ji edebiyate da dere
ca here bil i nd digrin . Edi ev ri ya vebı1ye . Baweri
ya min ew e ku ji vir şu n da gelek ni viskar de arı
randinen xwe yen edebi bi kurdi biarırinin . Jiya
na Kurdan ya civaki, abori , siyasi, tekoşeri ı1 
wusan ji ya rojani de bi zimane kurdi ronahi bi bi
ne. Ev yeka di demeke de de bala edebiyatvanen 
bi yani jl be ne be bi k işine. Keda ew kesen ku ev ri
ya vekjrine tu caran naçe vala ı1 de dewsa xwe 
bigre. !ro dibe ku ku kem werin xwendine le sube 
be ş ik ı1 ş ibe de di nav gel de bi rırehi belav bi be. 
Di dema xwe de ke dizane ku çend kesan Menı ı1 
Zin xwendibı1? KIzane Diwana Melaye C izi re ji 
desıe çend kesan derhas bi bu'? Le i ro wusa n ine. 
Tek Kurdeki ronakblr ı1 welatparez nlne ku haya 
wl ji Menı ı1 Zin tu nebe. bi xwe ne xwendibe jl 
di derheqa wl de gelek tiştan dizane. Be le. edebi
yuta kurdl gul vedide ı1 peşda d içe. Ev yeka jl bi 
rıctekari. bi huner ı1 zanebı1n li ser m ile hindik ke
san bilind dibe. Çetnayl pir in . Le bere bere ew 
safi bibin . 

Ji bo safikirina astengiyan. nıirov. ve gave dika
re bibeje ku beri her tiştl dive edebiyatvanen 
Kurd li hev xwedi derkevin. dest bidine hev. Ya 
dudiyan. Ji bo we5aneke edebi li mecalan bige
rin . Ya sisiyan. ji bo avakirina çapxane ı1 weşane
kl serbixwe li Imkanan bigerin . Tekoket ji dive 
bizanibin ku ev riya direj e. Di ve xwe ji tengHcri
na xilas bi kin . Efrandinen edeblyatvanen Kurdan 
bi herawayi goreyl quweta xwe bidin nasin . Ede
blyate bidin hezkirin . Deste niviskaren xort bigi
rin ı1 wan teşwiq bi kin. He he ji. ji bo hi ne k kesan 
çlrok. roman . helbest nivisandin tişten biçılk in . 
Le wusan nine. Edebiyat ji bo sere azadi ya her 
geli ı1 wusanjl azadlya gele Kurd quweteke mezin 
e. Edebiyat hebı1na nıiletekl here berbiçav e. Di 
derheqa zirnan de ji dibe bere bere yekltlya nivl
sandine çebe. Le helbet ev ye ka ji be nebe bi arı
randinan. bi rexnan. bi dan ı1 standinan de pek 
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be. Romannivlskar dive jiyana gele Kurd , ji ale 
psikolojik, civaki, aborl uhwd . pir baş blnin ber 
çavan, ji ajltasyonen hundirvala xwe bidin al iki. 
Tu caran zon!nedin xwe. Ji dildarl. evlndari. 
merkujl , dizi , derewkar!, merani , merxwasiye 
heya kedere çi hebe rasterası bini n ber çavan . Ci
vaka Kurdan ji bo edebiyate xezineke mezin peş
keşi edebiyatavanan dike. E w axeke xam e ku pi
ranl niviskaren Tirk je par hildane. H eviyen min 
pir mezin in . Edebiyuta kurdili ser xwe de te . çil 
d ide, le de demeke nedirej de bi nav ı1 deng b ibe. 
tes! re li edebiyuta hemdinyaye bike ı1 ji edebiyata 
navneıewl gelek tiştan bigire bi motiven kurdl en 
rindik bicebirine. Diyar e ku deste ke qelem dig
re, dive xwe bide ser kurdl nivisine . Xwe bi ~un 
ve nede. 
O Tu ni ha bi çi mi) Ct / di bl, plan Ct programen te çi 
ne7 

DO Niha di deste min de xebateke sosyolojik -
diroki h eye. Ewe van roj an biqede ı1 bikeve çape. 
Ez ve xebate bitirkipek tlnim . Ji ber ku niha af
randinen wuha him bi kurdi bala pir hindik kesan 
dikşlnin ı1 him jl pek anina xebateke wuha bi zi
mane kurdi ve gave ji bo min mi ku n n ine. Xebata 
min ye bi nave "Türk Milliyetçiliğinin Geli~im 
Süreci ve Kürtler" ronahi bi bine. Se-çar sal in ku 
ez li ser xebitlme. 
Piştl derketina ve xebate ez e di demeke kurt da 

cilde duyemin ya Romana xwe "Kürdün 
Türküsü" binivlsim . Ewejl heya du se nıehan xi
las bibe. Ji ber ku haziriyen min temamin. 
Piştl vi du romanen min en evindare hene. ku 

min ew ji ternam kirine. Romaneke min ku ji zu
da ez pe ra mijul im, di derheqajiyana Kurd ı1 Er
menlyan da te .. Ez li ber ve mesele he ku li welat 
bum geleki xebitlm . Bi gelek kesen kal ı1 pir ve 
peyivim. Le ya ku ji bo min giranbuha ye ev jl 
kurteçiroken min en kurdi ne. Ve gave di deste 
min de bi qasi deh-penzdeh çirok hene. Le eze 
van ji temam_ bikim. Ev xebat di ve !sal (1989) te
mam bi bin. Edi çapbuna wan de çiqas zernan bls
tine. ez nizanim . Le ez e bixwe heya dawiya ve 
sale van xebatan ji bo çape hazir bikim . 
Piştl van xebatan ez e dest pe bikim xebaten xwe 

ıexinı kurdi. Ewe ji çiqas zernan bistlne ez niza
nim . U ez dizanim ku pişti"Türk Milliyetçiliği
nin Gelişim Süreci ve Kürtler" edi ez e tek tene 
xwe bidim ser xebata edeblyate ı1 hecti hedi tek te
ne bi kurdl binivisim. 

Bi van ve ez hevi dikim ku min bersiv dan pirs
yaren we. 

O Ji bo agahdariya te em_}Je/ek spas dikin. 
000 
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Barane hure hur le dixist. Gundiyan cot 
berdan. riya mala xwe girtin. Kambaxa 
kambax. her tim weha dike. Kinge wexta 
cot. cobaran te ro lı şev nesekine. Tu dibeji 
ewr qul blıne, bi vedrokan av ji direje. Hela 
di ser de mal giş dilop dikin. Lema Cerdo 
digot: "Kambaxa Heliksan tu xer lı bereket 
tc da ıune . Xwiliya wi tu beji wek qlıme bi 
h eva kirine. Çi ji jore te dikeve mal e. Dewe
re li ve xopane idare bike. Ji xwe xera we he
bu ya. ye ji Ermeniyan re bi bu ya yar. .. " Cer
do neheq neblı. Pişıi zivistaneke dur lı direj, 
dema coı cobaran te digot pivane, şili, şoyi, 
sir lı sermacar din bi şun ve dahat. Bu ro jan 
lı rojan gundi diçlın coı lı vedigeriyan. Gele
kan dig9t "Em şofıyan. Zaroke nezana bi
mirin. Erne roda herin. "Le hineken din li 
ber dile wan dida," Rehma Xudeye. Şili, şo
yi, helbeı de bisekine. Xudeye li me be rex
mc. Her sal wuha dibe. Le tu salan ji em di 
tali ü tengaziyan de nemane. Diji em re Xude 
ki dikane çi bibeje? Sebir bikin . Xudeye 
xwe bigihine hewara me . . "Le tu sebra kes i 
nemabü. digotin lı dibiliyan. 

Heliksan gundeki Ermeniyan e kevn bü. 
Digoten di dema Ermeniyan da nave gund 
Aleksandir büye. Le bi kurdi ew qelibandi
ne Hcliksan. Gundiyen derdoranji wan razi 
nebün. Digotin Heliksani "wek kOçkan in". 
Pexili. dexesi. çavnebari (ı her tişten xirab di 
xwirciken wan da ne. Gelekan ji digotin ew 
ıoximc tilan in. Hema hemali her gunde ca
mi hatibü avakirin. Le canıiya Heliksaniyan 
tunebü . Ji wan qiz distandin. leqize xwe ne
didan wan. Tu kesi bi Heliksaniyan re ş iri
kati nedikir. Digotin ew pir ji çikfiz in. Qe
dir üqinıeta merivan nizanin, çav birçi ne. 
Ew naxwazin tişteki kesi were ser tişteki. 
Ser ü dewe wanji bi nıerani nine, yanjipara 
ve li meriyan dixin, yan lod ü lusen merivan 
didin agir. yan zarakan teko teko digirin le 
dixin. Yan ew keri direvinin , yan şeltaxa da
vejin namusa meriyan , yan gişk konı dibin 
di ser yeki de digirin. Axir ji wan nıerani 
nayc. 

LC disan ji diçfin ber dere Heliksaniyan (ı 
keçen wan dixwestin. Heliksaniyan gelen
deki başji wan distandin. Daweteke baha di
dan kirine. Daweten Heliksaniyan dibG şay
netike nıezin. Kare eceb ji ew bu ku li her 
nıaleke se çar keç yek du ji law ik hebfin . Ke
çiken Heliksaniyan pir bedew, jir bu n ji. Ra
bfin ü rfiniştandina wan, feraseten wan di ci 
de bu. Wan qedir G qimete mere xwe, xwe
zfir xwesya xwe baş dizanibfin . Te digot , 
wan li nıektebeki terbiye (ı tore standine. 
Dema gundiyan salixe wan ji hev ra didan 
digotin. "Keçen Heliksaniyan, tu dibe çira 
ne. dibiriqin . Aha ev sifete wan. Ken ı} gili
yen wan nıeriyan din dike. Beşera wan tim 
tim baş e. Çaxa di~xivin, tu bej i şerbet ji !e
v en wan d idari ve. E w jinen malan in. Mirov 
eceb dinıine ku ji gundeki wuha ev keçen 
delal çawan derten .. " Rasti ji wusan bu. 
Pişti sir G serme, baran G !eye dereng de

reng dinya diseni. ro dibiriqi, xuşina çe
nı<ın. denge çivikan meydan şen dikir. Der 
dor digulgulin. Gundi diçfin çot, cobaran. 
Xorı lı keç dora hev diçfin (ı dihatin. Dile 
nıeriyan dikirkiri. Xenıl (ı xelat dikete xew
na keçan. 
Pi~ti baraneke direj dinya di san nernı bi bu . 

Gundi çün ser kar (ı baren xwe. Ro direj bi
blın. Pişti kare zeviye gundi li meydana 
gund konı diblın. Wan digot (ı dikeniyan, bi 
hev qerf (ı xenek dikirin , pirs davetİn hev. 
Car carna hew d ima ku şer derkeve. Le çend 
kesen din diketin navçitiye . Wan nedihiş şer 
çe be. 

Keç. jin (ı bfikan jikare male dikirin. Nan 
dipatin. pez lı dewar didotin, heywan debar 
dikirin. li zaran diniherin, xwireke pala ha
zir dikirin, ser linge wan dişuştin xwileseri 
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tu wexteke wan a va la tu ne bu. Le ew bi xiret 
bfin. Jimeren malebi şun de nediman . Hale 
wan ev bu . Bihar, havin (ı derbahareke dur u 
direj bina xwe hilnedidan, tu çaven xwe ve
nedikirin. Le ew bi vi hali qayil blın . Hema 
digotin bila tali (ı tengasik tunebe, bilazar (ı 
zerçen me, kal ı} meren me sax (ı silamet 
bin . Kare dinyaye helbet bi re d içe. Bi la leke 
ney ser namusa me, sere kur, kal (ı meren 
me li dij el allerne xwar nebe. Tişten din be 
nebe de werin cih. 

Di ve gulegule de zernan çawan dcrbas di
be, meri te dernaxe. Bihar wek xewneke di
bere. Havin pir germ e. Li Heliksan tirpan
kcşen bi nav (ı deng hene. E w bi hev ra dike
vin xirete, qir qir dikin, helana didin hev. 
He ro dernakeve ew dest pe dikin, heya ro 
d içe ava, paşe tirpaneber didin. Li ber zevi
ye, heya kar diqede ew çar caran mole di
din. Ew savare bi rfin, nane qemili G dewe 
sar dixwin lı vedixiwin, cigaren xwe dipe
çin, paşe redibin ser xwe, wek ejdiha sape 
genim (ı ceh bi ser hev de tinin. Tu dibeyi ew 
şer d iki n. Çend roj paşe ew erd u xali edi gu
huri ye. Wek sifeteki kurkiri ji her ciyi 
dixane. 
Paşe ew kaman serdiçin G ten , dem te ge-

nim didin ber baye. Le van axiriyan gelek 
kesan ji xwe re tiraktor, mibzer, patos stan
dibfin . Karen wan zu xilas dibun. Hinekan 
ji, bi pere, ew kire dikirin. Le maşine çini
ne, ji bist gunda yeki yan hebu yan tune bu. 
Ji bo ve ji, çi nin d isan bi qeyde kal, bavan bi 
tirpaneve çedibG. Kesen ku zeviyen wan bi
çuk bun, ji xwe bi deste xwe her kardanin 
seri. 

Li ber bahare edi kar u bar sivik di bu. Wan 
run dihelandin , hiri dişuştin , genim dibirin 
aş . Sabun çedikirin, sere xwe didan kurki
rin , paşe , bere xwe di dan bajer. Wan gen im, 
silq, rfin , hiriya xwe difırotin , heywanen 
xwe ye kernehati u istew di birin bazare. De
meke nu dest pe dikir. 

*** 
Hewa xweş li p~ re mabu . Hed'i hedi bihna 

zivistane dihat. Evara serma çedibG. Baran 
dihat. Heliksaniyan ser siçe xwe debfin hev, 
ji xwede re şi kir dikirin. Wan deyn (ı duyen 
xwe dabun, ser siçen zarokan, keç ji (ı bu
kan istandibun, bina xwe distandin . 

Bere bere xazginçi dihatin ber deriyan . 
Xort (ı keç li nıergan, delan, ber kani u çe-
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man du re dur hevdG diditin, bi jinepir (ı za
rokan ve. ji hev re xeber dişandin. Wan zor 
didan ser bav (ı deyen xwe ku herin xazgini
ye. Gelek xort G keç evaran nikarinbfin ça
ven xwe bigirin. difıkirin. "Gelo kure filan
kese ye min bide xwestine? Gelo bave min 
de ere beje? Dewata min de çawan çebe? Ye 
ji min ra çi xelatan bini n?" Ev xem (ı xeyal di 
sere xortan de ji hebG wan dile xwe daveti n 
keçeke. Bejn G bala keçike. ken G giliye we 
revaçfin (ı naz (ı linaze we tim di bira wan de 
bu. Ax lı of dikşandin . "Gelo r ·eke ji rojan 
bibfiya ku min qiza filankese he bez bikira. 
Gelo ew roj were ku min deste ılankese bi
girta G je re kilamen evindariye bigota." 
Xeyla direj dibfin. Car bi car ıişte neblıyi ne
binayi dikete sere wan. Qiza axa danin bi ra 
xwe. Guli G keziyen we, leven şekiri. reva
çfina nazenin, ken ı} gotinen we ji ber çaven 
wan re derbaz dibfin. Le ka ew roj! Ki di za
ne de keça xwe bide ke. Paşe wan qiza gavan 
dan in ber çavan. E w çi keçikeke ri nd ik e. Le 
bav (ı di ya wan qayil nabe. Hedi hedi ew ber 
bi rastiye dihatin, li keça ape xwe, xaltika 
xwe, cinara xwe difıkirin . Ya rast ji ev bu. 
Wan sube zor dianin, bi şenıala roye ve zu
tirke ji ciye xwe radiblın. Ser s içe xwe di dan 
hev, qote nan dixwarin lı radibfin. diçfin. 

Kure U so lı Seve, Seyad xorıeki tital, jir G 
baqil bu. Wı di dewatan de reqaseke zor di
list. Her keseki heyrani govenda wi bu. Bi
ren wi Cerdo G Henıo ji wi piçfik bfin. U 
delaliye mal e Seyad bu. Di ya wi dema çav bi 
Seyad diket, nizanibG çi bibeje. "Seyade 
min" digot, pire Seva dilgerm, "Seyade min 
te çi bixwi ezji te re çekim?" Seyad dikeni
ya . "Daye" digot, "Hema tu sax bi. Ji xwe 
ra çi çe di kin, eze ji we bixwim . "Seve di 
ser de digirt." Na lawo, na tiıale min. Beje 
çika tu çi dixwazi. Eger tu nebeji dayika te 
de li ber xwe bikeve. Seyad mecbur dima, 
tişteki ji xwe, ber xwe digot. Hekerlın, gi
rar, hcvrişk yan tişteki wek wan dixwest. Se
ve şa dibfi. Bi ezmanan diket, mile xwe hil
dida (ı diçG kileri. Pişti demeke kurt xwirek 
hazir dibfi. Tev rfidiniştin. Seve paşe Seyad 
dikişande quncikeki. "Kure min" digot. 
"Lawe min e eziz. Ne edi wexte te ye zewa
ce ye. Bave te U so her tim pirs dike, dibe çi
kaji Seyad bipirse em herin dewa ke je re bi
kin? Qe tu netirse. Henıa ki di dile te de ye, 
beje, em e kirase xwe bifıroşin, disan bidin 
ere kirine. De bej e. Mi ri n heye, mayin heye. 
Ez he ku li ser xwe me dixwazim miraze te 
bibinim. Lawe min, sube zaroken te de çe
bin ez dixwazim wan bi desten xwe mezin 
bikim . De beje. Ez diya te me, ji min şerm 
neke." Seyad belki sed car bu ku ev gotin di
bihistin. Her care wi di ya xwe hembez dik ir 
dikeniya G digot, "Daye can, hela he pir zfi 
ye. Ezji eskeriye teze hatinı. Bise hineki ali
kariya bav lı birayen xwe bikim. Li gunde 
me keçi k pir in. We gundiyen d firedur ten ji 
vir qiz dibin . Qe tu xem neke. Ez e rojeke ji 
diya xwe re bej im ... " Seyrane lavan di kir. 
Le gotinen Seyad ev bfin . Seyad dema derdi
ket meydana gund, çaven keçan gişt li ser w i 
bun, dizi dizi le diniherin. Li ser kaniyan 
yan çeman behsa wi vedibfi. 

Qiza Tıtal G Rixan Kewe delaliya gunde 
Heliksan bu. Bej n bilind, navkelk zirav, dev 
G pozen piçfik , leven şekiri, revaçuneke me
lGI (ı mehzun, guliyen direj u hfir hlır vegir
ti , ken u giliyen zoraki, bi qalçe G qonıiken 
gilover ve, te digot ew milyaket e. Xuy u xis
yeteki baş li ser we bu. Tu keseki je tel nebi
bG. Gelek keçikan xaziliya xwe pe danin. 
Hinekan je dexesi dikirin. Tişte eceb bi tu 
avayili de , bav (ı bira (ı xwişka xwe neçubu . 
Bave wi Tıtal keseki bejnbilind, qazlind, 
pozberan bu. Her ciye wi tiji pirç bu. Tu kc
seki neditibG ku ew bikene. Miroveki qure, 

Dumah/k di rupefa ll-an de 
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Otuzuncu Bölüm Sayı 71; Sayfa JO'da 

D "Savaş sonunda Hoybun örgütünün he
defi olan yalnız Türk hükümetinin eli altın
da bulunan Kürdistan kısmının esaretten 
kurtarılması değil, belki Kürdistan'ın bütün 
kısımlarını birleştirerek ecnebi egemenli
ğinden kurtarmak ihtimali ve erne li vardı. 
Bunun için de Ermenilerle yalnız Türkiye 
Kürdistan'ı için yapılmış olan ittifak tarna
miyle bozulmuş oluyordu." 

ki, bizim arkadaşlarımlızdandır. Genel durumumuz hakkın
dan belki azıcık bilgi alabilirsiniz. Bununla birlikte, sizinle 
ittifak ve birliğe şiddetle ihtiyacımız vardır. Birlikte çok şey
ler yapabileceğimizi umuyorum. Artık gerek size ve gerekse 
sevgili ve muhteşem çalışma arkadaşlarımza candan hür
metlerimi sunarım. Büyük ve muazzam kardeşim efendim. 

Refik Hilmi 
Hürmetkarınız ve muhlisiniz." 

Kıymetli bir ilim adamı olan merhum Hilmi bey, doktor 
Mehmet Şükrü Sekban'ın dış baskılarla yazdığı Kürtlerin 
eritilmesini isteyen küçük bir bröşürün analizi ve eleştirisi 

yolunda uygun ve mantiki olarak verdiği 
cevapla kendini tanıtmış ve bütün Kürt 
milletinin saygısını kazanmıştı. Arapça 

- yazılmış tartışmaları vardır. Birinci bö
lümü yayınlanan tartışmaların, Şeyh 
Mahmud Serzenci'nin krallığı esnasın
da kendisine tercümanlık ve müşavirlik 
yaptığı görülmektedir. Üçüncü eserinde 
Kürt şairleri ve yazarları hakkında ol
dukça büyük bir eser meydana getirmiş 
bir ilim adamı olarak, hayatını milletine 
yararlı işlere adamış merhumun siyasi 
sahada da değerli hizmeti vardır. 

Refik Hilmi türkçeden başka arapça ve 
fransızca da biliyordu . Hayatının son 
döneminde, felsefe öğretmenliği, miile
ğitim müfettişliği yapan merhum , kuv
vetli bir mantığa, derin bir itme sahipti . 
Kürt milletinin siyasi kaderine sıkı bir 
ilgi besleyen merhum, çeşitli bölgelerde 
bulunan Kürtlerle işbirliği yaparak , 
Kürt milletinin benliğini belirtecek bir 
milli varlığı elde edilmesine çalışıyor
du. Yayınlanan mektubunda da bu husu
sa ne kadar derinden bağlılık gösterdiği 
görülmektedir. Saygı ile hatırasını ana
rak, fedekarlıkla milletine bağlı olan 
merhumun ruhunu tebcil etmeyi görev 
biliriz. 

Hiva örgütü 1944 senesinde Molla 
Mustafa'nın isyan hareketinin yaptırım
cısı olarak hükümet temsilcisi Macit 
mustafa ile Burzani anlaşması tartışma
larına katıldığı için gizliliğini kaybede
rek hükümet nezdinde durumu açığa 
çıkmıştı. Nuri Said hükümetini takip 
eden Harndi Paçacı hükümeti, yapılan 
ittifakı red ve inkar ettiğinden Kürtlere 
verilmesi itirazsız karar altına alınan 
haklar kabul edilmediğinden , yeniden 
başlayan savaş sonucunda Hiva kurma
yından bir kısmı Barzanilerle birlikte 
Mehabat Cumhuriyeti'ne katıldı. Bir 
kısmı da hükümet tarafından tutuklana
rak çeşitli işkencelere tabi tutuldular. 

Hiva'dan sonra, proğramını aşağıda ya
yınladığım Rızgari örgütü çalışmalar 
yapmakta idi . 

Seyit Rıza idam edildikten sonra, sıra kardeşinin oğlu 
Rchbcr'c gelmişti. Türkler Rehber'in, amcası Seyit Rı
za ve vatanı aleyhine yaptığı ihanete ödül olarak Tışan 
mevkiinde kendisi ile oğlunu kurşuna dizdikleri gibi, 
Peymani köyündeki evini de işgal ederek karısını ve di
ğer aile fertlerini Anadolu'ya sürgün ettiler. Hain Reh
ber'e yapılan bu uygulamalardan her Kürt ibret almalı
dır. Türk hükümeti. daima kendine hizmet eden olsun 
ister. Tüteği ile kendisine karşı koyan olsun ister, her 
Kürdün yok edilmesini isteyen bir düşmandır. Seyit Rı
za. Türk hükümetinin sözüne aldanarak ele geçtikten 
sonra. yine isyan hareketi devam ediyordu. Yiğenleri 
Hüseyin ve Halil Ağazade Hasan, Yusufhan aşireti reisi 
Karnik dağının yükseklerini ellerinde bulunduruyorlar, 
kahramanca savaşıyorlardı. Şiddetli bir kışın başlaması 
ilc. kar fırtınalarının devamı asker birlikleri kışialarma 
dönmeye mecbur etmişti . Bu nedenle 1938 Kasım' ında 
Türk askerleri kışialarma çekilmiş ve Dersim hareketi 
1936'dan başlıyarak 1938 Kasım'ına kadar devam eden 
kanlı savaştarla Türk ordusunun vahşi , canavarca uygu
lamalarına sahne olmuştu . 

Refik Hilmi'nin muktubunun fotokopisi (Doza Kürdistan S. 177j Ağrı merkezi dağıldıktan sonra, Erme
nilerle Hoybun ilişkileri çok sınırlı bir 
biçimde devam ediyordu . Kesin bir kop
ma söz konusu değilse de, buna b.enzer 
bir şey vardı. Dünyayı içine alan Ikinci 

Kürtleri imhc etmek isteyen Türk hükümetleri , Kürt 
reisierini birbiri clcyhine kışkırlmak sureti ile siyasetle-
rini yürütmekte. Kürt milli kuvetlerinin birleşmesine mani 
olmak için ne lazım ise yapmaktan geri kalmamakla idiler. 
Amcası aleyhine hareket eden Rehber'en milletine karşı yap
tığı hıyanet, Alişer gibi kıymetli bir şahsı öldürerek başını 
kcsmesi. tanınmış şahıslardan olan Hıdır'ın reis Şahin'i öl
dürerek başını kesip Türklere götürmeleri gibi alçakca yapı
lan yüz kızartıcı olaylar bütün Kürt milleti tarafından lanet 
ve nefretle karşıtanan suçlardandır. Cehalet ve kişisel ihti
rasla yapılan bu gibi hıyanetlerde geçici olarak belki Türkler 
istifade etmişlerdir. Fakat milli hukukunu elde etmeye az
metmi~ Kürt milleti bu hıyanetterin intikamını sahiplerinden 
almakta geçikmiyccektir. 

Hoybun Ccmiyeti. çalışmalarına katılan yeni unsurlada iş
birliği yaparak. zaman ve bölge politikasının izin verdiği öl
çüde sakin bir biçimde milli çalışmalar devam etmekteydi . 
Başlayan 2. Dünya Savaşı sonuncunda devletlerin siyasi du
rumlarında büyük değişiklikler olması ihtimalini gözönüne 
alan Hoybun, Kürdistan'ın çeşitli bölgelerinde bulunan siya
si Kürt örgütleri ile anlaşarak, ortak amaca varmak için be
raberce çalışılmasını zorunlu gördüğünde. Güney Kürdis
tan'da bulunan Him Örgütü temsilci Fazı( ve kıymetli vatan
scver olan merhum Retik Hilmi Bey ile ilişki kurma fırsatını 
bulmuştu . 

Retik Hilmi Bey ve arkadaşları. daha sonr!l Irak hükümeti 
tarafından idam edilen yüzbaşı merhum Izzet Abctutaziz 
Bcy'i Hoybuncu arkadaşlarla görüşmek. milli meseleler.de 
beraberce çalışmak için H . merkezine göndermişlerdi. Iki 
taraf delegelerinin 4 Nisan 1944 tarihinde toplanması karar 
altına alınmakla birlikte, toplantı yerine Hoybun temsilcileri 
Ekrem Cemi I f>'dşa. Abdurrahman Ali Yunus Ağa aynı gün-
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de hazır bulundularsa da savaş durumunun doğurduğu zor
luklar sebebi ile toplantı yerine karşı taraftan kimse ·gelme
mişti . Bunun için toplantı yapılamadı. Bu toplantı için mer
hum Refik Hilmi Bey'in yazdığı mektubun fotokopisini ay
nen yayınlıyorum: 

"Saadetli Kadiri Beyefendi birnderimize 
9.2 .1944 

20.10.1943 tarihli yüksek emirlerinizi almış, 10.12 .1943 tari
hinde de cevabını hazırlamıştım. Ancak getirmeye memur 
edilen arkadaşımız, bir çok zorluk karşısında kalmış olarak 
o mektubu ulaştırmayı başaramamıştı. Işti şimdi şu mektu- · 
bu, ikinci bir arkadaşımızlı sunuyorum. Burada size saygı 
duymakla övünen bütün arkadaşların oy birliği ile bir surette 
size sunarak, emir buyrulan çalışma hakkında genel bir ka
rara varılabilmesi için iki taraftan -biz ve siz- birer sorumlu 
ve görevli temsilcinin hudut boyunda bir yere gönderilerek 
tartışmalarda bulunmalarının uygun görüldüğünü bildirmek 
zorundayım. Bu konuşma ve tartışmada bizzat hazır bulun
mak bendeniz için o kadar zor değildir. Buna bağlı olarak 
eğer sizin gelmeniz imkan dahilinde değilse, ~izin adınıza 
başka bir temsilcinin ve mümkünse özellikle Iskender bey 
kardeşimizin tam yetki ile gönderilmesini rica ederim . Pek 
yakın bir zamanda bu karşılaşmanın yapılması benim için 
zorunludur. Hudut üzerinde ve arzu edeceğiniz bir noktada. 
tarafınızdan tayin olacak bir günde bizden yetkili bir teınsil
cinin. hatta bizzat bendenizin bulunacağına güven du yınanı
zı rica ederim. Mektubu getirecek olan Ihrahim Aziz beyden 

dünya Savaşı sonucunda, devletlerin siyasi durumunda, 
dünya haritasında meydana gelmesi ihtimal dahilinde olan 
değişikliğin ortaya çıkmasına kadar Hoybun çalışmalarını 
durdurdu . Savaş sonunda Hoybun örgütünün hedefi olan 
yalnız Türk hükümetinin eli altında bulunan Kürdistan kıs
mının esaretten kurtarılması değil, belki Kürdistan'ın bütün 
kısımlarının birleştirilerek ecnebi egemenliğinden kurtarma 
ihtimali ve emeli vardı. Bunun için de Ermenilerle yalnız 
Türkiye Kürdistan'ı için yapılmış olan ittifak tamamı ile bo
zulmuş oJuyordu. Savaş esnasında Sovyet nüfuzu altına gir
miş olan Iran Kürt arazisine yakın Mehabat bölgesinde Sov
yet hükümetinin yardımı ile Kürt hükümeti kurulunca, bü
tün Kürtler sonsuz sevinçlerle Sovyetler Birliği hükümetine 
karşı derin bir muhabb.et beslerneye başladılar. Emperyalist 
devletler Amerikan ve Ingiliz hükümetleri Kürtlerin Sovyet
lere karşı gösterdikleri bu sempatiyi hoş görmüyor: Kürtle
rin Sovyet hükümetinden uzaklaşmasını istiyorlardı. Arada
ki ilişkinin aşağı yukarı kesilmiş olmasına rağmen, bir gün 
Taşnak örgütü sorumlusu Ropen paşa ile Surjye ve Lübnan 
temsilcisi Harac papasyan, Hoybun Merkez Uyeleri ile gö
rüşmeye gelmişlerdi. Hoybun Orgütü kurmayı ile yapılan bu 
toplantıda Kürtlerin Sovyet hükümetine gösterdiği yakınlık 
ve muhabbetin haklarında iyi olmayacağını, dünya milletleri 
siyasetinde her zorluğun çözümünün ancak Amerikan nüfu
zu ile olabileceğini söyleyerek Kürtlerin Amerikan Devleti 
ile anlaşmalannın çıkarlan gereği olduğu fikrini ileri sürü
yorlardı. Aksi takdirde Amerika göz yumarsa Türklerin 
Kürtleri de Ermeniler gibi katliam etmek tehlikesini ihtimal 
dahilinde görmekte idiler. 

Devam edecek 
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Bo belisk 
lcxir Cıji xwe razi bCı. Dlya Kewe Seyranji
nekckc di xale xwe de bG. le tu bedew nebG. 
E w jir. ji nebG. tirsonek bG. Le we ji dest 
Tital pir kişandiblı. Ew qiza MexsGd bege 
bCı. Bi ıene qlzeke MexsGd hebG. Di wexte 
de wi nedixast qiza xwc bide Tital. Le Tital 
xwc xiste xwin, je stand. Wı gelendeki 
gumrex daye. Seyrane car bi car ji qiza xwe 
rederde xwe digot. We "keça min" digot. 
"tu bi tu . tu caran bi ya kes i neke G ki te bix
wazc tu ya xwe bike. Bave te ez danavi ki 
rinı. Mintuxernedit. HeroşerbG.dewbG, 
lexistin bG, girin Cı zirin bG. He he ji dikişi
nim . Tıtalc bave te hundure min xwar. ."Pa
~e wc desı bi girine di kir. Kewe dida berdi
Ic wc. LC Seyran pir dertgiri bG. Qiza Tital 
ya nıezin Hacer li mer bCı. Hal G wexte me
re wi ne xirab bG. Le ew gundeki dür bGn. 
Ew pir kem dihaı Cı diçG. Du kur Cı qizeke 
wc hcbCın. Ew di hale xwe de dijiyan. Bire 
Kewc Kamil hijde. nozde sali bG. E w xorte
ki zcyif Cı kernehaıi b Cı. Qet bela sebeb w i 
xwc digihande Kewc. jc re pirsen neçe di
goı. dida bir şirmaqan. Kewe digiriya. Sey
ran dikete navçitiye. Le Tital dibariya. 
""Sc} ro min neyine w ira. eze iş k ile namaya 
bininı sere te G qiza te. Kamil bi heq e. Ew 
ku re min e merxas e. H elbet ew de ji Kewe 
pir~ b ike." Seyran bi giri deng nedikir Cı di
çCı qubc kereker digiriya. Kewe edi hin bi
bu. ji Kamil ra tu denge xwe nedikir. le tim 
Cı tim dilikiri, ··xazginçiye min ji bihata Cı 
ezji van xelas bibCıma ... " Rojeke li ber ka
niya gund. Seyad çav bi Kewe hat. Kewe ji 
li wi niheri. Dile herda ji keliya. Kewe 
;ısa~ti-nexasti keneve hat. Seyad ji keniya. 
Edi cw roj bCı. Seyad Cı Kewe bi sebeb-be 
sebeh bere xwe didane kaniya gund . Keç G 
bCıken gund bere bere ş ik dibirine wan. Le 
ke~eki tu tişteki wan neditibG. Keçan car bi 
c ar n av di h ev de ji h ev re digotin, "Hela le
Ic bexıe xelqe binihere. Seyad pey Kewe ke
t iye. Kaçiye Kewe heye·ı" Yekji wan dike
niya ··KJ3ane dibe ku poren wediçe xweşa 
Scyad. III Xwede mala te ava bike. KeSe
yad çi ye. Kure Use kere. Seve ya din ik ji 
hew dizane ku re w i çi ye? Mala fe leke bi şe
wiıc.·· Yeke din ıişten din digot: "Na daye 
na. <;ima wusan dibeji. Hela bila Uso were 
ber ~emika we, eze wi çaxe te bibinim ... " 
edi got got direj dibGn. Carna pirs davetin 
Kewe. Digotin "Ji rGye yeke, ha Seyade 
U so ri ya kaniya gund kiriye rlya ave .. " Ke
we di nav xwe de dikilkili, le deng nedikir. 
Seyad bi jina gavane gund ve ji Kewe re 

xeber şand . evindariya xwe diyar kir. Pişti 
ve yeke car bi car ber qelaxa, kuçe tewle 
hevdu ditin . Seyad pirs da ku ew de bave 
xwe ji bo xazginiye bişine. Kewe çü ji di ya 
xwe re got Seyran pir şa bG. Seyad ji ji di ya 
xwe re mesele vekir. Seve şa bG . Raste rast 
ew çCıji Uso re got. Di nav midetekekin de 
wan haziriya xwe kirin tevi xizm G pisma
men xwe çGne mala Tital. Pişti kefxweşi
yan U so hateser pirse. Tital mede kir, ofın 
Cı kifın kişand, cigare li ser cigare teze kir, 
xwe para neda G got. "U so tu bi çi cireıi teyi 

mala min. Bave te xulame bave min bG . Tu 
ji eva çend sal in ji xulamiye derketiyi. 
Eger h ün li mala min nebGna min de bi teh
reki din xeber da. Le rabin herin he ku tiş
ten xirab çenebGne .. " Cimeet sar bG. Jikesi 
deng dernekct. Uso hez da xwe ku bipeyi
ve, le xwe bi şunde da. Wan se ren xwe ki ri n 
ber xwe G rabGn çGn. Tofanek li ser wan re 
hatiblı. Pismamen U so lebGn xwe bixwara
na. Ji keseki deng dernediket. Ew bekese 
bibGn. Heqaret li wan hat i bu kirin. E w şeva 
çawan derhas bG, kesi nizanibG. Pismamen 
Uso gotin, bila Seyad keçike birevine. Li 
ku dere zirav be, bi la ji wir bişke. 

Hineken din gotin, qet gerek n ine. Mirda
reki wuha ne laz im e ku mirov pesira xwe le 
bigerine. Ji Seyad re qiz pir in . Axiri biryar 
dan ku ji Seyad re keçikeke hinkuf bigerin 
G herin xazginçiye. Ev kirina di nav gund 
de belav bG . Hinek keniyan, hinekan tirane 
xwe bi Seyad kir. 

Le hale Seyad G Kewe tu na hal bG. Seve 
dikir ne di kir Seyad pari nan nedixwar. Ma
la U so jimalıiye derketibG. Te digot ew go
ristana gund e. 
Çend roj paşe Seyad ji mal derket. Seve 

xwest ku birayen wi Cerdo G Hemo ji tevi 
wi herin . Le Seyad hers bG. Cara ewlin wi 
dile diya xwe işkand, derket G çü. Li sino
ren gund çü hat . Sere wi dikeliya. Dinya 
vik G vala bG. Wı xwe piçGk didlt, rastljina 
gavan hat, pere daye ew şand ba Kewe. Wı 
dixwest Kewe birevine. Le Kewe xeber 
şand. gotibG nabe. "Ez naxwezim ji rGye 
min xelq hevdG bikujin. Qedera min ev e. Ji 
deste min tu tjşteki naye. Xem G xeyalen 
min çilmisin. Edi tujijlyane tam hilnadim. 
Le çi bi kim. Bi la Seyad ji xwe re yeka din 
biblne, bizewice, tevi kozi kulfeta be. 
Xwestina Seyad tu xwestin nine. Em bire
vin em e bi kGde herin? Sere bav G bire min 
ji rGye min de heta hetaye li erde be. Ew de 
bav G bire Seyad bikujin. Dinyaye li me 
teng b ibe. Tu rGmet G qlmeta min de li dare 
dinyaye tunebe. Xelk deji min re bibeje, ve 
jinikc namusa bave xwe paymal kir, kete 
qetil G xune. Ez li va dikim , !ing G deste Se
yad paç dikim , bila Mi ve yeke bira bike." 
Pi ştl ve xebere Seyad miçiqi . Lingen Wl ew 
nedikişandin , hat mal e. Be deng G seda ro
jan dan pey h ev ... 

Rojeke xeber hat ku Kewe dane kure 
Memduh G Xanime Reşit. Aqil ji sere Se
yad çü. Reşit hevale wl bG. Çi dinyake qilir 
bG . Çimadikevin nava du di lan? Wi ax G of 
kişand. Kewe tim G tim li ber çaven wi bG , 
bi xem G xeyale we ve radibG G rGdinişt. Se
ve, U so, Cerdo, Hemo li dora Seyad diçGn 
G dihatin. Le Seyad edi di nav wan de ne
bGn . Seve dizi dizi çü cem şex G melan, ni
vişt da çekirin. We çi kir Seyad neguheri. 
Seve li Tital nifır dikir. .. Digiriya, çav G ru
ye xwe vedirG. Le ji deste we tiştekl 
nedihat. 
Seyad ji Reşitrexeber şand, got "bi la dil

ketiya min nestlne". Wı got, "Ez tu caran 
Kewe jikesi renakim yar." Le Reşit bi pir
sen neçe ve bersiv şand, got "Carek din ez 
tişten wuha bibihem ez e koka wan binim ." 
Li meydana gund bire Reşit Kazo du se ca
ran ji Seyad re da xebera, rikefı wl kir. Le 
gundi ketin navçltiye, nehiştin şer çebe. 

E w zivistana wusa be xer G ber derhas bG 
G çü. Bihare dlsan cot çobaran dest pe kir. 
Havin hat , bori Payiz hat. Hedl hedl mesela 

Kewe G Seyad dihat ji bir kirin. Seyad ji 
xwe dabu ser kar G baren xwe. Herbere bi 
ser xwe re dahat, digot, dikeniya. Le wi di 
nav xwe de çi difikiri. kesi pe nizanibG. Se
ve çend caran je re gotinen bave wi got. 
behsa qizan kir. Le Seyad ere nedikir. Roja 
dawata Kewe G Reşit hat. Denge def G zirne 
qilozl ezmana dibG. Şebaş ser şebaşe diki
şandin . Xeri Seyad kes li male nebG . Seyad 
kirase xwe ye sipi G qateke çeke xwe ye teze 
li xwe kir. demança xwe gireda G ji male 
derket. bere xwe da dawete . Wı dGre dür 
bala xwe da dawete. Keç, bük, jin xort G 
mer ketibGn deste hev, bi şayneti dilistin. 
Def seki ni, dengbeja de st pe kir. Bük G zava 
an in ki ri n govende. Qirlnlya defçi gihişt ez
manan . Şabaş ser şabaş didan. Seyad dena 
xwe da . Kewe piceki du ri w i bG. Le di san ji 
wi Kewe didlt. Kewe di nav xelm G xelatan 
de çiqas bedew bG . We guliyen xwe avetibG 
peşiya xwe, li histlye we se çar cerge zer 
xuya dikir. Reşit x we çekiri bu, bi ken G kef. 
di deste Kewe de, gav davet. Çaven Seyad 
reşeve hat. Deste w i çü paşiya wi. Bi qebza 
demança xwe işke işk girt. Gundi bi dewate 
ve, xwe ji b ira kiribGn. Haya kes! jikesi tu
ne bG. Denge eşq G şaylye h eta ser zevlyan 
belav dibG. Rewi dihatin, ci nişani wan di
kirin. RGmet didan wan. Ji dengbejan re 
şerbet çedikirin. Zarokan çike çik dikirin. 
bi kefbGn. Xwarin G vexwarin be hed G hi
sab bG. Sanki zikdirl didan Seyad G malba
vana wi. Seyad bi vi ve hln tiji bG. Edi xeri 
Kewe kes li berçaven wi tune bG. H edi hedi 
wi ber bi dawete gav avet. Deste raste li ser 
demançe bG. Haya kesi li wl tune bu. Wı 
xwe nezikl govende kir. Kewe çav bi Seyad 
ketji dile wi tişteki qetiya. We fam kir ku de 
tiştekl xirab bibe, be xastek, qlriya G hewar 
kir. Bi vi ve dawet sekini. Seyad demança 
xwe kişand G rast! Kewe G Reşit kir. Bere 
Reşit, bi qarine, li erde ket. Gundl şaş bGn, 
li hev qelibln. Denge gulan li ser hev hatin. 
Kewe ji ket. BG hewar bG gazi, Seyad dest 
bi reve kir. Gundiyan dane pey. Qarln G ba
rlna zar, jin G meran tevl hev bG . Li ser hev 
gule baran bG . Seyad li erde direj bG. He 
gule berdidane. 

Xeber ji U so G Seve ra hat. Pexas G serqot 
dane ser re. Seve xwe aveteser meyte Se
yad. We nifır dikir, ji Tital re dida xebera. 
Uso miçiqi bG. Kure wl Hemo li ba bG. 
Gundl ber bi wan dihatin. Tital dimança 
xwe direjl U so G Hemo kir. U so pe hisiya, 
xwe da ber Hemo G demançe ji pişta xwe 
hilda. Gundiyan eri ş dikirin. Bi. denge gula 
ve Uso ser pişte welgeriya. Hemoye kure 
wl demançe ji des te bave xwe girt. Hewar G 
qarlna Seve erd G ezman dihejand . Hemo ji 
tot bu li erde ket. Gundlyan hevdu def dan 
vegeriyan ciye dawete. Seve xwe dabG ber 
kulmikan . Pore xwe gişk verGt. Aqil li seri 
nemabG, geh diçG ser meyte Seyad geh xwe 
davete ser cendeke U so G Hemo. Qire qir G 
hewar bilind dibG. Kazime kure Memduh, 
Kanıile kure Tital G çend gundiyan xwe gi
handin mala Uso. Li Cerdo digeriyan. Le 
hin kesan alikarl li Cerdo kiribGn G ew ji 
gund derxistibGn. Wan hersa xwe hilnedan 
G agir beri mala Uso kirin. 
Bayeki henik dihat. Seve miçiql bG, ni ka-

ribG bigiri. Histir di çaven we de nemabGn. 
dixwest gazi li rewiya bike. We desten xwe 
dihejand, bi denge niviz gazi wan dik ir. Le 
kesl guh nedida we. Bi xwina Seyad ruye 
xwe xesidandibG. We xwe avete ser Seyad. 
Bobelisk rabG. Toz G duman tevi hev bGn. 
Çav çavi nedlt. Çend kes hatin Seve bi zore 
zor ji meyte Seyad qetandin G ew hildan bi
rin . Bobeli sk bilin dibG. Gund kerr G lal bG. 
Tu deng G his dernediket. Barane dest 
pek ir. .. 

ihsan AKSOY 

Svartvitt 
Ji paylza 1987 an vir ve kovarcke kul
tur! bi nave · 'Svartı·iu. '.ten e bi S w e
di, di bin berpirsiyartiya xorte kurd 
Kurdo Baksi li Stockholnıe sa le 7 car 
derdikeve. Di ve kovara han de hem 
xorıen kurd. hem xortcn biyani G 
Swedi bi hev G du re kar dikin. ·'Re ş 
a sp i'' bala rojnamen Swcdiyan G xe
riban dikşine. Li gor programa kova
re sale hejmarek taybeli li ser nete
wek bindest de derkeve. 

Hejmara taybetiya sala 1989. 32 rO
pel. beri ya çend ro jan li ser gele kurd 
derket. Di vi hejmari de li ser dirok, 
weje, ziman G ola zerduşt nivis G bi 
seroke Enstituya Kurdi li Parise, 
Kendal Nezan, bi hunermen da kurd 
Gulistan keçek kurd, jinek kurd Cı 
kurdek ji Libnane re hevpeyvin he
ne. 
Di dawiya hejman~ de ji j i bo s w edi ü 
biyaniyen ku dixwazin zedetirin li 
ser gele kurd agahdari bigrin rGpe
lek bi nave ''Agah d ari'' heye. 
Tişteke ku beguman bala mirov ze

de dikşlne ew e ku kovar bi qasi 40 
fotografen xweşik hatiye xemilan
din. Bi taybetifotografen li serqirki
rina Halebçe mezin derketine. 
Di wan sal en dawi de li Swede li ser 

kurdan di rojnaman de gelek te nivi
sandin, le belebi awaki fireh G poti
tiv ne bGye. Xebata ku wek kovara 
''Svartvitt'' dike giringe. 
Berpirsiyare kovara "Svartvitt" 

Kurdo Baksi ji Kurdistan Press re li 
ser hejmara li ser kurdan weha 
pey iv!: 
- Armancen hejmara li ser kurdan 
gelekin. Kurd di wan salen dawi de 
wek netewek be dlrok, weje G çand 
hatine behskirin ü nişandan. Bi we 
Hejmare me ji bo gele swedi di yarkir 
ku kurd ji xwediye dirokek direj, 
wejek bi n1met ı1 dewlemend G çan
deki fireye. Ez hevldar im ku kurd di 
wl wari de xebat bikin G gele kurd bi 
swedi G biyanlyan bi awaki fıreh G 
pozitlv bidin nasandin. 
Navnişana Svartvitt : 
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1 Filistinliye kar 1 5 Batlll 
• • Iran Meclis Başkanı Haşimi Rafsancani, öldürülen her'Filistinli
ye karşı, 5 Batılının öldürülmesi için çağrıda bulundu. 

• • Filistin Kurtuluş Örgütü'nün "Kuruluş Bildirgesi"nde ısrail'in 
yok edilmesine kadar mücadelenin sürdürüleceği ilkesi tartışılıyor! 

FKÖ'nün İsrail'i tanıyıp tanımayacağı ye
niden gündeme geliyor. Bilindiği gibi daha 
önce Yaser Ara fat, İsrail 'le yanyana yaşabi
leceklerini açıklamıştı. Stockholm'de İs
veç Başbakanı ve Dışişleri Bakanının ara
cılığı ile Amerikalı Yahudilerle bir görüş
me yapan Arafat, basma verdiği bir 
demeçte; ilk kez Or:tadoğu 'da İsrail devleti
nin varlığını kabul edici açıklamalarda bu
lunmuştu. Oysa gerek FKÖ'nün ve gerekse 
anti-siyonizmin genel mantığı ve ilkeleri 
İsrail devletinin yok edilmesi düşüncesin
den kaynaklanıyordu. 
Fransız Cumhurbaşkanı Mitterand'ın da

veti isi olarak Paris'e bir ziyaret bulunan 
Arafat'tan konuya açıklık getirmesi isteni
yor. Arafat, ''İsrail'in yok edileceği zama
na kadar FKÖ 'nün mücadelesinin süre
ce.~ i'' ni belirten FKÖ Bildirgesi'nin 
· '/ıiikiimsüz. ''olduğunu belirtmesine karşı
lık. FKÖ içindeki radikal gruplar FKÖ Bil
dirgesi'nin geçerliliği üzerinde ısrar edi
yorlar. 

Gcogcs Habba~· ın liderliğini yaptığı Fi
listin Halk Kurtulu~ Cephesi, Filistin Kur
tulu~ Örgütü'nün ilkelerinin değiştirileme
ycceğini özellikle vurguluyor. 

FKÖ içinde anlaşmazlık! ara neden olabile
cek konunun, genel olarak Avrupa Sosyal 
Demokrasisi'nin ortak kararı olduğu ise si
yasi çevrelerin ortak kanısı. Bu kararın 

ABD tarafından da onaylanmış olduğu gö
rülmektedir. 

Bu arada, 5 Mayıs Cuma günü İran Mec
lis Başkanı Haşımi Rafsancani'nin çağrısı 
endişe ile karşılandı. Rafsancani, öldürü
len her Filistinliye karşılık, 5 batılının ol
dürülmesini istediği çağrıda, İsrail'in an
cak böylece taviz verebileceğini de vur
guladı. 

Rafsancan i Cuma hutbesinde, "İsrail~ 
den, mevcut yöntemlerle taviz almamlyor
sa, Amerikan, ingiliz ve Fransızlan öldüre
rek taviz alınabilir" dedi. İran'a göre, batı
lıları öldürmek kolay, fakat İsraillileri 

öldürmek zordur. 
Rafsancani'nin bir Filistinliye karşı 5 ba

tılı öldürmek çağrısı ile beraber, düşman 
güçlerin uçaklarını kaçırma ve fabrikaları
na saldırma eylemlerinin de yapılması 

istendi . 
Arafat'ın teslimiyeıçi politikasına da işa

ret eden Rafsancani, her ne kadar bu ey
lemlerden dola
yı Filistiniiiere 
terörist damgası 
vurulacaksa da, 
bunun pek de 
önemli olmadı
ğını da sözleri
ne ekledi . 

Rafsancan i: 
nin çağrısının 

FKÖ'tarafından 
kabul edileme
yecegı bilin
mekle beraber 
FKÖ içinde ba
zı grupların bu 
çağrıya uyabile
cekleri de yapı
lan yorumlar 
arasında yer alı
yor. Özellikle 
Iran ya~)ısı Şii 
Emel Orgütü: 
nün çağrıya u
yabileceği vur
gulanıyor. 
Rafsancani'nin 
açıklaması ge
rek ABD ve ge
rekse Fransa ta-

Yaser Arafat, /srail ile yanyana yaşanabileceğini savunmaya başladi! rafından sert 

Aratat'ın hükümsüzdürdediği bildirgenin 
hükünısüz sayılabilmesi için FKÖ Yürüt
mc Komitesi'nde görüşülüp karara bağlan
ması henüz gerçekleşmediği için, Arafat'ın 
belirlemelerinin diplomatik ilişkiler çevre
sinde kaldığı gözlemleniyor. Aynı zamanda 

tepki ile karşı

landı. ABD Beyaz Saray sözcüsü Martin 
Fitzwarter. gelişecek olaylardan ötürü 
İran'ın sorumlu tutulacağını açıklarken. 
Fransa da sözkonusu eylemlerden ötürü 
İran'ı sorumlu tutacaklarını belirtti. 

D 

PAKISTAN 

ABD ve 11 Yil Süren Diklalörlük 
Bir ziyaret nedeni ile Türkiye'de bu

lunan Pakistan Savunma Bakanı Gu
lam Sarwar Çemma. Zülfikar Ali 
Butto'nun ABD emperyalizmi tara
fından öldürüldüğünü açıkladı. 

Ankara kaynaklı haberlerde Bakan 
Çemma. Pakistan'ın, ABD emperya-
1 izmine rağmen nükleer santraller 
yapma girişimlerinin bedelinin çok 
ağır ödendiğini belirtti. Bakan ozetle 
şunları söyledi: "Pakistan bunun ce
zasını son yıllarda büyük bir bedelle 
ödedi. Sadece bu nedenle ülke bir 
diktatöre teslim edildi. Bütün Batı 

dünyası ve özellikle Amerikalılar. bi
zim projemizi durdurmak için Başba
kan Butto'ya baskı yaptılar. Bu tarihi 
bir gerçektir. 'Nükleer silah yapımını 
durdurun' dediler. O da Batılılara. 

'Benim ülkemde enerji ihtiyacı belli. 
hidroelektrik santrallerimiz yetişnıi
yor. Tek çözümümüz bu' diye cevap 
verdi. 'Bizim petrol üm üz yok. kömü
rünıüz yok. Nükleer güç geliştirme-

ye mecburuz' dedi. Ama Batılılar bu
nunla yetinmediler. İslam dünyasının 
elinde tek birtaşı bile, Batı, kendisine 
tehdit saydı. 

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kis
singer, 1977'de Lahor'a geldi. Bir 
devlet yemeğinde, dünyanın en ilkel 
toplumlarında bile kullanılmayacak. 
diplomatik nezaketintamamen dışın
da bir uslupla, 'Sayın Butto, eğer bu
gün görüştüğümüz konuda (nükleer 
çalışmaların durdurulması) size yap
tığımız teklifi kabul etmezseniz. kor
karım bunun sonunda korkunç şeyler 
olacak' dedi." 

Savunma Bakanı Çemma, Butto=
nun Amerikalıların teklifini kabul et
mediğini, bunun faturası olarak Baş
kan Butto, hayatını ve ülkesinin de ll 
yıllık süren bir diktatörlükle yöneti
lerek ödediğini belirtti. Çemma. ay
rıca Türkiye'nin nükleer çalışmaları 
nedeniyle. Batı dünyasının tepkileri
ne hedef olduğunu da belirtti. 
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