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·AYdin 
HAT 1 

DDD "Bizleri blok blok aldı
lar. İkişer kişi birbirimize kelep
çelenerek, havasız, kapalı ring
Zere doldurulduk. Herkes halsiz 
ve yorgundu. Tam beş saat bu 
ringlerde cezaevinin boşaltılma
sını bekledik. '' 
DDD "Arabalardan perişan 
bir halde sürünerek çıktık. Yıkıl
mamak için birbirimize yaslanı
yorduk. Kapı altına girince gar
diyanlar hışımla üzerimize atıl
dılar. İçeri alinan herkesi aynı 
şekilde zalimce döverek, işkence 
ediyorlardı .. . Gururla söylemek 
gerekir ki, büyük bir barbarlıkla 
dövüp, kan-revan içinde bırak
tıkları insanları teslim alamadı-
[ 
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SAYFA 8-9 

KÜRDiSTAN KURTULU PARTiSi [ R1zgari] 
ALMAN DEVLETiNi UYARlYOR! 

"Tutuklu Kürtler 
Serbest B1rak1ls1n!" 

••• "Bir yanıyla dogrudan PKK'yı ilgilendiren bu dava, diğer yanıyla Kürdistan 'da
ki tüm ulusal kurtuluş mücadelesini ve içindeki güçleri, giderek diğer ülkelerde ulu
sal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren güçleri ilgilendiriyor. .. '' 
• •• "Yıllardır Kürdistan 'da jenosid uygulayan, halkı toplu sürgünler/e yurdundan 
eden, yoksul Kürt köylülerini terörist diye sorgusuz, sualsiz öldüren, insanlara kendi 
pisliklerini yediren, cezaevlerine koyduğu devrimcileri işkence ile katleden Türk dev
leti, terörist tanımına tamamıyla uymaktadır. Esas yargılanması gereken terörist; 
Türk dev/etidir. .. '' 
••• ''Alman devleti, PKKyargılaması ile tehlikeli bir uygulama başlattı. Bu mantık
la, dünyanın neresinde olursa olsun; ulusal ve sosyal kurtuluş veren silahlı direnişçi 
güçleri yargılamanın yolunu açtı ... '' 
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politika • ekonomi • toplum • 
KÜRDiSTAN KURTULUŞ PARTiSi (RIZGARi) ALMAN DEVLETiNi UYARlYOR! 

D D D Yaklaşık iki yıldan beri Federal 
Almanya'da tutuklu bulunan 19 PKK ta
raftarının yargılanmaianna 24 Eylül Salı 
günü Düsseldorf Eyalet Mahkemesin
de başlandı. Almanya tarihinin son dö
nemlerdeki en büyük "Terör Davas1" 
olarak nitelendirilen PKK davası, Al
man ceza yasasının 129/a maddesine 
göre, yani; "Terörist örgüt kurmak ve 
üye olmak"· savıyla açılmış bulunuyor. 

Bu maddeye 

olarak, kendisine karşı mücadele yürüten örgütleri terörist 
ilan edip, Türkiye dışında da yargılanmalarını, cezalandırıl
malarını ve iadelerini sağlama olanağına kavuştu. PKK yar
gılamasını da, T.Cnin hem terörist ilan edip hem de yargıiat
tığı bir dava olarak değerlendirrnek gerekir. 
Yıllardır Kürdistan'da jenosid uygulayan, halkı toplu sür

güruerle yurdundan eden, yoksul Kürt köylerini terörist diye 
sorgusuz sualsiz öldüren, insanlara kendi pisliklerini yedi
ren, cezaevlerine koyduğu devrimcileri işkence ile katleden 
Türk Devleti, terörist tanırnma tamamİyle uymaktadır. Esas 

göre yargılanan 
bir örgüt sadece 
Federal Alman
ya'da gerçekleş
tirdiği eylemler
den dolayı değil, 
başka ülkelerde 
gerçekleştirdiği 
eylemlerden de 
sorumlu tutula
rak yargılanıyor. 
Almanya'da ge
niş yankılar uyan-

"Tut klu R .. rtler 
serbe 1 b1ra 1s1n!" 

yargılanması gereken te
rörist; Türk Devleti 'dir. 

Dünya halkları, Türk 
Devletini işkenceci, katli
amcı, demokrasi ve insan 
haklarına saygısı olmayan 
bir devlet olarak vicdanın
da mahkum etmıştır. 
Emperyalist devletlerin, 
NA1D'daki ortaklarının 

arka çıkmaları, ona karşı 
mücadele eden güçleri 
yargılamaya kalkmaları, 

dırarak başlayan 
dava ile ilgili Kür-

Türkiye Cumhuriyeti'ni 
temize çıkarrnıyacaktır. · 

distan Kurtuluş Partisi (R1zgari) Avrupa 
Sekreterliği 22 Ekim tarihinde bir bildiri 
yayınlıyarak, Düsseldorf'taki yargılarna
lara son verilmesi ve tutukluların ser
best bırakılmasını istedi. 

mücadelesine yönelen ortak bir tehdit ve tehlike söz konusu 
olunca; gözü dönmüş dar grupçulukla suskun kalma, görev
den kaçınma bizim harcımız değildir. Bu davaya PKK kadar 
sahiplenmek, karşı tavır geliştirrnek bir görevdir. 

Devrimciler, Yurtsever
ler, İnsan Haklarından Yana Olanlar! 

Alman Devleti, PKK yargılaması ile tehlikeli bir uygulama 
başlattı. Bu mantıkla, dünyanın neresinde olursa olsun; ulu
sal ve sosyal kurtuluş veren silahlı direnişçi güçleri yargıla
manın yolunu açtı. Buna karşın suskun kalınamaz. Bugün 
PKK'nın başına gelenler, yarın herkesin başına gelebilir. Kürdistan Kurtuluş Partisi (R1zgari) Av

rupa Sekreterliği tarafından yayınlanan 
konuyla ilgili "Kürt Devrimcileri Değil, 
Türk Devleti Terörist Olarak Yarg1lan
mal1"dır başlıklı bildirinin tam metni 
şöyle: 

Bu dava, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından hak
sız, zalimce bir davadır. Şöyle ki: 
-PKK, F. Almanya'da değil, Türkiye'de kurulmuş bir ör
güttür. 

Partiya Rızgariya Kurdistan (Rızgari) olarak; Düsseldorf
daki yargılamaları haksız ve Türkiye'deki yargılamaların bir 
uzantısı sayıyor, tüm devrimci, yurtsever, demokrat ve insan 
haklarına saygılı güçleri bu dava karşısında ortak tavır alma
ya çağırıyoruz. • ' ' D üsseldorf EyaJet Mahkemesi 24 Ekim günü 

19 PKK'lıyı Alman Ceza Yasası'nın 129/a 

-Terörist olarak suçlanan PKK, Türk devletinin sömürgeci 
ve işgalci eylemlerine karşı Kürdistan'da silahlı mücadele 
veriyor. Mücadele doğrudan Alman Devleti'ne yönelmediği 
gibi, sömürgeci işgale karşı silahlı karşı koyuş, uluslararası 
hukuk açısından haklı ve meşrudur. 

Aynı şekilde PKK'yı sorumlu davranmaya, ulusal kurtuluş 
mücadelesinin genel çıkarlarına zarar verici provakasyonla
ra meydan verınemeye çağırıyoruz. 

maddesine göre yargılamaya başlıyor. İlk kez 
yabancı bir örgüt mensupianna uygulanan bu madde; terö
rist örgüt kurmayı , böyle bir örgüte üye olmayı ve destek 
vermeyi yasaklıyor. 

-Almanya' nın, ülkesinde işlendiği iddia olunan suçları yargı
laması ayrı şey, 129/a maddesini işletmesi ayrı şeydir. 129/a 
maddesi işletil ince, dava, Türkiye'deki yargılamaların uzan
tısı niteliğine bürünüyor. 

• Düsseldorf'daki YargılaTilllkı.ra Son! 
• Tutuklu Kürt Devrimcileri Serbest Bırakılsın! 

Bir yanıyla doğrudan PKK'yı ilgilendiren bu dava, diğer 
yanıyla Kürdistan'daki tüm ulusal kurtuluş mücadelesini ve 
içindeki güçleri, giderek diğer ülkelerde ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadelesi veren güçleri ilgilendiriyor. 

-Davadan dolayı tutuklananlara cezaevlerinde uygulanan 
tecrit, yargılama öncesi bilinçli bir şekilde çıkarılan tantana, 
peşin mahkumiyetİn kılıfıdır. 

• Yaşasın Kürt Ulusunun Özgürlük ve 
Bağımsızlık Mücadelesi!'' 

Bunları daha da uzatmak mümkündür. Ancak önemli bir 
konuya dikkatiari çekmek gerekiyor. Kurdistan Kurtuluş Partisi (Rızgari) 

Avrupa Sekreterliği Varsın PKK , örgütümüze ve yöneticilerine yönelik saldırı 
ve karalamaianna devam etsin . . Ülkemizde ulusal kurtuluş 

Sömürgeci Türk Devleti , bir çok ülke ile ''Terörizme Karşı 
Ortak Mücaliele Antlaşrruısı " imzaladı. Antlaşmanın tarafı 

Dil ve Kültür 
Bir dilin, bir kültürün korunması, kurtarılması diye soyut 

bir faaliyet olmaz. Diller, kültürler vazolarda, kütüpanelerde 
üretilmez çünkü. Bunlar, yaşayan, değişen , dönüşen ; canlı, 

dinamik olgulardır. Varlıkları , mensup oldukları ulusun var
lığına bağlıdır. Ulusla beraber ve ulusal coğrafya üzerinde 
serpilir, gelişip gürbüzleşirler. 

Kürt dilinin, Kürt kültürünün korunması, Kürt ulusunun 
korunmasından ayrı düşünülemez. Ulusu kurtarmadan, dili, 
kültürü kurtarmak mümkün değildir. Kürt ulusunun kurtulu
şu siyasal bir olaydır. Siyasal bir faaliyettir. Siyasal örgütlen
ıneyi gerektirir. Kitlelerin siyasal taleplerinin yükseltilmesi
ni gerektirir. Direnmeyi, döğüşmeyi gerektirir. 

Kürdistan'da bu yapılıyor. Kürt ulusu topyekun imha tehdidi 
altında olan bir ulustur ve buna karşı siyasal ve askeri faali
yetleri ile ulusal bir direniş içindedir. Bu siyasal ve askeri faa
liyetlerin yeterli olmayışı eleştiri lebilir. Siyasal örgütlerin te
orik ve proğramatik eksiklikleri, yanlışlıkları eleştirilebilir. 
Pratik çalışmalardaki tıkanıklık eleştirelebilir. Parçalanmış
lık eleştirilebilir. Fakat, Kürt ulusunu imhaya kararlı güçlere 
karşı, Kürt ulusunun var olma hakkını maddi güçleri ile orta
ya koyanlar bu siyasal güçler ve onların siyasal ve askeri faa
liyetleridir. 

Bu gün zındanlardan yükselen militan sesler kesilirse, dire
nen, dövüşen siyasal güçler alanlardan çekilirse, Avrupa'nın 
politika batakhanelerinde kimse Kürtlerden söz etmez. So
rumsuz aydın soytarılığı ile Kürt ulusunun ulusal düzeyde ol
sun, sınıfsal çıkarlar etrafında olsun siyasal örgütlenmesine 
ket vuran, mevcut örgütleri küçümseyen ya da dışıalayan kö
türüm girişimlerden ne zaman vazgeçilecektir! 

ı RUPEL 1 SAYFA 2 

Orhan KUTAN 

Ziman ü Çand 
Xebata parastin ı1 rizgarkirina zirnan ı1 çandeke dive ber bi 

çav be. Lewra zirnan ı1 çand, di kitebxane ı1 wazoyan de naafi
rin. Ewana her ı1 her dijin, diguherin, peşdikevin; ew tişten 
jindar ı1 dinamik in. He buna wan rast bi rast giredayi hebı1na 
netewe ne. Ew tevi netewe li ser axa welet dibişkivin, tekfiz 
ı1 xurt dibin. 

Mirov nikare parasıina zirnan ı1 çanda Kurdi jiparasıina ne
tewa Kurd ciM bifikire. Hetta mirov nikaribe netewa Kurd 
rizgar b ike, herweha mirov nikare zirnan ı1 çand ji rizgar b i
ke. Rizgarbuna netewaye Kurd, bi ve neve buyereke siyasi ye. 
Je re xebatek siyasi ı1 bi rekxistina siyasi diven . Ji bo we pe
wiste daxwazen siyasiyen gel bete bilindkirin ı1 bo we şer ı1 
liberxwedan dive. 

Ev yeka li Kurdistane te kirin. Netewaye Kurd bi hemı1 tiş
ten xwe ve di bin tehdida wundabune de ye. Netewaye Kurd 
li hember ve tehdit ı1 hovitiye bi awayen eskeri ı1 siyasi şerek 
neteweyi dide. Mirov dikare rexne li keman! ı1 çewtiyen ve 
xebate bigire, herweha rexne li kemani ı1 çewtiyen peyrew ı1 
programen rexisıinen siyasi ji bigire. U di ve neye jibirkirin 
ku d isan ev hez in ku li hember dijminen xwinxwar en Kurda, 
ku dixwazin netewaye Kurd ji hole rakin, şer dikin. 

Ger iro dengen xurt ku ji zindanan bilind di bin, be birrio ı1 
hezen siyasi yen şerkar xwe ji qada şer vekişinin, we gave tu 
kes _?e di mehfelen siyasi yen Ewrupaye de behsa Kurdan ne
ke. Iro xuya dibe ku li hin ci yan bi bemesuliyetiya qeşmeri ya 
ronakbiri te xwestin ku rexisıinen siyasi qels bikevin, nikari
bin gaven heja bavejin ı1 xebaten xwe xurttir bi kin. Gel o ken
ge meriv de dev ji van nexweşiyan berde! 
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Almanya'da tek federasvona doğru 
O Batı Almanya'da faali
yet gösteren Kürt kitle 
derneklerinin birlik . yö
nündeki faaliyetleri de
vam ediyor. 
O Tek bir merkezi de
mokratik kitle örgütü oluş
turmayı amaçlayan çalış
malar, KOMKAR, KKDK, 
KOÇKAK, Kürdistan Kül
tür Merkezleri ve Kürdis
tan Demokratlar Birliği 
arasında yapılan görüş
melerle sürüyor. 

ANK • Batt Berlin 
Yaklaşık bir yıl önce Batı 

Almanya ve Berlin'de faali
yet gösteren Kürt dernekleri 
ve federasyoları arasında 
Jaşlatılan birlik görüşmele
ri devam ediyor. Batı Al
nanya ve Berlin'deki bütün 
~ürt derneklerini tek bir 
nerkezi birliğe bağlamayı 
tınaçiayan çalışmalara 

KOMKAR, KKDK, KOÇ
KAK, Kürdistan Kültür 
Merkezleri, Kürdistan De
mokratlar Birliği ve diğer 
dernekler katılıyor. 
Yaklaşık 400 bin Kürdün 

yaşadığı Almanya'da çok sa
yıda Kürt derneği ve fede
rasyonu faaliyet gösteriyor. 
Hemen hemen Almanya'nın 
bütün kentlerinde kurulmuş 
bulunan bu dernek ve fede
rasyonların dağınıklığı ve 
aynı alanda birden fazla der
neğin faaliyet göstermesi 
yapılan çalışmaları zayıf
latıyor. 
Geçen yıl KSSE Kongre

si'nin farklı siyasi örgütlerin 
ortak önerileriyle yapılma
sı, Kürt dernekleri arasında 
birlik faaliyetlerinin başla
tılması için de olumlu bir 
zemin hazırlamış bu
lunuyor. 

Daha önceki yıllarda bir 

partinin yan örgütü duru
munda olan KSSE, Birlik 
Kongresi'nden sonra, eski 
dar yapısından çıkarak, 
farklı siyasi eğilimlerden 
Kürt öğrencilerinin demok
ratik temsil esasına göre 
oluşturdukları bir örgütsel 
yapıya dönüşerek, faaliyet
lerini daha etkin bir şekilde 
sürdürmeyi başarmış bu
lunuyor. 
Batı Almanya ve Berlin'de 

faaliyet gösteren Kürt der
nekleri ve federasyonlarının 
birliği yönünde yapılan gö
rüşmeler devam ederken, 
KKDK, Kürdistan Kültür 
Merkezleri ve Kürt Demok
ratlar Birliği birlik görüş
melerine ''Birlik Prensiple
ri Öneri Taslağı'' başlığı al
tında ortak bir öneri 
sundular. 
23 Eylül 1988 tarihli öneri 

taslağında, birliğin gerekli 

Hapisaneden gönderdiği bir tablo ile PEN Kongresinde temsil edilen Recep Maraşit 

lluslararası PEN Ku
>'ün 54. Olağan Kong
;i, 65 ülkeden 620'ye 
kın yazarın katılımıyla 
Eylül - 1 Ekim tarihleri 
ısında Kanada'nın To
ıto ve Montreal kentle
de yapıldı. 
er olağan kongrede ol
ğu gibi temel bir edebi 
ıuyu tespit ederek, 
ndemine alan Kgngre, 
kez pe; "Yazar, Ozgür
ve Iktidar" sorunlarını 
ıiş bir şekilde ele ala-
, tartıştı. 
:>ngre davetiileri ara-

sında Kürt yazarlarından 
Mehmed Uzun da bulu
nuyordu. Mehmed Uzu
n'a, Kongre izlenmilerini 
sordu k. 

O Geçen Mayıs ayında 
Hollanda 'da yapılan Kong
re 'de Kürtlerle ilgili karar
lar alınmıştı. 54. Kongre'de 
de Kürtlerle ilgili yeni ka
rarlar alındı mı? 
DO Evet. Kürt dili ile ilgili 
geniş bir rapor kongreye su
nuldu ve rapor oy birliği ile 
kabul edildi. Şunu belirt
mek gereiGr ki, Kürtlere 
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karşı çok yoğun bir ilgi var. 
PEN Kulübü, Kürt sorunu
nu, Kürt dili üzerindeki ya
sakları sürekli olarak aktua
lize etmek istiyor. Geçen 
kongredeki yoğun tartışma
ları sizler de biliyorsunuz. 
PEN Kulübün hem kendi 
idari toplantılarında, hem 
de bu edebi, siyasal toplan
tılarda, panellerde Kürt so
runundan sürekli söz edili
yor. Bir okuma saati esna
sında da Harold Pinter 
Kürtlerle ilgili yazmış oldu
ğu "Dağların Dili" piyesi
ni okudu. Piyes okunduğu 

ve zorunluluğu ifade edile
rek; ''Kürt halkının yurtiçi 
ve yurtdışı mücadelesi yeni 
bir gelişme dönemine gir
miştir. Bu gelişme dönemi, 
hem örgütlerin, hem de tek 
tek yurtsever çevrelerin önü
ne daha kapsamlı görev ve 
sorunlar koyuyor. Görev ve 
sorunların çözümü, tek tek 
örgüt, yurtsever çevre ve ki
şilerin gücünü aşmıştır. Bu
gün amaçlan aynı olan bir 
çok demokratik Kürt deme
ğinin varlığı olumlu, ama 
bu örgütlenme biçimi so
runlarımızın çözümüne ve 
görevlerimizin yerine geti
rilmesine cevap vermiyor. 
Yurtsever güçlerin b~lün
müşlüğü, Kürt topluluğu 
içindeki yurtsever potansi
yeli harekete yeterince kata
mıyor, geniş Kürt kitlesi için 
çekici olamadığı gibi, gü
ven de vermiyor ve tepki ile 

karşı/anıyor. Pratik müca
dele ve tecrübe de bunu ka
nıtlamaktadır. '' 

''Bunun için yurtsever de
mokratik güçlerin bölün
müşlüğüne son verilmelidir. 
Dönemin önümüze koyduğu 
sorunlara cevap veren bir 
örgütlenme biçimini yarat
mak zorundayız. Bu örgüt
lenme biçimi, Federal Al
manya ve Batı Berlin 'deki 
örgütlerin, tek tek yurtsever 
çevre ve kişilerin güçlerini 
birleştirdiği demokratik ve 
merkezi bir Kürt birliği 'nde 
ifadesini bulur. Kürt toplu
Luğu burada sosyal ve kültü
rel alanlarda kurumlarını 
yaratma/ıdır. Halkımızın 
arzusu ve talebi de budur ' ' 
deniyor. 

Taslak, Birliğin, ''Kürt 
ulusunun kurtuluşunu proğ
ramlaştıran bir parti, örgüt, 
veya cephe" olmadığını be-

lirterek, ''Kürdistan, ancak 
Kürt halkının özgücü ile ül
kede verilen örgütlü müca
dele ile kurtulur.'' tesbitinde 
bulunuyor. 
Birliğin, demokratik ve 

bağımsız bir kitle örgütü 
olacağının vurgulandığı tas
lakta, Birlik kurulduktan 
sonra, birliğe katılan örgüt
lerin isimlerinden vazgeçe
rek, yeni bir isim alacağı 
belirtiliyor. 

Birlik için atılacak her ba
şarılı adımın, Almanya'daki 
Kürtler arasında olumlu 
yankılar uyandıracağı ve 
kitleleri demokratik faali
yetlere katabileceği ortada. 
Ancak birliğin gerçekleş
mesinin önkoşulu, birlik gö 
rüşmelerini sürdüren der
nek ve federasyonların soru 
na verecekleri öneme ve kü
çük hesaplardan uzak tavır
lar geliştirmelerine bağlı. 
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Kurller yine gundemdi 
esnada salondan ses çıkını
yordu. Kürdistan sorunu 
toplantıların, tartışmaların 
konusu oldu. 
O Geçen kongrede olduğu 
gibi Kürt dili ve edebiyatı ile 
ilgili alınan somut kararlar 
var mı? 
DO Pek tabii. Somut ola
rak alınan kararlar şöyle; 
Kürt yazariarına serbestçe 
yazma hakkının tanınması, 
Kürt kültür ve edebiyatının 
serbestçe .gelişebilme ola
naklarının yaratılması. Ay
rıca kongre sırasındaki soh
betlerimde de, PEN yöneti
cileri, sorunu Türk resmi 
makamları nezdinde günde
me getireceklerini be
lirttiler. 
O Tutuklu Yazarlar Komite
si 'nin gÇjrüşmelerinde PEN 
Onur Uyesi Recep Maraş/ı 
ile ilgili yeni bir gelişme ol
du mu? 
DO Evet, tutuklu yazarla
rın tartışıldığı toplantının 
önemli bir bölümünü Türki
ye işgal etti. Doğal olarak 
Kürt yazar ve sanatçıların 
durumları da ele alındı. 
Özellikle Eskişehir Cezae
vi'ndeki tutukluların Aydın 
Cezaevi'ne nakli ve bu sıra
da öldürülen iki Kürdün, 
Mehdi Zana ve diğer tutuk
luların durumu uzun uzun 
anlatıldı. 

En çok sözü edilen tutuklu 
Recep Maraşlı id!. Recep 
Maraşlı bugün Ingiltere, 
Kanada ve Norveç PEN Ku
lüplerinin. Şeref Uyesi. Ka
nada ve Ingiltere Pen Ku
lüpleri Recep Maraşlı ile il
gili çok yoğun bir çalışma 
içindeler. Çünkü Türkiye!. 
de, Türk Yazarlar Birliği ve 
benzeri kurumlar konuyla 
ilgilenmiyorlar. Ama dünya 
edebi kamuoyu sorunu çok 
ciddi görüyor. Maraşlı, sa
vunmaları ve hapishanedeki 
tavrıyla uluslararası PEN 
Kulüpleri tarafından saygı
değer ve sanatçı biri olarak 

tanınıyor. Harold Pinter'in 
eşi İngiltere PEN Kulüp Ge
nel Başkanı Bayan Antonia 
Franser, Recep Maraşlı ile 
ilgili geniş bir rapor sundu. 
Kanada PEN Kulüb'ü ise, 
Recep Maraşlı 'nın duru
muyla yakınları ve avukat
ları aracılığıyla yakından il
gilendiklerini açıkladılar. 

Kongre'de bir yandan res
mi görüşmeler olurken, di
ğer yandan da paneller olu
yordu. Bu panellere Orta
doğu'dan iki yazar Ç?ğrıl
mıştı. Bunlardan biri Iranlı 
yazar ve çevirmen Ahmet 
Şamlo ve bir diğeri de Re
cep Maraşlı idi. Şamlo, ge
lemediği için telgraf gön
dermişti. Hapishanede ol
duğu için değil, İran'dan 
çıkamadığı için gelememiş
ti. Recep Maraşlı da tutuklu 
olduğu için... Maraşlı'yı, 
Kanada PEN Kulüp Başkan 
Yardımcısı Madam Luise 
Garo de Bois temsil etti. 
Kendisi bizzat Türkiye'ye 
giderek Maraşlı 'yı ziyaret 
etmişti. Maraşlı'yı ve çalış
malarını geniş şekilde anlat
tı. Recep Maraşlı 'nın cezae
vinde yapmış olduğu bir 
tobloyu panele katılanlara 
gösterdi ve panel hakkında 
Maraşlı'nın düşüncelerini 
aktardı. Panelin konusu; 
"Yazar, Sansür ve Otosan
sür"dü. Recep Maraşlı'nın 
düşüncelerini mahkeme sa
vunmasından ve çeşitli yazı
larından derleyerek toplan
tıya sundu. Panel çok geniş 
bir şekilde Kanada gazete ve 
TV'lerinde yer aldı. 

O Bu Kongre'de ThrkPEN'i 
temsil edildi mi? 
DO Hatırlarsanız Maast
rich'teki toplantıda Türk 
PEN Kulübünün yeniden 
organizasyonu gündem mad 
desiydi. Fakat Türk PENc 
inden hiç kimse gelmediği 
için, konu bu toplantıya er
telenmişti. Türkiye'de 12 

Eylül'den önce bir PEN Ku
lübü vardı, ama 12 Eylül 
sonrası kapatılmıştı. Onu 
yeniden canlandırma söz
konusu, fakat anlaşıldığı ka
darıyla Bakanlar Kurulu!. 
ndan hala izin alınamamış . 
Türk PEN'inden bu Kong
re'ye en az bir, iki gözlemci
nin katılması bekleniyordu, 
fakat ne geçen Kongre'ye ne 
de bu Kongre'ye kimse ka
tılmadı. 

Türk yazarlarının orada 
bulunmaması bana göre bü
yük bir eksiklik. Türkiye, 
çeşitli yönleriyle baskısıyla, 
işkencesiyle, kitap yakına
larıyla, anti-demokratik ya
salarıyla, Kürt dil ve edebi
yatma karşı tutuml;lyla sü
rekli gündemde. Inanıyo
rum ki, Türk yazarlarının 
bu konuda söyleyecekleri 
çok şey vardır. Geçen Kong
re'de bizzat Genel Başkan 
Rene Tavernier'in söylediği 
gibi, Türk yazarlarının, 
Türk PEN Kulübü'nün, 
Türkiye'de, Kürt dilinin ser
best bırakılması, Kürt ede
biyatı ve kültürünün geliş
mesi için angeje olması 
bekleniyor ve isteniyor. 

O Kürt PEN 'inin veya Kürt 
yazarlarının Thrk PEN'in
den ve yazarlarından farklı 
bir beklentisi var mı ? 
DO Türk PEN Kulübünün, 
Uluslararası PEN Kulüp 
bünyesinde çalışabilmesi
nin ön koşulu; PEN'in gö
rüşlerini kabul etmesidir. 
PEN'in görüşleri ve ilkele
rinde, diller serbesttir. Han
gi kültür ve edebiyattan 
olursa olsun bunların öz
gürce gelişmesinin sağlan
masına engel yoktur. Engel
lere karşı mücadele şarttır. 
Bu ilkeleri kabul etmeyen 
bir PEN'in uluslararası 
PEN bünyesinde çalıması 
mümkün değildir. Ben de 
Türk PEN Kulübünün du
rumunu merak ediyorum. 
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"KÜRTLER: iNSAN HAKLARI ve KÜLTÜREL KiMLiK" 

Uluslararasi Konferans 
ANK • Paris 

"Kürtler; İnsan Hakları ve 
Kültürel Kimlikleri" konulu 
Uluslararası Konferans 14-15 
Ekim tarihlerinde Paris'te top
landı. Fransa Cumhurbaşkanı 
Francois Mitterand 'ın eşi Da
nielle Mitterand'ın himayesin
de toplanan Konferans, Fransa 
Özgürlükler Vakfı ve Paris 
Kürt Enstitüsü tarafından orga
nize edildi. 

Paris'te Avenue Kleber'deki 
ünlü Uluslararası Kongre bina
sında yapılan konferansa. Kür
distan"ın 4 parçasından, Avru
pa ve SSCB'den çağrılan Kürt 
politikacı ve aydınlarının ya
nında, Türkiye'den bazı Kürt 
asıl lı milletvekilleri de katıldı. 
Otururnlarını Madam Mitte

rand, Fransa Devlet Bakanı Dr. 
Bemard Kouchner ve Fransa 
Özgürlükler Vakfı Sekreteri R. 
Doueb'in yönettiği konferansa, 
ABD ve Avrupa'lı davetiiierin 
beklenen ilgiyi gösterrnedikle
ri, Danielle Mitterand tarafın
dan üzüntü ile ifade edildi. 

Konferansa ABD Senatosu 
Dışilişkiler Komisyonu Başka
nı ve aynı komisyona üye bir 
senatör, İngiltere'den Parla
mento İnsan Hakları Grubu 
Temsilcisi Lord Avebury, İşçi 
Partisi milletvekili Jeremy 
Corbyn, gazeteci Gwinne Ro
berts, İsveç'ten Kürtlerin insani 
Haklarını Savunmak için İsveç 
Komitesi adına Thomas Ham
marberg, SSCB'den Profesör 
Lazerev, Prof. Hasretyan , 
Prof. N. Nadirov ile bazı Arap 
politikacıları ile çeşitli ülkeler
den aydın ve politikacılar da 
katıldı. 

Bütün Kürt politikacı ve ay
dınlarının şahıs olarak çağrılı 
bulunduğu toplantıya, Kürdis
tan Kurtuluş Partisi (Rızgari) 

ile Suriye Kürdistanı örgütle
rinden bir çoğunun katılmadığı 
görüldü. Konferansla ilgili kü
für düzeyinde ağır suçlamalar
da bulunan PKK'nın ise, bir 
yan örgütünden temsilci gön
derrnesi ve konuşma hakkı al
mak için bayağı gayret sarfetti
ği yine hayretle izlendi. 

rın aynı anda ingilizce, fransız
ca, türkçe, kürtçe ve rusçaya 
çevrildiği konferans salonu ve 
çevresinde olağanüstü güveni ik 
önlemleri alınarak, salona gi
ren herkes sıkı bir arama ve 
kontrolden geçirildi . 
İnsan haklarından sorumlu 

Fransa Devlet Bakanı Dr. Ber
nard Kouchner, toplantıda hü
kümeti adına değil, şahıs ola
rak bulunduğunu açıkladı. 

Kürt halkının sorunlarının Or
tadoğu'da çözüm bekleyen 
önemli bir konu oldu-
ğunu belirten Bakan, 
Irak, İran ve Türkiye'de 
Kürtlere baskı yapıldı

. ğını vurguladı. Bakan, 

Saharov'un katılamadığı kon
feransa onu temsilen gelen ve 
Saharov'un bir mesajını getiren 
eşi Elena Boner, Kürt sorununu 
'iU'li yıllardan beri yakından iz
lediklerini belirterek, SSCB'de 
ancak her yüz kişiden bir kişi
nin Kürtlerin adını duyduğunu 
söyledi. 

Mektubunda Kürtlere yapılan 
haksızlıklara karşı olduğunu 

belirten Saharov, Kürt sorunu
nunun BM'ye götürülmesi di
leğinde bulunuyordu. Elena 

Boner de "Saharov 'un bu mek
tubunu, toplantıda bulunan ve 
insan haklan ile ilgilenen dost
lar vas ı tası ile BM 'ye takdim 
edilmesini" istedi . 
Toplantı başkanı; Saharov'un 

önerisinin ele alınacağını ve 
belki BM Genel Sekreteri'ne 
sun!Jlabileceğini belirtti. 

"Islam 'da Ulus ve Azınlık" 
konusunda uzun bir konuşma 
yapan, Sorbonne Üniversitesi 
profesörlerinden Maxime Ro
dinson ; Ortadoğu'nun bugün-

kü haritasının güzel fikirlerden 
değil , çıkar rekabetleri sonucu 
tesbit edildiğini belirtti. 

Kürt Enstitüsü Başkanı Ken
dal Nezan, "Kürt Tarihi" ko
nusunda yaptığı kısa konuşma
sında, Kürdistan tarihinin 
önemli dönüm noktalarına de
ğinerek, 1925'ten sonra Kürtle
rin yurdunun dört ülke arasın
da bölüşüldüğünü ve böylece 
Kürtlerin kültürel özerklikleri
ni de kaybettiklerini vurguladı. 
Nezan, konuşmasının sonun
da, Kürtlerin Ortadoğu'da bö-

•••••••••••••• 

ABD'den daveıli senatör Ed
Wdrd M. Kennedy ve SSCB 
'den daveıli Fizik Profesörü ve 
SBKP-PB üyesi Saharov'un bi
rer mektup göndermekle yelin
dikleri konferansta. Saharov: 
un gönderdiği mektubu eşi 

okudu. 

Özellikle Türk basınının bü
yük ilgi gösterdiği ve hemen 
hemen her Türk gazete ve der
gisi adına bir gazetecinin izle
diği toplantıyı, az sayıda Avru
palı gazeteci ve televizyon ekibi 
de izledi . Yapılan konuşmala-

Türkiye'nin AT'ye gir
mek istediğini , ancak 
savunmasız bir azınlığa 
baskı yapan bir ülkenin 
AT'ye giremeyeceğini 

belirterek, Kürtlerin İn
san Hakları ve Kültürel 
Hüviyetleri ele alındı
ğında, geleceklerinin 
tehdit altında olduğu

nun görülebileceğini 

söyledi. Bemard Ko
uchner, Kasemio'nun 
meziyetlerini vurgula
yarak, Kasemlo anısına 
bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunulmasını 

iste9i. Madam Mitterand battil davetiiierin konferansa gereken ilgiyi göstermediklerini üzülerek ifade etti. Foto; ANK 

Rizgari Avrupa Sekreteri Av. Ruşen Arslan 

D Paris Konferansı'na şahıs olarak 
davet edildiği için Konferans'a katıl
mayı rededen !<ürdistan Kurtuluş 
Partisi (RIZGARI) Avrupa Sekreteri 
Avukat Ruşen Arslan'a, Konferansı 
nasıl değerlendirdiklerini ve katılma
masının gerekçelerinin neler oldu
ğunu sorduk: 

ANK• Köln 

· O Partiya Rizgariya Kurdistan (RIZGARİ) 
bu Konferans 'a neden katılmndı ? 

DO Konfernas düzenleyicileri, siyasi ör
gütlerin hiç birini örgütsel kimlikleriyle da
vet etmemişlerdi. Bu nedenle örgüt olarak 
katılamazdık : 

Ancak, Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi içinde olan her örgütten kişi ya da kişiler 
davet edilmişti. Rızgari'den de çağrılı olan 
bendim. Ben de örgütümün kararı üzerine 
katılmadım . Katılmayışımın nedenlerine 
gelince : 

Kürdistan'daki ulusal kurtuluş mücadelesi
nin temel ögelerinin, ayrım yapmaksızın; 
siyasal örgüt ve hareketler olduğuna inanı
yorum. Sorunu temelde siyasal bir olay ola
rak görüyorum. Bunun için çağrının siyasal 
organizasyonlardan tek tek kişilere değil, 
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,orun özgü~ük ve bağimSlZIIk sorunuduf 
bizzat organizasyonlara yapılması ge
rekirdi. 

Paris Kürt Enstitüsü yetkilileri "Siyasi bir 
kuruluş olmndığımız, siyasal çalışma yap
madığımız için, Kürt siyasi kuruluşlarını 
çağıramıyoruz. '' diye beyanda bulunmuş
lardı. Konfrenas'ın konusu ne olursa olsun, 
özü ve sonuçları itibariyle siyasaldır. Onun 
için bu ger~kçede inandırıcılık bulmak ola
naksızdır. Ote yandan Paris Kürt Enstitüsü: 
nün kuruluşundan bu yana aldığı en büyük 
eleştiri, "Kürt siyasi örgütlerini hiçe say
mak, örgütsüzlüğü teşvik ve buna karşın; si
yasal çalışma yapmıyoruz maskesi altında 
Kürt ulusunun kurtuluş mücadelesinin tem
silciliğine soyunmak "tır. Konferans'ın ha
zırlanış ve yürütülüş biçimi, bu eleştirinin 
n~. denli haklı olduğunu kanıtlamaktadır. 

Ozcesi; işin öznesi durumundaki siyasi ör
gütlerin, fıgüran düzeyinde işin nesnesi du
rumuna düşürüldüğünü ve yine kişi olarak 
çağrılıp, örgütsel kişiliğimizi bir yana itip, 
kişi olarak katılmanın ince oportünizm ol
duğunu gördüğümüzden, konferansa ka
tılmadık. 

O Kürdistan sorununun bir ulusun özgürlük 
ve kurtuluş mücadelesi olarak değil, 'İnsan 
Hakları ve Kültürel Kimlik' sorunu olarak 
ele alınıp, dünya kamuoyuna böyle sunui
mnsını nasıl değerlendiriyqrsunuz? 
DO Eğer Kürt sorunu "Insan Hakları ve 
Külütüre i Kimlik'' sorunu olsaydı ve bu çer
çevede kalınacağına inar_ı.ılsaydı, şimdiye 

kadar çözülmüş olurdu. Oneelikle sömür
geci devletler güle oynaya sorunu çözerler
di. Sorun; Kürt ulusunun kendi kaderini öz
gürce belirlemesidir. Bize göre, bu, özgür
lük ve bağımsızlık sorunudur. 

Sorun, "İnsan Haklan ve Kültürel 
Kimlik'' temelinde ele alındığı sürece, Kürt 
ulusunun ulusal kurtuluş mücadelesi, her 

parçaya egemen sömürgeci devletelerin bi
rer iç sorunu olarak kalacaktır. Bu ise, 
emperyalist devletlerin, bölgede statükonun 
devamından yana olan SSCB'nin ve giderek 
sömürgeci devletlerin lehine bir durumdur. 
Gelişen siyasal olayalara bakıldığında, say
dığım güçlerin arasında Kürt sorununu ''In
san Hakları ve Külütüre i Kimlik'' düzeyinde 
çözme anlayışının oluştuğu gözlenmektedir. 

Kürtler uluslararası platformlarda o kadar 
yalnız kalmışlardır ki, her uluslararası gö
rünen olaya balıklamasına dalıyorlar. Ben
ce, ulusal kurtuluş mücadelesi, siyasal çı
karların korunduğu, irademizin ilişkiye 

egemen olduğu, kişilikli bir mücadele ile 
yürütülür. Konferansı bu ölçüler içinde de
ğerlendirmek gerekir. 

Konferans, yankıları itibariyle olumlu ol
makla birlikte, Kürtlerin iradelerinin ege
men olduğu bir konferans olarak nitelendi
rilemez. Konferans, Madamme Mitterande 
ın iyi niyetine rağmen, Fransız Devleti'nin 
çıkarlarına göre şekillenmiştir. Fransız Ba
kan Bemard Kouchner'in konuşmasında ge
çen belirlemeler ile Güney Kürdistan'daki 
sahte otonom lideri olan kişinin konuşturul
masındaki ısrar bunu kanıtlamaktadır. 

O Kürdistan sorununun siyasal çözümü 'İn
san Hakları ve Kültürel Kimlik' temelinde 
bir yaklaşımla mümkün müdür? 

DO Çözüm siyasal ve "bağımsız, birleşik, 
demokratik Kürdistan' 'ın yaratılması te~e
linde ele alındığında olanaklı hale gelir. Inat 
ve ısrarla her platformda bunu savunmak, 
mücadelesini vermek gerekir. Ulusal kurtu
luş müca~elemizi dünyaya bu kimlikle tanıt
malıyız. Insan hakları ve kültürel kimlik 
20-25 yıl önceki sorunlardı. O da çok geri
lerde kaldı. Biz de, tüm dünya da köprülerin 

altından çok sular geçtiğini kabullenmek 
zorundayız. 

O Bu konferansın düzenlenmesinde Fransız 
Devleti önemli rol oynadı. Bunu nasıl değer
lendiriyorsunuz? 

DO Sorunun cevabını ikinci sorunuza ver
diğim cevabın içinde bulabilirsiniz. Yine de 
önemli bir iki açıklama getirmek isterim. 

Dünyadaki bütün büyük siyasal olayların 
çözüıpünde belli devlet veya devletler görev 
alı~. Omeğin; Filistin sorununun çözümün
de Isveç'e böyle bir rol yüklendiği gözlendi. 
Kanımca, Fransa, Kürt sorununun çözümü
ne ya kendisi aday ya da iş bölümü gereği 
çözüm için öne çıkarılmak isteniyor. Fran
sız Devleti'nin konferanstaki ilgi ve etkinli
ğini buna bağlıyorum. 

Ulusal kurtuluş mücadelesi içindeki güç
ler, olayları nesnel değerlendirmek, sorun
lara bilinçli çözümler getirmek zorundadır. 
Hangi devlet olursa olsun, siyasal sorunlara 
kendi çıkarlarına göre yanaşır, çıkarı doğ
rultusunda yönlendirmeye çalışır. ~~z de ay
nı şekilde davranmak zorundayız. Omeğin; 
.bu sorunda olduğu gibi , Fransa'nın Kürdis
tan'ın sömürgeleştirilmesinin mimarların

dan biri olduğunu ve sömürgeci Türkiye 
Cumhuriyeti ile emperyalist pakt olan NA-
1D'daki ortaklıklarını gözardı edemeyiz. 
Bu belirlemelerimle, uluslararası ilişkiler
den soyutlanmayı önerdiğim sanılmasın. 

Kürtlerin çok yönlü fakat kişilikli ilişkilere 
ihtiyacı var. Yeter ki ulusal kururuluş müca
delemizin temel çıkarları ve kişilikli siyasal 
ilişki ölçüsünden uzaklaşılmasın. Paris'teki 
Konferansta bunun gözetildiğini ne yazık ki 
kabul edemeyiz. 

DO 
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Toplantiya Başkan/tk eden Madam Mitterand Kürt Gençlerine 
verdiği söz üzerine bu konferansi gerçekleştirdiklerini belirterek, 
aç1ş konuşmasm1 ·: .. silahtan ve şiddetten nefret ediyorum" diye 
bağladi. Foto; ANK 

lünnıesinin bir suç olduğunu ve 
bu suçun da halen bütün ilişkileri 
zehirlediğini söyledi. 

''Geleneksel Kün Toplumu ve 
Deı•let '' konusunda konuşacak 
olan Hollandalı sosyolog Martin 
Von Brunnessen konferansa gele
nıediği için , gönderdiği konuşma 
metni okundu. 

"Dil ve Edebiyat" konusunda 
ise, Paris Üniversitesi Kürt Dili 
Profesörü Dr. Joyce de Wangen 
konuştu . Bu konuşmalardan son
ra sabah oturumuna son verildi. 
Saat l5'te başlanıası gereken ve 

Madam Mitterand ' ın başkanlık 
yapacağı toplantı , gecikerek açıl
dı. Madam Mitterand, oturumu 
salonun dışında toplanan yaklaşık 
30-40 kişilik PKK taraftarının at
tıkları sloganlar eşliğinde açtı. 

Madam Mitterand, ·: .. Vakfi
mız, Fransız Özsürlükler Vakfı 10 
Aralık 1988 'de Insan Haklan Bil
dirisinin 40. yılımn kutlandığı sı
rada Kün gençlerine bir söz ver
mişti. Şimdi bu taahüdünü yerine 
getiriyor. Ben Türkiye'deki Kün 
kamplarına gitmiştim. O konuya 
burada değinmeyeceğim. Fransa 
bir miktar mülteci kabul etti. 
Bundan dolayı ülke m bir kabul 
ülkesi olmamn kıvancı içinde
dir. .. Bu gün 25 milyonluk bir 
halk için 'insan Haklan ve Kültü
rel Kimlik' tanışı/acak" dedi. 
. Madam Mitterand , ·'Toplantı
mıza çok önemli sayıda gelme
yenler de var. insan haklarınlll 
zikredildiği bu yılda, burada da
ha kalabalık olabilirdik .. '' diye-

rek, toplantıya beklenen düzeyde 
bir katılımın olmadığından duy
duğu üzüntüyü dile getirdi. "Si
tahran ve şiddetten nefret 
ettiğini" belirten Madam, top
lantıyı açtı. 

"Türkiye'deki Künlerin 
Durumu '' hakkında yapacağı ko
nuşma için sözü Malatya Bağım
sız Milletvekili İbrahim Aksoy'a 
verdi. Aksoy, hazırladığı türkçe 
metni okuyarak yaptığı konuşma
sına; ': .. Kün sorunu insan hak
lan sorunu değil, 25 milyonluk 
bir ulusun sorunudur ... '' sözle
riyle başladı. Ana başlıklar halin
de Kürdistan tarihine değinen 
Aksoy, Kürt ayaklanmalarının 
Sevr'den sonra da devanı ettiğini, 
çünkü Kürtlerin kendi kaderleri
ni tayin hakkı istediklerini be
lirtti. 
Türkiye'de Kürt dili, kültürü 

üzerindeki baskıları örnekleye
rek anlatan milletvekili; "Kürt 
sorununa adil ve demokratik bir 
çözüm bulunmadıkça , Onado
ğu 'da barış ve istikrar gelişe
mez.. . Türkiye'nin demokratik
leşmesi Kün sorununun çözümü
ne bağlıdır. .. '' dedi . Kürt halkı 
için acil olarak gerçekleştirilmesi 
gereken bazı talepleri sıralayarak 
konuşnısına son verdi. 
İbrahim Aksoy'dan sonra, Dr. 

Abdurahnıan Kasemio'nun eşi 
Helene Kassenılo'ya söz sırası ve
rildi . Helene Kasenılo konuşma
sına başlamadan önce, Dr. Ka
senılo ile Kürdistan'da yapılmış 
olan bir fran_sızca TV söyleşisi 

film olarak gösterildi. Helene 
Kasemi o; ''Dr. Kasem/o Künle
rin müzakereler yoluyla hakları
na kavuşacak/arım ön 
görmekteydi" diyerek, Avusturya 
resmi makamlarının Kasemlo ci
nayetinin açıklığa kavuşması ko
nusunda gerekli ilgiyi gösterme
diklerini vurguladı. 

''Irak 'ta ki Kürtlerin Durumu'' 
üzerine konuşan Dr. Mahmut Os
man , Irak devletinin Kürtlere 
karşı bir soykırını savaşı yürüttü
ğünü, dünyanın Irak'ın bu vahşe
tine karşı gerekli tepkileri göster
mediğini belirterek, Irak rejimi
nin Kürt köylerini boşalttığını, 
halen de Irak'ta Rürtlere karşı 
sürgün. baskı ve terörün devanı 
ettiğini vurguladı. 

''Suriye ve Lübnan Kürtleri'' 
konusunda konuşmacı olan İsmet 
Şerif Vanli, Kürt tarihi ile ilgili 
bazı belirlemeler yaparak, ': .. 
Her halk yaşama ve kendi kaderi
ni tayin hakkma sahip_tir. .. Kün 
halkı da buna sahip olacaktır. Bu 
değiştirilemez bir haktır. Hiç bir 
devlet, hiç bir uluslararası kuru
luş Künleri bu haklanndan mah
rum edemez." dedi . İsmet Şerif 
Vanli , kısaca Suriye ve Lübnan 
Kürtlerinin içinde bulundukları 
durumuna değinerek, bu konuya 
gereken ilginin gösterilnıenıesini 
eleştirdi. 

SSCB'den gelen Prof. Nadır 
Nadırov ise, SSCB'de yaşayan 
Kürtlerle ilgili yaptığı konuşma
da, Sovyetler Birliği'nde Kürtle
rin 1937-1985 yılları arasında kötü 
bir ortanıda yaşadıklarını, Glas
nost ve Perestroyka'dan sonra du
rumun biraz iyileştiğini belirtti . 

''Türkiye ve İran 'daki Kün Mül
teci/erin Durumu'' üzerine konu
şan M. Ali Aslan; "Kürt sorunu
nu demokratik ve barışçıl bir şe
kilde çözme/iyiz'' dedi. 
Fransa'nın Bourg Lastic Ka

mpı 'na yerleşitirilen Iraklı Kürt 
mülteciler adına konuşan Mu
hammed Reşid, mültecilerin çek
tikleri zorlukları dile getirerek, 
mülteci Kürtlerin , Kürt politika
cılarından birlik olmalarını iste
diklerini belirtti . 
Konferansın birinci günün sona 

erdiğini belirten Madam Mitte
rand, ikinci günkü toplantıya Irak 
temsilcisinin de katılacağını be
lirtti. Bu konuda söz hakkı alan 
birdavetliKürt; ·: .. Kürthalkına 
karşı bu kadar ağır suçlar işlemiş 
olan katil ve kanlı bir rejimin tem
silcisinin burada bulunan değerli 
Kün şahsiyetleri ve insan hakları 
savunucuları karşısmda konuştu
rulmaması gerektiğini'' söyledi. 
Buitiraza Madam'ın yanıtı; ''Ce
vabımzı yarın alacaksmız! "oldu. 

••••••••••••••• 

ABD eski Şam ve Bağdat Büyükelçisi Wiliam Eagleton; '!'.BD hükümetinin bir temsilcisi olarak belirtmek isterim ki, ABD sadece kültürel ve sosyal talepleri destekeleyebilir" (Wiliam Eagleton, Dr. Bemard Kouchner) Foto;ANK 
ı KURDISTAN PRESS • 28 ÇIRİ 1 EKlM 1989 

YNK LiDERi CELAL TALABANI 

"Enstitü Perdedir" 
D D D Fransız Özgürlük
ler Vakfı ve Kürt Enstitüsü 
tarafından Paris Konfe
ransı'na davet edilen, fa
kat konferansta bulunan 
Kürtlerin yoğun protesto
ları nedeni ile salona so
kulmayan Saddam rejimi
ne bağlı kukla otonemi yö
netiminin temsilcisinin 
durumu ile ilgili olarak 
YNK Genel Sekreteri Ce
lal Talabani ile görüştü k ... 

ANK • Paris 
O Sayın Talabani, Irak cahş temsilcileri
nin bu toplantıda konuşmasını kimler ve 
neden istiyorlardı? Kim sizi böyle bir emir
vaki ile karşı karşıya bıraktı? 
DO Bence bunu Fransız hükümeti yaptı. 
Tabii Enstitü'de bu işin içinde idi. Bize gö
re, bu bir oyundu. Fransız hükümeti, Dı
şişleri Bakanlığı ve Enstitü sorumlusu 
Kendal da bu oyunun içinde idi. 
Çünkü daha bir kaç öncesine kadar bu 

konuda bana bir şey söylenmedi. Kendal, 
Kürtleri bir tarafa bırakmış, kendisi Fran
sızlar'la birlikte her şeyi yapıyor. Bize ya
lan söylüyor. Dün bize, "Bu konu kapan
mıştır.'' dedi. Iraklı cahşlann gelmeyece
ğini söyledi. Dün, biz Kendal'a Irak'lı 
cahşların konferansa katılmalarını kabul 
edemiyeceğimizi, yok eğer Irak hükümeti 
elçisini gönderirse kabul edebileceğimizi 
belirttik. 

Kendal, "tamam': bu mesele kapandı 
dedi. Ancak bu gün yine bu meseleyi sizin 
de gördüğünüz şekilde tekrar gündeme ge
tirdiler. Bu da şunu gösteriyor; Enstitü so
rumlusu tarafından Irak Kürdistanı üzeri
ne bir oyun oynanıyor. Irak Kürdistanı'nın 
kötü bir savaşla, jenosidle karşı karşıya ol
duğu bu dönemde, Irak Kürdistanı'nın öne 
çıkmasını istemiyor, engellemeye çalışı
yor. Bugün Irak Kürdistanı halkı üzerinde 
olan tehdit, tehlike, Suriye, İran, Türkiye 
Kürdistanı'nda yoktur. Irak Kürdistanı bu
gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bu
lunuyor. Bunun için Irak Kürtlerinin duru
munun öne çıkması, çıkarılması gerekir
di. Ama, onlar, sürekli olarak Irak 
Kürdistanı'nın sorunlarını arka plana atı
yq_rlar . 
Omeğin; konuşma hakkı verilen kişilere 

baktığımızda, Irak Kürdistanı'ndan bir ki
şiye konuşma hakkı verilirken, diğer par
çalarda~ bir lqıç kişiye konuşına hakkı ve
rilmiş. Iran Insan Hakları Orgütü'nden 
temsilci getirirken, Irak İnsan Hakları Ör
gütü'nün gelmesini engellemişler. Burada 
ayrım yapıldığı açıkca görülüyor. 
OSalond.a takındığınız tavır, sizin bireysel 
tavrınız mıydı? Yoksa Cephe'nin tavrı 
mıydı? 
DO Hayır efendim, benim takındığım ta
vır Kürdistan Cephesi'nin tavrıydı. Biz, 
Cephe olarak toplandık, bu tavrımızı Ken
dal'a ilettik. Kendal'a, "Kardeşim, Irak el
çisi gelecekse biz kabul ediyornz. Yok eğer 
bir Kürt cahşı gelirse biz kabul etmeyiz." 
dedik. Bunu Kürdistan Cephesi adına ona 
söyledik. "Eğer cahş gelirse biz Konfe
rans 'ı terk ederiz" dedik. Buna rağmen 
bir oyun tezgahlayarak, bizi emirvakiye 
getirip, oyunu bize kabullendirmeye 
kalktılar. 
Biz Irak elçisinin gelmesini istiyorduk, 

ama bir Kürt cahşının değil. 
O Sayın Talabani, bu Konferans 'ta Kürt 
soronu bir ulusun özgürlük ve kurtuluş 
mücadelesi olarak değil, "İnsan Haldan 
ve Kültürel Kimlik" sorunu olarak ele alı
nıp, dünya kamuaywuı da bu çerçevede su
nuluyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiri
yorsunuz? 

DO Bizce bu Konferans her ne kadar Kürt 
sorununun tanıttiması açısından iyi bir adım
sa da, bizim istediğimiz nitelikte bir Konfe
rans değil. Yani bu Konferans, bizim istedi
ğimiz Konferans değil. 
Ben, bu Konferans'ın eveliyatını sana anlat

mak istiyorum. Bir yıl önce şehit Dr. Kasem
lo ile ben, Fransız hükümeti ile, Dr. Bemard 
Kouchner'le bu Konferans meselesini konuş
tuk. Biz, Paris'te bütün Kürdistan'ı kapsayan 
ve ''Kürt Ulusunun Ulusal ve Demokratik 
Haklarını Koruma' 'yı konu alan bir Konfe
rans düzenlenmesini önerdik. Dr. Bemard 
Kouchner bu önerimizi onayladı ve sorunu 
B~kan Mitterand'a götüreceğini söyledi. 
Onerimiz Başkan'a götürüldü. Başkan Mit

terand'ın öneriyi olumlu karşıladığı ,bize söy
lendi. Bir gün sonra, ben ve Kasemlo, Dr. 
Kouchner'in misafiri idik. Bir de baktik 
Kendal'la, Fransız Dışişleri Bakan]ığı'ndan 
bir yetkili çıkıp yanımıza geldiler. Ikisi bir
likte Paris'te sadece "Kültürel Haklar" ko
nulu bir toplantı için öneride bulundular. O 
gün de, bu günkü gibi çok sert bir şekilde 
böyle bir şeye YNK ve Kürdistan Cephesi 
olarak katılmayacağımızı belirttim. Ve bu
nun, Kürt sorununun, ulusal ve demokratik 
bir sorun olduğunu gizlerneye hizmet edece
ğini belirttim. Bundan dolayı salt, ''Kültürel 
Haklar"ı konu alan bir Konferans'a geleme
yeceğimizi, katılamayacağırnızı, boykot 
edeceğimizi söyledim. Benim bu tavrını kar
şısında, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tereddü
te düştü. Bizi kandırmak istiyorlardı. Kendal 
da onunla birlikte tavır koyarak, ''Ne de olsa 
iyidir. .. " falan filan diyordu. "Biz kabul 
etmiyornz '' dedim. 
Ben bunu söylediğimde, kuşkusuz onlar da 

Irak Kürtlerinin katılmadığı bir toplantıya di
ğer Kürtlerin de gelmeyeceklerini tahmin 
ediyorlardı. Böylece toplantının gerçekleş
me şartının ortadan kalkacağını anladılar. 
Bundan dolayı da bir orta yol bulmayı öner
diler. Dr. Kasemlo da, Konferans'ın "İnsan 
Haklarını, Kürt Ulusal ve Kültürel Kimliğini 
Kornma" adı altında yapılmasını önerdi. 

Yani Kasemlo, Konferans'ın "Ulusal 
Kimlik" adı altında yapılmasını önerdi. Bu
nun üzerine, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ile 
Kendal, "tamam" dediler ve Kasemio'nun 
önerisi kabul edildi. Sonradan Enstitü onun 
da adını değiştirdi. Ne yazık ki artık Ensti
tü'nün bu konuda kötü bir rol oynadığını söy
lemek zorundayım. 
O Sayın Talabani, sizce bu değişikliği Ensti
tü mü yapti yoksa Fransız hükümeti mi? 
DO Enstitü bu değişikliğin yapılmasının 
sözcüsü oldu. Enstitü bunu yapmayabilirdi 
pe. Enstitü böyle bir durum karşısında Fran
sız.hükümetine, ''Gidin Kürdistanlı örgütle
rin temsilcileriyle konuşun." diyebilir ve 
kendi adını Fransız hükümetinin yaptığı bu 
değişikliğe perde olarak kullandırmaya
bilirdi. 
O Siz bu Konfrans 'ta Enstitü 'n ün bir insiya
tifi olduğuna inanıyor musunuz? 
DO Hayır, Enstitü bir perdedir. Sadece per
denin arka tarafında yürütülen işlere ismini 
perde yapıyor ve perde arkasındaki işler Ens
titü adına yapılıyor. 
O Teşekkürler Sayın Talabani. 
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Konferansın ikinci gunu 

Fransa Devlet Bakanı Dr. Ber

nard Kouchner tarafından açıl

dı. Bemard Kouchner; ' : .. 

Dün Lord Avebury uluslammsı 

bir komite kurma konusuna de

ğimnişti . .. Bugün bu konu bir 

karara bağlanabilir. . Lord 

Al'ebur:-- 'nin etrafında bir ulus

lararası komite kurulabilir. .. " 

dedi . 
Bakan konuşmasını şöyle sür

dürdü : "Bugün ba~ı batılılar 

söz hakkı vereceğiz ... '' 
':.. Fransız hükümeti sizler

den böyle bir toplantının ülke

mizde yapıbnasının ne anlama 

geldiğini idrak etmenizi isti

yor. .. Biliyorsunuz ki, burada 

ismi geçen devletlerle diploma

tik ilişkilerimiz var. Sizden ri

camız , böyle bir toplantının 

pratik bazı sonuçlar doğurma

sıdır Kürtlerin sorunlarını 

çözmek gerekir. Bunu yapar

ken, çeşitli devletlerin arasın-

cisi olarak şunu açıkça söyle

mem gerekir; ABD, kesinlikle 

milli özlemleri , belli bir nokta

nın ötesinde desteklemeye muk

tedir değildir. Kültürel taleple

ri , sosyal talepleri destekleye

bilir. '' dedi . 
Vakit darlığı nedeni ile konuş

macıların, konuşmalarını daha 

kısa yapmaları uyarısında bu
lunan toplantı başkanı sözü 

Uluslararası İnsan Hakları Fe

derasyonu Genel Sekreteri Pat~ 

Celal Talabani'nin "Burada siyaset ticareti yaptliyor" diyerek, Irak cahşlarmm toplanttya alm

malartna karşt çtkmast üzerine, Kendal Nezan'm direktifiile bir Enstitü yöneticisinin Talabani'yi 

zorla susturmaya çalişmast Kürtler arasmda tepkiyle karştlandt. Foto; ANK 

rKürdistan a ilişkin giiz/emleri

ni anlatacaklar. Ben de Kürdis

tan 'ı bildiğim için bu toplantıya 

başkanlık yapıyorum. Ben, in

sani yardım konusunu hüküme

te kabul ettirdim .. . İnsan Hak

ları Bildirgesi 'nin kağıt üzerin

de kalması önemli değil. Biz , 

şimdi bunu pratiğe geçiren/ere 

daki diplomatik kurallam ria

yet edelim .. . " 
Bemard Kouchner, sözü eski 

ABD Şam ve Bağdat Büyükel

çisi Wiliam Eagleton'a verdi. 

Eagleton , 35 yıl önce ilk kez 

Kürdistan'a gidişini ve o döne
me ait gözlemlerini anlatarak, 

"ABD hükümetinin bir temsil-

Saharov'un gelemediği konferansa eşi Elena Boner kattldt. 

. Foto; ANK 
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rick Baudouin'e verdi . Baudo

uin, yaptığı kısa konuşmada in
san hakları ihlalleri üzerinde 

durdu . 
Dünya Doktorlar Örgütü adı

na Dr. Florance Veber, slayt 

gösterisi eşliğinde Kürdistan~ 

daki sağlık sorunlarını anlattı. 

Daha sonra söz alan ABD Se

natosu üyesi Peter Galbraith; 

Kürdistan'a yaptığı gezileri ve 

son yıllardaki gözlemlerini ak
tararak, "ABD Senatosu 'nun 

Kürtlere karşı, Imk 'ın kimyasal 

silah kullanması üzerine 9 Ey

lül 1988 'de oybirliği ile Imk a 
karşı kesin ve katı yaptırımlar 

uygulanmasını istediğini'' be

lirtti. 
Helsinki Gözleme Kornitise 

Grubu Başkanı Jerry Laber, in

san hakları ihlallerine değindi. 
İngiltere'den gelen gazeteci 

Gwinne Roberts ise, Kürdis
tan'da karşılaştığı olayları , 

Kürtlere karşı kimyasal silah 

kullanılması ve son olarak 

Mardin mülteci kampında bu
lunan Kürtlere zehirli ekmek 

verilmesi konularına değindi . 

Konferansa Belçika'dan katılan 

Prof. Heindryx , kimyasal si

lahlar ve etkileri üzerine 

konuştu. 

Irak temsilcisinin toplantıya 

katılacağı ve bir konuşma yapa
cağının belirtilmesi üzerine, 

Celal Talabani itirazda bulun
du . Talabani 'nin itirazı, Kür

distan Cephesi ve diğer bazı 

Kürt politikacılarını da hare-. 

ketlendirdi . Enstitü Başkanı 

Kendal Nezan' ın direktifı üze
rine bir Enstitü yöneticisinin 

Talabani'nin konuşmasını en

gellemek istemesi ve zorla ye

rine oturtmaya çalışmasına 

karşı, Talabani sert bir tepki 

göstererek, Enstitü yöneticisini 

azarladı. Talabani'nin konuş

ması, Dr. Bemard Kouchner ve 

Kendal Nezan tarafından her 

nekadar kesilmeye çalışıldıysa 
da, Talabani , "burada siyaset 

ticareti yapılıyor'' diyerek, ko-

nuşmasına kürsüye çıkarak de
vam etti . Talabani , gündemdışı 

yaptığı konuşmasında , Konfe

ransın toplanmasını sağlayan 

Madam Mitterand ve Bemard 

Kouchner'e teşekkürlerini ile

terek, Irak cahşının toplantıya 

sokulmak istenmesine bir an
lam verernediğini vurguladı. 

Talabani, olayı şu örnekle kı

yasladı: ''Bu toplantıda konuş

mak isteyen Kürt kökenli işbir

likçi ve cahş bir Imk temsilcisi , 

Imk hükümetinin lanetli duru

munu aklamaya çalışacaktır. 

Ancak ona bu amaçla , bu Kon

feransı kul/andırma olanağını 

sunmaya kalkışmak çok garip 

bir davranıştır .. 6meğin böy

lesi bir toplantıda , Nazi işbir

likçisi Fransız mareşali Petain 'i 

Fransız halkına takdim etmeye 

ve kendisini savunmak için söz 
hakkı vermeye kalkmak da ga

rip olurdu. İşte burada , bu sa

/onda bize bir Kürt Petain 'i, 

uşağı, haini takdim edilmek is

tenmektedir. .. Buna izin veril

memilidir." dedi . 
Talabani'nin bu konuşması , 

salonda bulunan bütün Kürt 

politik şahsiyetlerinden destek 

görürken, Dr. Bemard Kouch
ner ve Kendal Nezan'ın tavrıla

rı ise kınandı. 
Daha sonra söz alan Dr. Ber

nard Kouchner, Talabani'nin 

tavrını eleştirerek, Kürtlere üst 

·perdeden nasihatlarda bulun

du. Kouchner, ·: .. Sizi anla

mak oldukça zor. Bizim terk et

tiğimiz bir çok ilke sizin için ha

len çok değerli. Siz , biribirinize 

karşı düşmanlık ilişkileri içine 

desiniz. . . Bizim amacımız, so
runlarınızın çözümüne yardım

cı olmaktır. Düşmanlarınızla 

da oturup anlaşmasını öğren

melisiniz .. . " dedi. Ve Irak he

yetinin şu anda Konferans bina
sını terk etmiş olduğunu belirt

ti . Kouchner'in bu açıklaması 

üzerine, basın mensupları ve 

davetliler Irak cahşlarının top
lantı binasına gizlice alınmış 

olduklarını öğrendiler. 

Bu olay, Konferansın üstlen
diği misyonu ve Fransız devle

tinin niyetlerini açığa vurması 

bakımından önemli bir olay 

olarak değerlendirildi. 

••••••••••••• 

"Kürtler: insan Hakları 
ve Kültürel Kimlik" 

Uluslararası Konferans 
Kararı 

Fransa Özgürlükler Vakfı ve Kürt Enstitüsü'nün giri

şimleriyle 14-1.5 Ekim 1989 tarihlerinde Paris'te topla

nan "Kürtler: Insan Hakları ve Kültürel Kimlik" konu

lu Uluslararası Konferans, çalışmalarını sonuç

landırdı; 
-çeşitli ülkelere bölünmüş bir halk olan Kürtlerin, ya

şadıkları ülkelerin herbirinde, sadece ve sadece yasal 

demokratik ve politik haklarını savunma ve kültürel 

kimliklerini koruma istemlerinden dolayı trajik bir 

yazgıya boyun eğdiklerini gözönüne alarak; 
- Kürt halkının yaşadığı ülkelerde insan haklarını sa

vunmakla görevli sabit bir misyonun, tüm demokratik 

ülkelerin parlementerl~rine açık ve bu yönde hareket 

etme görevini Fransız Ozgürlükler Vakfı 'na bırakmış, 

bir misyonun oluşturulması yoluyla çalışmalarını sür

dürmeyi istediğini; 
- Kürt halkının temsilcilerinin konuşmak üzere Avru

pa Parlementosu'na, Avrupa Konseyi'ne ve tüm ulusla

rarası toplantılara çağrılmasını istediğini; ' 
-ulusal kanunların kimysal silahların yapımını yasak

lamasını ve aynı şekilde, uluslararası kanunları çiğne

yerek biyolojik ve kimyasal silah kullanan ülkelere kar

şı, ekonomik ve diplomatik yaptırımlar emı}oze etmek 

için hükümetlerin uluslararası bir anlaşma imzalama

larını istediğini; beyan eder. 
-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve tüm ulusla

rarası toplantılarda gözlemci statüsünü elde etmek 

amacıyla, Kürt halkının bütününü temsil eden bir orga

nizasyonun derhal oluşturulmasını tavsiye eder; 

.. -Profesör Saharov'un girişimiyle, Birleşmiş Milletler 

Orgütü Genel Sekreteri'nden, uluslararası barışın ga

rantörü olarak, Kürt sorunu üzerine özel bir Genel Ku

rul oturumu toplanmasını ister; 
- mülteci Kürtlerin dramatik durumuna dikkat çeker, 

bu halkın istemleri ve beklentileri dikkate alınarak ken

dilerine aktif ve sonuç alıcı bir desteğin götürülmesini 

ve özellikle hümanist bir yardımın sağlanması amacıy

la HCR (Kızıl Haç Merkezi) ile görüşmelerin acilen 

tekrar başlatılmasında ısrar eder, HCR'nin (Kızıl Haç 

Merkezi) özel bir oturumu bu soruna ayırabilir; 

- yerinden edilen Kürt nüfuslarına hiyık görülen yaz

gıyı kınar ve ilgili devletlerden uluslararası hukuk ku

rallarına saygı göstermelerini, hümanist bir yardıma 

ihtiyacı olanlara bu yardımın teminini talep eder; 

-Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulu'nun 8 Ara

lık 1988 tarihli 43/131 No'lu kararına uygun olarak, ta

rafsız bir şekilde hareket eden, gerek hükümetlerarası 

gerekse hükümetlerdışı örgütlerin, bu zoraki göçün 

kurbanlarıyla serbestçe temas kurmalarını ister. 

Konferans, Kürtlerin insani Haklarını Koruma İsveç 
Komitesi'nce, Stockholm'de 1990 Temmuz'undan önce 

yeni bir toplantının örgütleneceğini duyurur. 

"Evet efendimci" Kürtlerle ilişkilere allşkm olan Fransa Devlet Bakam Dr. Bemard Kouchner, 

Talabani'nin Irakit cahşlarm toplanttya almmasma itirazma sinirlenerek, Kürtlere üst perdeden 

nasihatlarda bulundu. Kouchner, Kürtlerin düşmanlan ile de oturup anlaşmastm, uzlaşmasmt 

öğrenm_eleri gerektiğini belirtti ve Kürt sorununun müzakereler yoluyla çözülebileceği konu

sunda 1-KDP PB üyesi H. Şerefi'nin konuşmasmı örnek verdi. Foto; ANK 
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Konferans'tan sonra yaptlan basm toplantısma Fransız Özgürlükler Vakfı Başkam Madam Mitterand, 
Vakıf Sekreteri R. Doueb, ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkam Claiborne Pel/, Helene Kasemlo, 
SSCB'den Prof. Nadır Nadırov, Kürt Enstitüsü Başkam Kendal Nezan katıldılar. Foto; ANK 
Tartışmalardan sonra, ' 'Arap 

Dünvas ı ve Kürt Sorunu'' ko
nusunda eski Irak ' lı bakan Se
lim Fahri , Arap Yazarlar Birili
ği ' nden Dr. Habib Bulus, Ce
zayir eski bakanlarından Ait 
Ahmed'in yaptığı konuşmalar
dan sonra, Iran ve Kürtler ko
nusunda, İran İnsan Hakları 
Bidigi Başkanı Kerim Laheci 
ve Iran KOP-PB üyesi Hasan 
Şerefi ' nin Kasemi o adına yaptı
ğı konuşmalardan sonra, 
Dr.Bernard Kouchner, " Kürt 
sorununun müzakereler yQluy
la çözümü konusunda Mösyö 
Şerefi 'nin yaptığı konuşmadan 
Kürtlerin ders almalarını ''be
lirterek, Konferans sonuç bildi
risine esas alınacak öneri tas
laklarının divana sunulmasını 
istedi . 
Öğleden sonra yapılan otu

rumda, ''Kürtler ve Tıirk Resmi 
Görüşü '' konusunda Strasbo
urg Universitesi Profesöderin
den Server Tanilli , "Tıirk Hu-

kuk Sistemi 'nde Kürtler" ko
nusunda Av.Kemal Burkay, 
2000'e Doğru Dergisi yönet
meni Doğu Perinçek, " Sovyet
ler Birliği ve Kürtler" konu
sunda Sovyet Kürdolog Prof. 
Lazerev, "Tıirkiye Cezaevleri
nin Durumu" üzerine Ali Ak
baba birer kısa konuşma 
yaptılar. 

Bu sırada bir gün önce olduğu 
gibi yine bir grup PKK taraftarı 
salon önünde gösteri yapıp, 
sloganlar attı. 

Daha önce hazırlanmış olan 
fransızca sonuç bildirisi taslağı 
okundu ve dinleyicilere dağıtıl
dı. Bu sırada, konferansta bu
lunan çoğunluğunu Türk sos
yalistlerinin oluşturduğu ona 
yakın kişi divana bir sonuç bil
dirisi taslağı sundu . 

ABD Senatosu Dışilişkiler 
Komisyonu Başkanı Claiborne 
Pell, Madam Miterand'a, Kürt 
Enstitüsü'ne, özellikle Kendal 
Nezan'a teşekkürlerini ileterek, 

Paris Konferansı'na katılan SHP milletvekilleri iki gün boyun
ca SHP - MKYK'sma karşı kendilerini savunmak için taktik 
saptamakla meşguldüler. Foto; ANK 
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': .. Bu mükemmel karar tasarısı şu andan 
itibaren Kürt sorununu ele alma ve ilerle
me imkanı sağlayacaktır" dedi. 
Toplantı Başkanı ,': . . Sayın Danielle Mit

terand önümüzdeki günlerde ABD 'ye gide
rek , Senato'da Kürt sorununu anlatacak
lar. .. ABD Senatosu Dışilişkiler Komisyo
nu Başkanı 'na bir günlüğüne bu 
Konferansa katılmak için , buraya kadar 
geldiğinden dolayı teşekkür ediyoruz.' ' 
dedi . 

Kürtlerin insani Hakları İçin İsveç Komi
tesi adına konuşan , Amnesty eski Genel 
Sekreteri ve İsveç Çocuk Esirgeme ~uru
mu Başkanı Tohmas Hammarberg, lsveç 
Komitesi'nin Paris Konferansı ışığı altında 
1990 yazından önce, bir konferansı Stock
holm'de yapacağını belirtti. 
Saharov'un eşi Elene Soner'in yaptığı kı-

. sa konuşmadan sonra, söz alan Celal Tala
bani, Dr. Bemard Kouchner'le aralarında 
geçen tartışmaya değinerek, Güney Kür
distan'da kendilerinin siyasi çözümlerden 
yana olduklarını, bu konuda Cumhurbaş
kanı Mitterand'ın aracılık yapmasını tek
rar önerdi . 
Toplantıyı yöneten Fransız Özgüdükler 

Vakfı Sekreteri, 40 dakika vakit kaldığını 
bunun 30 dakikasının tartışmalara, 10 da
kikasını ise, sonuca bırakmak gerektiğini 
belirterek, söz isteyenlerin kısa konuşma
ları ricasında bulundu . 
Söz alan Musevi asıllı bir davetli , bir ha

hambaşının Museviler için yaptığı belirle
meyi hatırlatarak , ''Bizim başımıza gelen
ler, hiç bir zaman , hiç bir halkın başına 
gelmesin , getirilmesin. '' dedi . 

Sovyetler Birliği 'nin Kürtlerle ilgili poli
tikasını eleştiren Sertaç Bucak ise, ''Kendi 
kaderini tayin hakkı bir insan hakları so
runudur. Kürt halkı insan haklarına sahip
se, kendi kaderini tayin hakkına da sahip-
tir." dedi. . 
Başkan , Suriye Kürtlerine bu toplantıda 

yeterince söz verilmediğini belirterek , Sa
lah Bedreddin'e söz hakkı verdi . Salah 
Bedreddin, yaptığı konuşmada Suriye 
Kürdistanı adına yapılan konuşmanın ye
tersizliğini vurguladı . 

Dr. Mahmud Osman, tartışmaya ayrılan 
zamanın s ınırlı olduğunu belirterek; "Bi
zim dostlarımızdan istediğimiz harekete 
geçme/eridir " dedi . Son olarak söz alan 
Ibrahim Güçlü , teknik ve detay konularda 
eleştirilerde bulundu . 

Kimin tarafından ve nasıl hazırlandığı 
belli olmayan , ancak fransızca olarak yazı
lıp , basıldığı için önceden hazıdandığı bel
li olan sonuç bildirisi , üzerinde esasa iliş
kin hiç bir değişiklik yapılmadan kabul 
edildi. 
Kapanıştan sonra yapılan basın toplantı

sına Madam Mitterand , Fransız Ozgür
lükler Vakfı Sekreteri R. Doueb, ABD Se
natosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Clai
borne Pell , Helene Kasemlo, Prof. Nadır 
Nadırov ve Kendal Nezan katıldılar. 
Madam'ın bir kaç dakika kaldığı basın 

toplantısında kendisine yönelitilen sorula
rı Vakıf Sekreteri cevaplandırdı. Sorular, 
daha çok Vakıf Sekreteri ve ABD'li sena
töre yöneltildi. 

Bir gazetecinin ABD'li Senatör Claibor
ne Pell'e yönelttiği; " Tilrkiye'de Kürtler 
için bir özerklik planınız var mı ?' ' sorusu
na, Senatör; "Yok. Keşke olsaydı. " diye 
cevap verdi. 

Sorulara verilen cevaplar, Konferans So
nuç Bildirisi ekseninde idi. 

Temel DEMİRER 

YORUM 

Paris Konleransi 
Paris Konferansının Kürtlere ne ge

tirip ne götürdüğünü , Kürt mantığı 
ile, yani " lli herro Ya merro" ya da 
' 'ak veya kara' ' mantığı ile değerlen
dirmek mümkün değil. 

Konferans ın olumlu yanları olmakla 
birlikte, Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesinin çıkarları açısından te
raziye vurulduğunda, olumsuz yanla

·rının ağır bastığı görülebilir. 
Konferansın olumsuz yanlarını şöy

le sıralamak mümkün; Konferans, 
Kürt halkının mücadelesini bir ulu
sun özgürlük ve kurtuluş mücadelesi 
olarak değil, bir azınlığın "insani 
hakları ve kültürel kimliği'' olarak 
ele almış ve dünya kamuoyuna bu 
mesaj iletilmiştir. Aynı olumsuz me
saj, konferans ın sonuç bildirisine de 
yansıyarak, uluslararası kuruluşlara 
Kürt sorununun "insan hakları ve 
kültürel kimlik'' çerçevesinde götü
rülmesine yol açmıştır. 
İkinci olumsuzluk ise, böylesi ulus

lararası bir konferansta Kürt tarafını 
temsil edecek olan Kürt politik örgüt
lerinin, örgütsel ve politik kimlikleri 
ile sorunun siyasi boyutunu ortaya 
koymalarının engellenmesi veya Kürt 
örgütlerinin böyle bir engellemeye rı
za göstermeleriydi. 
Buna bağlı diğer bir olumsuzluk da, 

Kürt politik örgütlerinin kendilerini 
doğrudan ve ortak bir sesle temsil 
edemedikleri bu konferansta, arka
sında siyasal, toplumsal ve askeri bir 
güç bulunmayan, Kürtleri temsil hak
kı ve yeteneği olmayan örgüt dışı bazı 
kimselerin konferansı organize eden 
devletlerle olan ilişkilerine göre öne 
çıkarılmalarıydı. 

Bu olumsuzluğa en basit örnek; Gü
ney Kürdistan'da 5 politik örgütü ve 
Kürdistan'da en büyük peşmerge gü
cünü temsil eden Kürdistan Cephesi~ 
nin liderlerinden Talabani'ye söz 
hakkı verilmemesi, "Türkiye'de 
Kürtlerin Durumu'' üzerine Kuzey 
Kürdistanlı politik örgütlerin temsil
cileri değil , Kürt asıllı bir milletveki
linin konuşturulmasıydı. 
Bir ulusun sorunlarının şu ya da bu 

şekilde görüşüldüğü uluslararası bir 
konferansta, uluslararası taraf temsil 
olurken, o ulusun da bir taraf olarak 
temsil şartlarının olmamasının yarat
tığı sakatlık bu konferansta gözlemle
neo diğer bir olumsuz yandı. 

Ciddi bir olumsuzluk da, konferansı 
tertip edenlerin Celal Talabani 'nin de 
belirttiğe gibi, bir emrivaki ile Irak 
cahşlarının liderini toplantıya sok
maya çalışarak , konferansın yüklen
diği misyanun deşifre olması ve bu 
konferansta Kürt sorununun hangi 
şekilde "çözülmeye" çalışıldığının 
ortaya çıkmasıydı. 
Konferansın olumlu sayılabilecek 

tek yanı -ki bütün bu olumsuzluklar 
yanında görülmesi pek mümkün ol
mayan bir özellik- bu kadar Kürdün 
aynı toplantıda bulunması; kısıtlı söz 
haklarını kullanarak da olsa Kürt so
rununun ''İnsan Hakları ve Kültürel 
Kimlik" sorunu olmadığı, bir ulusun 
kendi kaderini tayin hakkı sorunu ol
duğunun zayıf da olsa dile getirilme
ye çalışılmasıydı. 
Bazı Türk sosyalistlerinin de divana 

sonuç bildirisi taslağı sunarak olumlu 
bir tavır sergiledikleri de gözlemle
nen bir diğer olumlu yandı. 
Burada Fransız Devletinin böylesi 

bir konferansı düzenlemesindeki rolü 
ve konferansın önemli konuşmacıları 
sayılan bazı batılıların siyasal nitelik 

leri üzerine tartışmaya gerek yok. An
cak uluslararası düzeyde oluşan ve 
oluşturulmaya çalışılan " Kürt Dos
tu" yapı içinde nitelik olarak birbi
rinden farklı anlayışların ve tarafların 
varlığı da gözden uzak tutulmamalı . 
Paris Konferansı'nda olduğu gibi 
' 'Kürt Dostu'' konuşmacıların büyük 
bir kısmı Kürdistan'ı işgal eden dev
letlerle kendi devletlerinin ilişkileri
nin ne kadar ''önemli'' olduğunu vur
gulamaları ve Kürtlerden bu hassas 
çıkar bağlantıianna saygı göstermele
rini istemeleri, beklenmeyen bir istek 
olmamakla beraber, oldukça abes bir 
istekti . 

Dünya çapında oluşan bu ''Kürt 
Dostu'' yapının içinde gerçekten Kürt 
halkının kendi ulusal haklarına ka
vuşmasını savunan şahsiyetler de ol
makla beraber, Paris Konferansı'nda 
bu tür şahsiyetlerin, örneğin; İngilte
re İşçi Partisi milletvekili Kürt dostu 
Jeremy Corbyn gibi şahsiyetlerin hiç 
bir etkinliğinin olmadığı görüldü. 

Paris Konferansı'nı organize edenle
rin Kürt politik örgütlerine gerekli ve 
zorunlu olan önemi vermemeleri, -
nzgari dışında- Kürt örgütlerinin de 
bu duruma özen göstermeden konfe
ransa şartsız tercihsiz katılmaları, 
konferans gündemi konusunda ve da
vet edilen şahsiyetterin seçiminde iz
lenen keyfiyet ise, eleştirilmesi ve tar
tışılması gereken konular olarak Kürt 
politikacılan ve aydınlannın önünde 
durmaktadır. 
Görülebildiği kadarı ile, Batı'nın, 

Sosyaldemokratların daha önce al
dıkları kararlar doğrultusunda oluşan 
bu uluslararası yapı, sorunu, Konfe
rans Sonuç Bildirisi çerçevesinde ele 
alacak. Ancak bunu Kürt politik ör
gütlerine rağmen sürdürmeleri im
kansız . 

Stockholm'de yapılacağı belirtilen 
ve Paris Konferansı 'nın bir devamı ni
teliğinde olacak toplantıya, Kürt poli
tik örgütlerinin ortak bir ses ve ortak 
taleplerle gidip gidemeyecekleri ve 
bu ''Kürt Dosılarının'' Kürt halkının 
temsilcisi olan Kürt politik örgütleri
nin ortak taleplerini ne kadar ciddiye 
alacakları ise, merak konusu. 

Paris Konferansı 'nda unutulan, daha 
doğrusu unutulmuş gibi görünen , 
Kürtlerin politik temsili ise, son tah
lilde Kuzey Kürdistanlı politik güçle
rin kendi aralarında oluşturacakları 
ortak bir düzeye ve diğer parçalardan 
politik güçlerle bu ortak düzey etra
fında, bundan böyle uluslararası plat
formlara bir Kürt tarafı olarak çıkma
ları ile ortadan kaldırılabilir. Kürt po
litik örgütlerinin oluşturmaları gere 
ken böylesi ortak bir düzey, sadece 
Kürtleri temsil etme ve Kürt ulusunun 
ulusal demokratik haklarını savun
ınakla kalmayacak, bazı odaklarca 
zorla Kürt hareketine kabul ettirilme
ye çalışılan ve politik temsil hakkı ve 
yeteneği olmayan unsurların da ara
dan çekilmesini sağlayarak, uluslara
rası platformlarda muhatap alınması 
gereken tek bir yapıyı da oluşturabile
cektir. 

Sonuç olarak; Paris'te çarpık bir bi
çimde ve yanlış bir temelde Kürtlerin 
tartişıldığı konferansta Kürt politik 
güçlerinin Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesini doğru ve haklı ilkeler 
çerçevesinde temsil edemedikleri 
üzüntü ile izlendi. 

A. Fevn 
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CEZAEViMEKTUBU 

r 
C C C Türkiye zmdanlarmda sürdürülen en uzun ve 
geniş katlllmil aç/1k grevi eylemlerinden biri olan ve 
52 gün süren Eskişehir-Aydm direnişi ile sağlanan 
anlaşmaya cezaevi yönetimi uymuyor! 
52 gün süren ve iki tutuklunun şehit olmasma, onlar

ca tutuklunun sakatlanmasma ve yaralanmasma yo
laçan Açl1k Grevi, Ada/ei Bakanliği ve Aydm Cezaevi 
yetkililerinin tutuklularm isteklerini kabul etmesiyle 
sonuçlanm1ştt 
Halen Aydm Cezaevi'nde bulunan ve daha önce 

uzun süreli Açl1k Grevleri ve ölüm oruç/anna yattlğm
dan do/ay1 sağlik durumu oldukça kötüleşen R1zgari 
Davas1 samk/anndan devrimci bir arkadaşm 
Eskişehir-Aydm direnişini ve Aydm Cezaevi'nde sağ
lanan anlaşmadan sonraki belirsizliği konu alan mek
tubu TC yetkililerinin Açl1k Grevi karş1smdaki iki yüz-
lülüklerini ve amaçlan m ortaya koyuyor. , 
Kürdistan Kurtuluş Partisi (R1zgari) taratmdan yaym

lanan Cezaevi Mektubu direnişin koşullanm, istekle
rini, resmi yetkililerin tawlanm, anlaşma koşullanm 
belirterek anlaşmadan sonra yönetimin uyguladiği iki 
yüzlü politikaya dikkatleri çekiyor. 

Eylemden yeniÇikan direnişçi/erin yakm/an ve avu
katlan ile yaptiklan görüşmelerde Aydm Cezaevi'nde
ki son durumla ilgili aktard1klan bilgiler, yönetimin tu
tuklularla yapilan anlaşmaya uymayarak, uzun süreli 
bir eylemden yeniÇikan tutuklulan tekrar direnişe kiŞ
kirttiği yönünde. Cezaevleri direnişleri ile ilgili oluşan 
kamuoyunun duyarlillğml kaybetmeye yüztuttuğu bu 
günlerde Aydm'da; yorgun, bitkin ve hasta düşen 
devrimci tutuklu/ann büyük kayiplar vermesiyle so
nuçlanacak, yeni bir direniş kaçm1/maz görünüyor. 
Devrimci mücadelenin en seçkin öğelerinin fiziki 

imhasma yolaçacak olan yeni bir direnişi kiŞkirtan TC 
yetkililerinin iki yüzlü tavnm ve Aydm-Eskişehir dire
nişinin iç yüzünü dile getirdiği için "Cezaevi Mektu
bu"nu devrimci tutuklu/ara karş1 olan sorumlulukla
rm, görevlerin yerine getirilmesi amacwla k/sa/tarak 
okuyucuya sunuyoruz. O O O 

TEMMUZ 1989 SALDIRISI ve 
ESKiŞEHiR-AYDIN D iREN iŞ HATII. 

·'Demokrasiye geçtiği" ya da "geçeceği" söylenen ve bu
na içeride ve dışarıda inanan pek çok insan.ın siyıısi hareke
tin bulunduğu 89 Türkiye'sinde, ESKIŞEHIR-AYDIN 
HATTI'nda olup bitenler umarım ki; TC için iyimser dü
şünmeye çalışan çok kişi için uyarıcı olmuştur ... 
AT kapısına dayanmış; insan hakları ihlalleri karşısında 
''kişisel başı·uru hakkını ''tanımış olmakla övünen TC hü
kümetleri'nin; en küçük görevlisinden, en yetkili amirine 
kadar asker-sivil bürokrasi'nin ne kadar ilkel, iki yüzlü, gü
vensiz ve sefil ilişkiler içinde; şark kurnazlıklarıyla hem 
kendi halkını. hem dünya kamuoyunu aldatacağını sanan 
bir gü ruh olduğunu, bu olaylarla bir kez daha tesbit etmek 
mümükündür. 
Devletin en güçlü olduğu alanlardan biri, kuşkusuz ceza

evleridir. Fakat, TC devleti kendine o kadar güvensiz ve acz 
içindedir ki, sık sık elinin altındaki bu insanlara karşı kaba 
kuvvet gösterisi yapmaktan; kendi gücünü bu savunmasız 
insanlara karşı uygulamaktan tatmin olmaktadır. Sık sık, 
elindeki mahkumun ekmeğiyle, suyuyla, havalandırmasıy
la mektubuyla oynamakta; birgün uyguladığı bir sistemi er
te~i gün kaldırmakta ; bir kullanılan olanağı ertesi gün kese
bilmektedir. Hiçbir yetkilinin hiçbir sözünün biran için bile 
geçerliliği yoktur. O kadar iki yüzlü ve ri yakar bir yönetim 
anlayışına sahiptirler ki: her şeye kolaylıkla ''evet'' diyebil
mektc ve yine aynı kolaylıkla bunlardan vazgeçebilmekte
dirler. . 

o-evletin bu kindar ve düşmanca tavrı, bütün ahlak ve 
mantık kurallarından arındırılmış , sistemli bir politika ola
rak yürütülmektedir.( ... ) 
12 Eylül 80 darbesiyle yeniden düzenlenen bu devlet yapı
sının; cezaevindeki insanalara karşı, bitmeyen, ölçü ve ku
ral tanımayan kindarlığının nedeni biliniyor .. Çünkü , 12 
Eylül, 9 yıllık icraatıyla cezaevlerindeki insanları bir türlü 
te~lim almayı başaramamıştır. Bazen ve bazı alanlarda ba
şarılı olmuş ; fakat her zaman ve her yerde asal. .. Teslimiyet 
alanları ve >Üre! eri kısa olmuş. direnme ise, hep kazançlı 
çıkmı~tır. Işte, 12 Eylülcüleri çileden çıkaran da budur. 
( ... ) 

Son y ıllarda. devletin cezaevi politikasında sinsi bir fiziki 
imha tavrının daha da öne çıktığını görmek gerekiyor. Fizi
ki imhanın sinsi yanı şudur: 
''Teslim olmayan e:ilsin, çürümeye bırakılsın ''. 
Artık , açık ve pervasız bir imhayı en azından cezaevleri n-

• 

de göğüsicyemeyen siyasal zorbalık, bu politikayı uygula
maktadır. Sık sık siyasi tutsaklara operasyonlar düzenleyip, 
hakları gasbediliyor. 8-9 yıldır, siyasal kişiliğine sahip bir 
siyasal tutsağın, bu yaptırırnlara boyun eğmeyeceği artık 
her dereceden yöneticinin bildiği basit bir gerçektir. Mah
kumlar, saldırılara karşı her seferinde Açlık Grevleri ile 
karşılık vermiş ve yaşamiarına ancak yine yaşamlarını orta
ya koyarak sahip çıkmışlardır .. Ve, siyasal iktidar ne kadar 
soyutlamaya çalışırsa çalışsın; tersine daha da artan bir ka
rarlılıkla, aileler çocuklarına sahip çıkmış; toplumun diğer 
kesimleri onları kucaklamakta tereddüt göstermemiştir. 
25-30 günden az sürmeyen Açlık Grevleri sonunda, gas

bedilen hakların iade edilmesiyle son bulmuş; ancak bu 
hakların kullanımı henüz oturmadan yeniden geri alınmış, 
mahkumlar ''ya kısıtlamalara boyun eğmek, ya yeni bir di
renişe girişmek' 'tercihiyle karşı karşıya bırakılmıştır .. Ter
cih'in direnişten yana olacağı kuşkusuzdur. Yönetimin, her 
iki-üç ayda bir, cezaevlerini karıştırmasının, kullanılan 
hakları gasbedip, operasyonlar düzenlemesinin amacı 
nedir? 
-ilkin; sürekli gergin, psikolojik bir ortam yaratarak, siyasi 
tutukluları üretimden, yaratıcılıktan, özgürlük tutkusun
dan soyutlay ıp; canının derdi ne, gündelik sıkıntıların kara
hasanına sokarak, yıldırma ve pasifikasyon yaratmak. 
-Ikincisi; sürekli direniş ve Açlık Grevi ortamı yaratarak, 
bu direnişierin aile ve kamuoyu desteğini laçkalaştırıp, 
günlük ve adli olay düzeyinde etkisizleşmesini sağlamak. 
Direnişler sonucu elde edilen kazanımların geçici olduğu 
ve faydasızlığı yönünde mahkumlarla deneysel bir kanı 
ef!1poze etmeye çalışmak. 
-Uçüncüsü; Her iki-üç ayda bir uzun süreli AG'lere kışkır
tarak, direnen mahkumların fiziki olarak çökmelerine ze
min hazırlamak .. ( ... ) 
ipliğine kadar teşhir olmuş bir siyasi iktidarın, zorba bir 

rejim'in; kamuoyunun protesto ve eylemleri karşısında ne 
derece duyarlı olduğu ise ortadadır. 
Dünya'nın gözlerinin içine bakarak; 30 gündür aç olan in

sanları, havasıı-susuz ve sıcak bir atmosferde 20 saatlik 
sürgüne gönderip, ardından onları kıyasıya dayakla yıldır
maya çalışan ve bütün bunları kamuoyunun gözleri önünde; 
"Benim yapabileceğim bir şey yok. Onlar siyasi eylem ya
pıyorlar.." diye açıklama yapabilen Adalet Bakanı ve hü
kümetin, dışarıdan ve içeriden ne kadar "çekindiği'' orta
dadır. Hiç bir insani ve demokratik değere sahip olmayan 
bir yönetimin; kendini yalan ve demegoji ile savunmaya ça
lışması doğaldır. Doğal olmayan 89 Türkiye'sinde devrimci 
muhalefetin, cezaevindeki bir parçasına sahip çıkmayışı
dır .. Onu kollayıp koruyabilecek araçlara, örgütlenmeye, 
politikaya ulaşamamış olmasıdır .. 
AG'lerin kışkırtarak fiziki imhaya zef!1in hazırlama taktiği 

o kadar açıktır ki; örneğin, Eskişehir üzel Tip Cezaevi'nde 
on ay içinde üç kez AG direnişi olmuştur. Bunlardan, geçen 
Ekim-Kasım ayındaki AG 37gün; Şubat 89'daki 19 gün ve 
Haziran 89'daki AG ise, 52 gün sürmüştür. Bu cezaevinin 
''hizmete'' girdiği üç yıl içinde 8 kez AG yapılmış ve her bi
rinin arası 2-3 ay sürmüştür. Aynı bilançoyu, diğer cezaev
leri için, aşağı yukarı aynı düzeyde çıkarmak mümkündür. 
AG'nin başlaması ve sonuçlanma talepleri, Cezaevi koşul
larının insani düzeyi ile sınırlıdır. 1 Ağustos Genelgesi , bu 
hakların genel gasbı anlamında ortak bir hedef oluşturmuş
tur. Demek ki, siyasi tutsaklar, aslında cezaevinde uygula
nabilen ve kazanılan haklar için, her defasında bilinçli ola
rak eyleme kışkırtılmaktadırlar: "Ya kısıtlılık ve teslimiyet 
koşullarını kabul et'' ya da ''di renmen in bedelini canınla 
öde' ' ikilemi dayatı lmaktadır .. 
Bizler sürekli böylesi ikilem'lerle karşı karşıya bırakılıyo

ruz. Ama, siyasi tutsakların belirleyici çoğunluğu; gururla 
ifade edelim ki, "direnerek ölmeyi" seçmişlerdir. Işte, 
Temmuz 89'da Eskişehir-Aydın Direniş Hattı bu tercihin ve 
kararlılığın destan ıdır. 

Eskişehir Saldırısı 

22 Haziran'da Kurtuluş, TKEP gruplarının kaldığı 1. 
Blokla, Dev-Yol grubunun kaldığı L Blokta iki ayrı tünel ça
lışması ortaya çıkarıldı. Olay, nöbetçi bir erin gece kazma 
sesleri duyması (1) ve ardından yapılan aramalarla ortaya 
çıkarılmıştı. 

Bunun üzerine bekleneceği gibi tüm cezaevinde tünel ara
ması yapılacaktı. Ama arama tünel araması biçiminde de
ğil, tamamen saldırı, intikam, yağmalama, kırıp dökmeye 
varan askeri biroperasyon haline geldi. Zaten üç-dört aylık 
bir aradan sonra, haklarımıza yönelineceği beklentisi için
deydik. Nasıl bir bahane ve yöntem bulacakları ortadaydı. 
Saldırının sinyalleri şurda burda duyuluyordu. Adalet Ba
kanı Ol tan Sungur! u 'nun 1 ay öncesinde cezaevini ziyaret 
ederken kullandığı sözler, heyettekilerin söz ve tavırları ye
ni bir saldırı beklentisini daha da güçlendirmişti. Sağmal
cılar'da iki tünel ve toplu işkence faslı da bir göstergey
di. Dahası , cezaevlerione toplu bir saldırının ortamı ve 

zemini için, Hürriyet 
ve diğer bazı MIT 
bağlantılı gazetelerde 
haber ve yorumlar 
çıkmaya başladı. Bu 
düzmece haberler, ce
zaevleri ne saldırının 
salt Adalet Bakanlığı 
değil, ama MIT'in 
Genel Kurmayın vb ... 
devletin organize! i bir 
girişimi olacağının 
habercisiydi. ( . .. ) 
Aramaların sürdüğü 

sırada tünel olayı ba
sma yansıtıldı. Bakan 
Sungurlu, yanına bir 
kısım basın mensubu
nu da alarak cezaevi- Özzengin, Celalettin Delibaş, Yakuo Cicek. Keser 
ne geldi ve şov yaptı. Bu gösterinin amacı ve mesajı vardı. Fakat tedavi kabul edilmiyordu. Ayrıca, dev-
belliydi. Tutsaklara aşırı haklar verilmiş, onlarda Jet hastahanesi'nin mahkum koğuşu; tedavi değil, 
bundan yararlanarak durmadan tünel kazıyorlardı. tam işkence yeriydi. ( ... ) 
O halde bu ortamı kaldırmak ve devletin disiplin ve Kurban bayramının ikinci günü SHP Eskişehir 
otoritesini kurmak gerekliydi. Bu da ancak, ı Milletvekili Cevdet Selvi'nin AG'deki tutukluları 
Ağustos Genelgesi'nin işletilmesiyle mümkündü. ziyaretine izin verildi. Selvi AG'ye ara verilmesini 
Bakan Sungur lu, beklenen bir AG'nin haklı zemi- ve sorunun dışarıdan girişimlerle çözümünün bek-
oini kırmak için de gazetecilere "Bazılarının AG~ lenmesi önerisini getirmişti. Durumun acilliği 
Leri kışkırttığım ve siyasal eylem olduğunu, dolayı- kendisine aniatıldı ve ik.na olarak geri döndü. ( ... ) 
sıyla taviz verilmeyeceğini" ilan ederek, baskı Ailelerimiz Ankara IHD'nde başlattıklarıAG. 
proğramını da başlatmış oldu. Aynı gün tünelin ikinci haftasına girmiş; Samsun ve Adana İHD şu-
çıktığı bloktakiler (1. Blok), süresiz AG'ye başla- belerinde AG'leri başlamış; SP Eskişehir İl Yöne-
dıklarını ·ilan ettiler... tim i destek grevi yapmıştı. Bütün cezaevlerinde de 
Tünel olayını 9 kişi üstlenmişti. Buna rağmen, ce- süreli ve süresiz destek AG'leri yayılarak sürüyor-

zaevindeki daha önceki direnişlerde sağlanmış tüm du. Bakanlığın tavrı ve görünen oydu ki, Türkiye'de 
haklar geri alınmıştı.( ... ) . cezaevlerinin önümüzdeki aylardaki kaderi Eski-
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Ibrahim- şehir'deki direnişe bağlanmıştı. Bu direniş kırılır-

hakkıoğlu, Bakanlığın talimatı ve kendi emirleriy- sa; bakanlığın 1 Ağustos statüsünü yerleştirmek 
le 1 Ağustos Genelgesi'ni yürürlüğe..sokmuştu bile. için tüm cezaevlerine said ıracağından kuşku 
- Eşyalarımız talan edilmiş, büyük bir kısmı depo- yoktu. 
!ara alınmıştı. ( ... ) 
-Ocak, ısıtıcı, teyp, radyolara el konulmuş ve bir 
daha verilmeyecekti. 
- Hepishanelere, basma ve kurumlara mektup ya-
zılmayacak, mektuplar haftada bir adet iki sahife 
ile sınırlanmıştı. 
- Havalandırma günde 2 saat ve 8'er kişilik gruplar 
halinde yapılacak. 
- Dışarıdan yiyecek alınmayacak, kapalı görüş ı 
saat, açık görüş 2 saat yapılacaktı, vb ... 
Kısaca, bir hafta önce uygulanan ne varsa hepsi 

kaldırılmıştı; hiçbir zaman uygulanmayan yaptı
rımlar dayatılmıştı. 
Açıkca yeni bir direnişe zorlanıyorduk. Buna rağ

men olağanüstü koşulların düzelebileceği, duru
mun netleşmesi, ailelerimizi ve kamuoyunu duyar
lı kılmak için bir süre daha bekledik. Böylece AG~ 
ye başlayan arkadaşlarla aramızda 1 hafta ve 3 'er 
günlük farklar olmuştu. Gasbedilen tüm hakları
mızın iade edilmesi istemiyle, 29 Haziran'da tüm 
cezaevi AG eylemi içine girmiş oldu. Yönetimin 
haklı talep! erimize karşılık cevabı ise, üçer ay mek
tup ve görüş yasağı vermek oldu. Böylece, havalan
dırmasız, görüş ve mektupsuz, bir odada 8-10 kişi 
ile AG'yi yürütmek durumunda kaldık. Buna karşı
lık avukat görüşü, basın ve televizyonu izleme gibi 
olanaklarımız kısıtlanmamıştı. Dışarıdaki geliş
meleri izleyebiliyorduk. 17 Temmuz'daki Bayram 
Açık Görüşü ı saatle sınıriandı ve AG'dekilere de 
yasaklandı. Açık görüş yapılmadı. Durumu 4 gün 
boyunca sloganlarla protesto ettik. Bayram öncesi, 
ailelere yardımcı olmasını önlemek için, Eskişehir 
İnsan Hakları Derneği'nin kapatılması, ailelerin 
polis takibi, direnişe karşı devletin tavrının ne ola
cağını belli ediyordu. Adalet Bakanı'nın demeçleri 
de sorunun ''bir devlet hesaplaşması' 'na çevrildi
ğini gösteriyordu. ( ... ) 
AG'nc, yaşlı ve ağır hastalıkları nedeniyle daya

narnıyacak durumdaki arkadaşlar sokulmadı. Ay
rıca tahliyesine bir aydan az kalan arkadaşlarda in
faz engeline takılmamaları için AG'ye sokulmadı
lar. Sayıları 40 kadar olan bu :ırkadaşlar da, 
direnişi değişik biçimlerde desteklediler. Tem
muz'un ikinci haftasına geldiğimizde Eskişehir'de 
230 kişi AG'de olmak üzere, tüm cezaevi dire
nişteydi . 
AG'nin 19. gününde, beklenmedik bir gelişmeyle 

idare şekerli su vermeyi kabul etti.( ... ) Şekerli su 
verilmesinin, ı9. gününden sonra kabul edilmesi
nin, sürgünl' hazırlık olduğu sonradan anlaşıldı. 

Bu arada, kanamalar dolayısıyla tehlike arzeden 
arkadaşların sayısı da artmaktaydı. 30 kadar hasta 

Aydın Sürgünü 

Bu yaygın direniş ve eylemleri ile Ağustos Genel
gesi'nin yıldönümüne de girmiş olduk. Bakanlığın 
ya da bu hesaptaşmayı yürüten organizeli devlet 
güçlerinin (hangisi ise) bize yeni bir "yıldönümü 
hediyesi" hazırladıklarından habersizdik. AG'ye 
ilk başlayan arkadaşlar 35. güne, diğerleri 27. güne 
ulaştıkları, 2 Ağustos gecesi "sürgün" tebligatı ya
pıldı. Bu kadar ilerlemiş bir AG sürecinde sürgün 
yapmak tam bir çılgınlıktı, yolculuğa dayanmak 
mümkün değildi. Tebligatın hemen ardından ''tav
rımız ne olmalı diye" ayak üstü görüştük; herkes 
halsiz ve güçsüzdü; sürgüne karşı fiili bir karşı ko
yuş pek çok arkadaşın kaybına neden olabilirdi. 
Zaten AG'nin ilerlemiş bir boyutundaydık. Dolayı
sıyla fiili karşı koyuş gündeme gelmedi. 

Halsiz ve hasta halimizle eşyalarımızı alabildiğin
ce toparlayıp, denk etmeye çalıştık. Oldukça yoru
cu bir işti. Bir-iki saat içinde kan ter içinde kaldık. · 
Ve kusanlar, baygınlık geçirenler oldu. ( ... ) 

Bu arada sürgün'ün Aydın ve Nazilli'ye olacağı 
söylentisi yayıldı. Bu Bakanlığın direnişi kırma se
ferberliği demekti. ( .. . ) .. 
Bizleri blok blok aldılar. Uzerimize sigara, kağıt, 

kalem vb ... hiç l;ıirşey almamıza izin verilmedi. 
Bunlar toplandı. Ikişer kişi birbirimize kelepçele
nerek, havasız, kapalı rinklere doldurulduk. Her
kes halsiz ve yorgundu. Tam beş saat bu rinklerde 
cezaevinin boşalt)lmasını bekledik. Sevk Operas
yonu'nu savcı U. I. Hakkıoğlu ve Güvenlik Komu
tanı Z. Nakışoğlu yönetiyordu. Arabada bekler
ken, AG'de olmayan 40 arkadaşın Nazilli'ye, geri 
kalan hepimizin de Aydin'a gönderileceğimizi öğ
rendik. Bizimle beraber Eskişehir Cezaevi infaz 
personelinin yarısından fazlası da sürgüne gönderi
liyordu. Cezaevi'nin onarımı bitenekadar Aydın ve 
ya N azi ll i 'de görev yapacaklardı. 
Gece yarısı 3 'ten sabah 8,30'a kadar rinkte bekle

tildik. Hiçbir isteğimiz karşılanmadı. Görevlilerle 
aramızda sürekli sert tartışmalar oluyordu. Duru
mu acil olan hasta arkadaşların bir ambulansta ve 
başlarında doktor olduğu haberi bizi biraz rahatlat
tı. Ama geri kalan ikiyüzden fazla, 30 günü aşkın 
süredir aç, yorgun ve bitkin insan sıkış sı kış, hava
sız ringlere doldurulmuştuk. Yolculukta ölü çıka
cağı, çoğu kimsenin buna dayanamayacağı açıktı. 
Ağır aksak sürgün koıivoyu hareket ettiğinde, her 
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tarafı zıngır zıngır titreyen ringin saBanıısından 
içimiz dışınııza çıktı. Kendimizden geçtik. Sıcak 
ve havasızlıktan küçük pencereleri kırmayı dene
di ler. Çoğunda ise, havasızlık tüm yol boyunca 
devam etti. 

Konvoy sık sık duruyor, bekliyor; bağırma ça
ğırma ile güç bela ilettiğimiz isteklerimize ise, 
hiç bir cevap gelmiyor. Her görevlı bır dığerıne 
iletiyor. sonunda operasyonu yönetenler her kim
lerse, bunları büyük bir zevk le reddediyordu . Ba
yılan. kusan, kan çıkaran arkadaşlara ise, bakıl
mıyordu . ( ... ) 
Aç. susuz, havasız cehennem sıcağı altındaki 

· Şeyhmuz _ 
Foto; ANK 1 arşiv 

sürgün konvoyu ( ... ) 12 saatlik bir yolculuktan 
sonra. Nazilli'ye vardık. Orada AG'de olmayan 
40 arkadaş ve Eskişehir Cezaevi personelini bıra
karak Aydın'a doğru yola devam ettik. Yol boyun
ca çektiğimiz eziyeti , insanın insana zulmünün 
ne boyutlara varabileceğini göstermesi açısın
dan , unutmak mümkün değil.( ... ) 

Aydın Direnişi 

Arabalardan perişan bir halde sürünerek çıktık . 
Yıkılınamak için birbirimize yaslanıyorduk; dü
şenler oluyordu. Dış kapıdan girmeden ismimiz 
)'l!Zılıyor. sonra kelepçelerimiz sökülüyordu. Ka
pı altına girince gardiyanlar hışımla üzerimize 
atıldılar. Ilk elde gözlüklerimiz alındı ve hemen 
itilip kakılarak soyunmaya zorlandık. Ikişer kişi 
alındığı için, bizden önce alınanlara neler yapıl
dığı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Benim tar
taklandığımı gören kelepçe arkadaşım , bu davra
nışa müdahale etmek isteyince, beş-altı gardıyan 
onu (Y. Çicek) yaka paça edip, yere yıkıp vurma
ya başladılar. Biryandan tekme-yumruk neremiz 
rast gelirse vuruyor, biryandan üzerimizi parça
larcasına soymaya çalışıyorlardı. En adi küfürleri 
savurmayı da ihmal etmiyorlardı.( ... ) Bizi soy
maya çalışmalarını engelleyen kollarımızı ve el
lerimizi topokiarı ile eziyorlardı. Uzun bir bo
ğuşmadan sonra üstümüzde ne var ne yoksa par
çalayarak çıkarttılar. Donlarımızı elimizle 
tutmaya çalışırken, onlarıda yırtarak aşağı çekti
ler. Bu arada bizleri aşağılamak için kıçımıza 
parmak atarak, alay etmeyi de bir zevk sayıyor
lardı. Öyle çıplak halde belonun üzerinde bir süre 
dövüldükten sonra; tekme-tokatla eşyalarımızı 
koltuğumuza verip, bir odaya sokulduk. Orada 
kayıt işlemleriyapan memurlar, yazıcılarla bera
ber, elinde bir tansiyon aleti ile bir sağlıkçı ve ce
zaevi doktoru bulunuyordu. Içeri alınan mahku
mun hemen tansiyonunu ölçmek isteyen bu işken
cçci gün1ha karşı herkes tepki gösteriyordu . Ben 
de isim yazmaya çalışan memura, doktorlara ''bu 
yapllklanm~dan utanm , bir de isim 
soruyorsun u~" diye öfke ile bağırdım. Adamlar 
hemen ayaklandılar. Müdür veya memur her 
ki.mse ardı ardına yumruklar savurmaya başladı
lar suratı ma. Elinde traş makinesi olan bir gardi
yan saçiarımdan tutarak bir sandalyeye sürükle · 
di. Tek başına beceremeyince. iki gardiyan deste
ği ile sandalyeye oturtup, koyun kırpar gibi 
saçlarımıza daldılar.Saçlarımız sıfır numara kı
rpıldıktan sonra, elbiselerim tekrar kucağıma sı
kıştırılarak , çırıpçıplak bir halde koridora doğru 
itelendim. Zaten normalde bile yürüyemiyor
dum. adım atar atmaz yere kapaklandım . Birisi 
koluma girip yerden kaldırırken , birileri de arka
mızdan kıçımıza tekme sallıyor, suratımıza yum
ruklar yapıştırıyorlardı. Kah duvarlara tutuna
rak. kah sendeleyip düşerek ite kalkıla müşahade 
hücrelerine getirdiler. Ben üçüncü kata verilmiş
tim benden önce ve sonra alınan arkadaşlar hüc
reldre konulmuştu. Ağzını kurumuş, dilim dön
müyordu. Herkes kan içinde ve yarı çıplak halde 
hücrelere serilmiş yatıyordu. Bir kişilik hücrele
re dörder kişi konulmuştok. Hücrelerde sadece 
sünger yataklar vardı. Insan böyle durumlarda 
kendisi için değil, arkadaşları için kaygılanıyor. 
Hücredeki arkadaşların hepsinin elbiseleri par
çalanmış. kanlanmış, her yanları ezik ve morartı 
içindeydi . 

İçeri alınan herkesi aynı şekilde, bazen karşı 
koymalara göre daha da zalimce döverek, sürük
leyerek soyuyor işkence ediyorlardı.( ... ) Gelen 
arkadaşı sloganlarla selam lıyor, işkencecileri la
netliyorduk. Öfke ve hınç sanki bizlere son bir 
can vermiş, herkes olanca gücüyle slogan atıyor, 
protesto ediyordu. Sloganlapmız : "Kahrolsun 
işkence!", "İnsan/tk Onuru lşkenceyi Yenecek!" 
ve "işkence Yapmak Şerefsiz/iktir!' ; " Yaşasın 
Direnişimiz!" gibi ortak şiarlardı. ( ... ) 
Gururla söylemek gerekir ki ; bu işkenceci gü

ruh 35 gündür aç ve bitkin ve 20 saattir; havasız
sussuz, yoldan gelen insanları ; büyük bir barbar
Iılda dövüp, kan revaniçinde bıraktıkları insanla
rı teslim alamadılar. 259 kişiden sadece üç kişi o 
anda Açlık Grevini bıraktı. Sonuç bizi tesl.im al
mak isteyenler için tam bir hezimet oldu. Işken
ceciler bizi fiziki olarak yıpratmış, direniş karar
Iılıiğı ve moralimizden hiç bir şey alarnam ış, ter
sine daha da bilemiştİ o kadar. Bir ölüm-kavgası 

've bir hesaplaşma içindeydik. Bu kavganın ha!<lı 
ve onurlu tarafı olmanın bilincini taşıyorduk. Ilk 
işkence faslında iki arkadaşın şehit olduğunu an
cak birkaç gün sonra öğrenebildik. Kendi ara
mızda isim yoklaması yapmış, bazı arakadaşların 
''kayıp '' olduğunu tesgit etmişti k. Görenler, ara
larında Hüseyin ·EROGLU ve Mehmet YALÇIN
KAYA'nın da bulunduğu dört-beş arkadaşın, da
yaktan hemen sonra hastahaneye kaldırıldıklarını 
söylüyorlardı. Ağır hasta oldukları tahmın edılı
yordu. Bu koşullarda ölü çıkması değıl , çıkma
ması mucizeydi.( .. . ) 
Bu arada bazı hücrelerden kendilerine kafa tu

tan arkadaşları, tek tek çıkarıp özel olarak da döv
düler. Örneğin bizim müşahade bölümünde 
A.Oruç ve Y.Çiçek bu merdivenlerden çekerek, 
kör hücreye almışlardı. Öylesine dövülmüştü ki , 
sırtında şerha şerha yaralar açılmış, kamçı izle
riyle simsiyah doluydu hery~nı. ( .. . ) . . . 
Orneğin; yıllardır cezaevının kahrını, ezıyetını 

çekmiş, yaşlı ve direniş içindeki Mehdi ahimizin 
kafasının gardiyan çizmeleri ile ezilmesini, çıni
çıplak dövülmesini içimiz yanmadan, kınlenme
den duymak, görmek imkansızdı. Buna rağmen o 
alçaklara boyun eğmeyen bir onurun saygı değer
liliğini paylaşmak da bir güzelliktir. Daha zayıf 
bir arkadaşını darbeden korumak için, kendi has
ta canını siper eden arkadaşlığı, gözlerimiz ya-
şarmadan anımsayabilir miyiz? . . 
Hepimizin yapay siyasi ayrılıkları unutup, bırbı

rİmize kol kanat verdiğimiz o anları unutmak 
mümkün mü?( ... ) 

Üçüncü gün sabahı, gardiyanlar da; cezaevi yö
netiminde olağanüstü bir telaş gözlendi. Bütün 
gün; saatte bir doktor ve gardiyanlar ko~uşla~a 
giriyor, bay~ın yatan arkadaşları, durumu ıyı go
rülmeyenlerı adeta zorla rev ı re taşıyorlardı. Ak
şama kadar arkadaşların büyük bir kısmı ya revı
re ya hastahaneye taşındı. Saat başı kontroller bü
tün gece ve ertesi gün de sürdü. Bu olağanüsüt 
ilginin iki nedeni olabilirdi: 

Ya ölen arkadaş lar vardı ve yeni ölümler olma
ması için önlem alınıyordu . Ya da durumu kritik
leşen arkadaşlara zorla serum takılarak direnişi 
kırmak istiyorlardı.( ... ) . 
Aslında her ikisi de doğruymuş. Iki arkadaşın 

kaybolduğu , hastahanede de olmadıkları kes indi. 
Öldürülmüş oldukları ihtimali büyüktü. 
Aynı gün cezaevi'ne heyetler gelip gitmeye baş

ladı. SHP Aydın Milletvekili H . Z . P9S~AC~ r~
virdeki arkadaşlarla görüşmüş, kendılerıyle ılgı
lenildiğini, dışarıdaki geliş'!leleri aktarmış ; re
virdeki arkadaşlar da olup bıtenı, kendısıne yara 
berelerini, kanlı gömleklerini de göstererek ilet
mişler (POST ACI'nın kendisine anlatılanları dı
şarıya aktarmadığı sonradan ortaya çıktı) . Sos~a~ 
list Parti'den bir yöneticinin de ziyarete geldığı 
söylendi . . 
Aynı gün savcı ve müdür, rastgele koğuşlara gı

rerek ·'sorunu kökten çözmek istediklerini '' be
lirtmişler ve "talepleri" sormuşlardı. Koğuşlar
da, özellikle işkencecilikleri yüzlerine vurularak 
sert tartışmalar çıkıyordu . Savcı ve müdürlere 
temsilcilerimizle görüşerek sorunu çözebilecek
leri söylendi. 
Ertesi gün (Çarşamba) ; SHP'den F.Sağlar, 

S. Doğan , H . Z . Postacı 'nın da bulunduğu bir he-

yelin geldiğini, Bakanlık Müfettişi, C. Başsavcısı Ü.Uçu
rum müdürlerle birlikte; temsilcilerimizle görüşmelere 
başlandığını öğrendik: O gün görüşmelere tutuklu temsilci
leri olarak STK (Siyasi Tutuklular Komitesi)'den Ş .Göktaş, 
A.Polat, R . Doğan 1. Blok'tan S.S.Erhan ve L!Biok'tan 
A.K.Bilginer katılmışlardı. Altı yedi saat s~ren gö!'Üşme~ 
lerde; iki ay önce gasbedilen hakların önemlı ve belırleyıcı 
olanları yine kabul edilmiyordu. Bir kısım haklar ıse, kabul 
edilmişti . Kabul edilmeyenler: . 
Başta ısıtıcı ve ocak olmak üzere; dışarıdan yıyecek alın

ması , açık görüşlerdeki sistem ve akrabalık; radyo, teyp, 
daktilo ; yasak olmayan yayınların verilmesi; iç misafirlik; 
basınla ve hapishanelerle yazışma gibi bizim için vazgeçil
mez olan isteklerimizin temelini oluşturan şeylerdi. Kabul 
edilen istekler _ise, günlük yaşama ilişkin ve ayrıntı kabilin
den şeylerdi. Ustelik ileri sürülen formüller de son derece 
muğlak ve belirsizdi . 
Temsilci arkadaşlar bu düzeyde bir anlaşma olamıyacağı

nı belirtmişler ve görüşme; kalan maddelerin Bakanlıkla 
müzakere edilmek üzere ertelenmişti . 
Perşembe günü temsilcilerimiz yeniden çağrı,Ia.ra~; .B.a

kanlığın istekleri başka bir düzeyde kabul etmedığı bıldırıl
di . Bunun üzerine bizler de temsilciler aracılığı ile ''direni
şe devam'' edeceğimizi ilan ettik. O günden sonra, idare ile 
bütün ip ler kesildi ve yönetim eylemi kırmaya yönelik çaba
larını yine yoğunlaştırdı. Bu arada biz, birkaç güvenilir 
kaynaktan iki arkadaşı n kesin olarak öldürülmüş olduğunu 
öğrenmiştik.( ... ) . 
Cuma günü gerçekten toplu bır bırakma oldu: Kurtuluş ve 

TKEP grupları ile birlikte, Eskişehir I. Blok'ta kalan Açlık 
Grevcileri , direnişlerinin 43. gününde toplu olarak bırakma 
kararı aldılar. Bu arkadaşlar Açlık Grevine ilk başlayanlar
dı. Diğerleri ile arada bir hafatalık zaman farkı vardı: ~lok 
temsilcileri aracılığı ile idare ile görüşme talep edıldı ve 
Perşembe günü • 'çizilen çerçeveyi yeterli gördükleri.ni ' '.b~
lirterek eyleme son verdiler. Diğer gruplarca dırenışın 
"birlikte sonuçlandın/ma" önerisini ise kabul etmedıler. 
Bu Blok'tan sadece Halkın Kurtuluşu grubu 45. günde biti
rirken, TKEP davasından İ.Ay ve KUK-SE Davasından 
H.Akdemir 52. güne kadar, yani, genel anlaşma ya~ıld~ğ~ 
ana kadar direnişlerini sürdürdü ler. Bırakma olayı dı renışı 
uzatacağı ve idare nezdinde "çözülme" olarak algılanacağı 
için, olumsuz bir hava yarattı. . 

Bu bırakma olayından sonra, bütün koğuşlardakı Açlık 
Grevine devam edenleri müşahade hücrelerine aldılar, ko
ğuşlarda kimse kalmadı. Bu bir cezalandırma ve gözdağıy
dı. ( ... ) 
4 gün sonra 1. Blok'ta kalan Dev-Yol grubundan arkadaş

lar da yeni bir an! aşma düz~yi ya.Pı.lmadan, bi~~ç gün önce 
çizilen çerçeveyı kabul etliklerını ıdareye bıldı~ere~ •. Ey
lemlerini 43. günde bıraktılar. Bu arkadaşlarda dı renışı bır
likle sonuçlandırma önerİnıizi kabul etmemişlerdi. Zaten, 
idareciler ilk toplu bırakma kararından sonra; geri kalana
lar üzerindeki psikolojik baskılarını arttırmışlar; diyalog 
yollarını kesmişlerdi. ( ... r . . . 

Dev-Yol grubunun da bırakması üzerıne, eyleme 140 kışı 
kadar devam eden ve STK'nce temsil edilen arkadaşlar kal
mıştık. Her toplu bırakma; gerekçesi ne olursa olsun bir 
kırgınlık yaratıyor ; devam edenlerin konumunu ~rıflatı
yor; idare ise, işin • 'çözüleceğini ''sanarak psıkoloJık bas
kısına devam ediyordu.( .. . ) 
Bizler AG devam ediyorduk. Bu tıkanma ve inatlaşma sü

rerse Ölüm Orucu biçiminde eyleme devam edecektik. An
laşılan, bu iki canla yelinmemiş daha da can istiyorlardı. 
Her öğle, hücrelerin önüne buğusu üstünde yemek ~hakla
rını dizerek; sözüm ona bizleri, celbetmeye ya da ışkence 
yapmaya uğraşıyorlardı. 

SONUÇ: ANLAŞMA 

. O haftaki Cuma öğleden sonra bazı hareketlenmeler oldu: 
Istanbul, Ankara, !zmir, Aydın .Baro başkanları ceza.~vını 
ziyarete geldiler. A.Sav genel bır açıklama yapıyor : Du
rumunuzu genel hatlarıyla biliyor ve yakından iz/iyoruz. 
Biz buraya herhangi bir misyon için değil, durumu yerinde 
görmek, tesbit etmek amacıyla geldik Hastahane v~ re~ır
deki arkadaşlarınızla görüştük. " dedı. Herkes kendılerı ne 
bir takım bilgiler aktardı ve kısa görüşmelerden sonra ay
rıldılar. 
Bu ziyaret bize moral verdi ... Gece geç saatlerde temsilci

lerimiz geldi. Id~re ile sürdürülen görüşme ve varılan aşa
mayı aktardılar. Idare ile diyalog'da SHP Grup Başkanve
killerinden T.Doğu ve Aydın Milletvekili H} .. Postacı ara
cılık yapmışlardı. Görüşmede Savcı U.Uçurum ve 
Müdürler de hazır bulunmuşlardı. Temsilcilerimizden 
R. Doğan hastahanede olduğu için görüşmelere Ş.Göktaş ve 

A.Polat katılmışlardı. Müzakere sırasında gerek savcı ve 
gerekse T.Doğu'nun hemen her madde için Adalet Bak~nı 
O.Sungurlu ile telefon bağlantısı ile hareket ettıkler.ını soy
ledi ler. Uzun bir mekik diplomasısınden sonra duğumle
nen sorunlar şöyle çözülüyordu: 

-Yeni bir tüzük hazırlanmış ve Danıştay 'a sunulmuş, Tü
zük, 1 Ağustos Genelgesi'nin açtığı sorunların bir çoğunu 
çözecek veeezaevi Avrupa standardına getırılecek. Ceza ev ı 
içinde sorunlar temsilcilerle diyalogla çözülecek. Açık gö
rüş , havalandırma ve yemekhane kısımlarında sabahtan ak
şama kadar yapılacak. Dışarıdan yiyecek alınacak , görüş
lerde süre ve derece kısıtlaması yapılmayacak. Radyo ve 
daktilo hemen; teyp ise tüzükle birlikte verilecek. Tek Tip 
gündeme getirilmeyecek. Basınla ve hapishanelerle yaz.ışı~ 
labilecek. Yasaklama ve toplatma kararı olmayan her turlu 
yayın alınabilecek . Koğuşlararası misafir! ik, mesai saatleri 
içinde serbest olacak. Alınan eşyalarımızın tamamı ıade 
edilecek. işkence ile ilgili soruşturma açılacak. Mektup ve 
ziyaret yasakları kaldırılacak . . . . 
Istemlerimizden sadece ısıtıcı ve ocak kabul edılmemıştı. 

( ... ) Temsilcilerin aktardığı bu bil~iler üzerine, anlaşmayı 
bu düzeyde kabul ettiğimizi bildirdık . Temsılcıler hermesl.e 
görüşerek, onay aldıktan sonra, 45. g.ün sabah. ı AG eylemı
nin sonuçlandığını açıkladılar. Temsılcılerımız .Açlık Gre
vinin sona erdiğini telefonla bildirmiş oldukları ıçın; hapıs
hane dışındaki eylemler de son buldu. 

SON DEGiL: BAŞLANGlÇ. 

Görünürde; 52 Günlük Direniş sonuçlanını ştı... 
Ama, bunun hiç te göründüğü gibi olma?ığıaçı~a çıktı ... 
Ne kadar ikiyüzlü, pespayeve düzenbaz bır yonetımle karşı 
karşıya olduğumuzu iyi ki unutmamışız . Adalet Baka?ı ' nın 
gazetelere verdiği ''onlarla pazarltğa oturmadık, tavız ver
medik; eylemlerinin siyasal sonuç verdiğine inandıkları 
için, kendiliklerinden bıraktılar " türünden demeçlerı ze
vahiri kurtarmak için verdiğine kuşkumuz yoktur. Ama, 
günler ilerleyip te, idare hiçbir hak rü~rlüğe koymadığı gi
bi; temsilciler le görüşmeyi reddedıp, tum kısıtlamaları ay
nen pervasızca yürütmeye. devam edince, ne büyük bir dü
zenbazlıkla karşı karşıya kaldığım ız anlaşıldı. 
Örneğin ; anlaşmanın üzerinden on gün geçmesine ve her 

gün talep edilmesine rağmen; hiçbir biçimde görüşme ya
pılmıyor; -Hastalara bakılmıyor, koğuşlara rastgele doldu
rulmuşuz . Kapalı görüş en az bır. s~at 5>lacakken, eylem 
sonrası görüş yarım saat yapıldı. Goruşçu kısıtla'!lası yapıl
dı. Yiyecek alınacak sözüne rağmen alı~~adı. .Bır.a~dır. bı
ze verilmemiş olan eşyalarımızın çok kuçuk bır bölumu, o 
da talan edilmiş ve korsan bir biçimde dağıtıldı. Kitaplar, 
dosyalar, dökümanlar, radyo, mutfak eşyası , kırtasiye, 
mo nt , kışlıklar, kil im vb. hiçbiri verilmedi . Kaybolan eşya
lar belirsiz. 
Zaten anlaşmanın diğer hiçbir maddesi yerine getirilme~ 

diği gibi; günlük pratik sorunlar bile çözülmüyor. Yanı 
açıkca ''Anlaşma falan yok. Biz istediğimizi uygularız . Siz 
ne yaparsanız yapın·' demeye geti~iliyor. Tekrar b~şladığı
mız yere döndük; karşımızda yetkı ve s~rumluluk u~tlenen 
kimse kalmadı. Müdürler; savcı yok dıye haber gonderı
yorlar. Herkes kayıp. ''Cezaevi 'nde anlaşma, oldu'' haberi 
üzerine kamuoyu rehavete kapılmış, Aydın da odaklaşan 
tansiyon düşmüş. Oysa, burada değişen hiçbir şe~ rok ... 

Ya SHP'Ii aracılar. Verilen sözleri ve anlaşmayı bı lıyorlar. 
Anlaşmaya kefil oldular. Ama şu anda uygulanan hiçbir şey 
yok ve anlaşmaya uyulmuyor. Bu noktada, SHP'nin siyasal 
iktidarın devlet terörü ile açık işbirliğini teşhir etmek gere
kiyor. Sol ve demokrat ~üçle~in sırtına basara~; .~kt!dar ?l
mayı izleyen SHP, özü ttibarıyle de devlet tero~nun Kur
distan ve cezaevlerindeki uygulanışının hem mınıarı hem 
savunucusu konumundadır. 

Şimdi ne olacak? 

Siyasal iktidarın proP-agandasını yaptı~ ı ~ibi; sudan baha: 
nelerle, dışarıya politık destek vermek ıçın Aç lı~ Gre_vlerı 
eylemleri kolarılıyor değil. HAYlR. Buna kesınlı_kleman
mak gerekir ki , devlet bilinçli ve hesaplı olarak bız sı~asal 
tutsakların yaşama olanaklarını kestiği için, kendirı:tizı an
cak bu yolla savunabileceğimiz için, Açlık Grevı ya da 
Ölüm Orucu eylemlerine girişiyoruz. 
Anlaşılan hakların verilmemesi de yine bilinçli bir kış

kırtmadır. Eğer tıkanma açılmazsa ve müdahale edemeze
lerse, yine kendi canımızı ortaya atmaktan başka yolumuz 
yoktur. 
Çünkü , bu noktada teslimiyet altarnatif değildir. 

29.8.1989 
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i-KOP Polit Büro üyesi ve YurtdiŞI Sorumlusu Hasan Şerefi 

~~;;;ş~~~~~~~:ı~~~~:~~~~.~~~~~:~~~~~~~~~;:~~ "Askeri· evlemler1·m1·z !anan soyleşının, ıkıncı ve son bolumunde, Hasan Şerefı 
Iran-KD~' nin içinde bulunduğu siyasi, askeri ve örgütsel ko
şullara, Iran'lı muhalif güçlerin durumlarına ve Sosyalde-

bütüÖ~i~~iiiiilStan sath1nda sürüyor!" 
ANK • Stockholm 

OSayın Şerefi, partinizin şu andaki siyasi, 
askeri ve örgütsel durumu hakkında bizi bil
gi/endirebi/ir misiniz? 
DO Askeri açıdan; Kürdistan'ın en Kuzey 
köşesinden, ta Güneyine kadar olan alanda 
şu anda binlerce peşmergemiz bulunuyor. 
Peşmerge güçlerimiz Kürt halkının içinde, 
halkın desteği ile, onlarla beraber yaşıyor ve 
mücadeleyi sürdürüyor. 

Doktorun şehit edilmesinden sonraki bu 
son bir kaç ay içinde peşmerge güçlerimiz, 
düşman güçlerine yüzlerce kayıp verdirmiş 
ve yüzlercesini de ya ralarnı ştır. ISO'nin üze
rinde de esir almıştır. 

Bu eylemleri, Doktorun şehit edilmesin
den önceki aylar içinde yapılanlarla kıyasla
yacak olursak; eylemlerdeki yükselişi ko
layca görebiliriz . 

O Askeri faaliyetler özellikle hangi bölge
lerde yoğunlaşıyor? 
DO Bütün bölgelerde, Kuzeyde Piranşar~ 
da , Mehabat'ta, Negadeh'te, Bokan'da, Ser
deşt'te, Bane'de; Güney'de, Kirmanşah, Sa
nandaj, Sakız'da eylemler olmuştur. Yani 
eylemler bütün Kürdistan sathında sürüyor. 

Örgütsel açıdan gerek şehirlerde gerekse 
köylerdeki üyelerimiz görevlerini eskiden 
olduğu gibi sürdürüyorlar. Şimdi parti kad
rolarının, peşmergelerin halk içinde koru
nup, gizlenmesi, desteklenmesi daha da 
güçlü bir şekilde yapılıyor. Halk kentlerde 
ve köylerde rejime karşı açıkça konuşabilir 
duruma gelmiş bulunuyor. Hatta Doktor 
Kasemio'nun şehit edil
mesi üzerine Mehabat 
halkı bir gösteri yaptı . 
Halk bütün dükkaniarı 
kapattı. Rejim güçleri 
ne. yaptıiarsa halkı en
gelleyemediler. 300 kişi 
tutuklandı. Halkın tek
rar kitlesel bir şekilde 
protesto eylemine baş
lamas ı üzerine, rejim 
tutukluları serbest bı
raktı. Serdeştte halk bü
tün dükkaniarı kapattı. 

Doktor Kasemio'nun 
şehit edilmesi İran KDP 
için bir darbedir. Parti
yi yaralamıştır. Ancak 
partiyi yok edecek bir 
darbe olmadığ i son ey
lemlerimizle kanıtl an
mıştır. 

O Genel olarak İran 
muhalif güçlerinin şu 
an içinde bulundukları 
durum nedir? 
DO Humeyni'nin ölü
mü İran Silahlı Kuvvet
lerinin moralinin çök
mesine neden oldu . 
İran-Irak savaşının dur
masından sonra rejim 
her ne kadar Kürdistan'a önemli bir askeri 
güç yığmışsa da, daha önce, "Kürdistan 'da 
peşmerge kalmadı, savaş yok '' propaganda
sını yaptığı ve Kürdistan'da verdiği kayıpla
rın tümünü Irak' la savaşta verilmiş kayıplar 
olarak gösterdiği için , şimdi "o kalmayan 
savaş' 'ta , kayıp vermek istemiyor. Çünkü, 
peşmerge ile savaşta öldürülen askerin ce
nazesi memleketine gittiğinde, halk, "Bu 
nerede öldürüldü ?'', ''Irak 'la savaşımız bit
ti. Askerlerimiz nerede öldürülüyor?" diye 
soruyor. 

Rejim halka karşı zor duruma düşmernek 
ve yalan propagandasının açığa çıkmasını 
önlemek için, Kürdistan'da Kürtleri askere 
almak ve Kürdü Kürde karşı savaştırmak yo-
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lunu seçmiş bulunuyor. Böylece İran'ın di
ğer bölgelerine asker cenazesi gitmemiş 
olacak. Partimiz, rejmin bu taktiğine karşı 
yaptığı sürekli uyarılar ve açıklamalarla 
Kürdistan'da rejime askerlik yapmaya zorla
nanları kendi saflarına çağırmış, bunda ba
şarılı da olmuştur. Halk, rejmin isteğini ye
rine getirmernek için peşmerge saflarına ka
tılıyor. 

Rejim 3000 karakol ve 200 bin askeri ile 
Kürdistan'a yüklenmiş bulunuyor. Bu gücü 
daha da arttırabilir. Ancak, peşmergenin as
keri faaliyetleri başarılı bir düzeyde sürüyor. 

Ne yazık ki İran'ın diğer bölgelerinde Kür
distan'daki gibi rejime karşı güçlü bir askeri 
mücadele yok. 
İranlı muhalif örgütlerin faaliyetleri daha 

çok rejim aleyhine yazı yazmak ve eleştiri 
yapmakla sınırlı kalıyor. Bunun dışında 
Iranlı muhalefetin olumsuz bir yanı da birlik 
içinde olmamasıdır. Birlik içinde olamarna
nın ötesinde, düşmanca ilişkiler içindeler. 
Herkes birbirine karşıdır. Bu dağınıklık 
İran rejiminin varlığını sürdürmesinin de 
bir nedenidir. 

OSayın Şere.fi, KLısemlo Sosyalist Enternas
yonal'in toplantılarına katılan, sosyalde
mokrat olduğunu açıklayan ' 'demokratik 
sosyalizme" inandığını söyleyen bir lider 
olarak biliniyordu. KLısemlo, son olarak 
Stockholm 'de yapılan Sosyalist Enternasyo
nal Kongresi 'ne de katılmıştı. Sosyaldemok
rasi son dönemlerde Kürtlerle ilgili ''Kürt
lerin ulusal kimliklerinin kabulü ve bazı kül
türel hakların verilmesi'' biçiminde özetle-

nebilecek bir çözüm önerisine sahip. Sizce 
sosyaldemokratların bu yaklaşımı Kürt so
rununa gerek parçalar düzeyinde ve gerekse 
Kürdistan genelinde bir çözüm getirebilir 
mi? 
DO Ben , Doktor'un 'Sosyaldemokratım' 
dediğini sanmıyorum . Bizim şiarımız; 
'İran'a Demokrasi , Kürdistan'a Otonomi~ 
dir. Amacımız da demokratik sosyalizimdir. 
Bunu da SSCB'de meydana gelen son deği
şikliklerden önce partimiz 6. kongresinde 
tesbit etmişti. Bunu, "Efendim biz Sovyet
ler 'den önce dedik'' anlamında demiyorum. 
Mevcut sosyalizm ve proleterya diktatörlü
ğü genel olarak ispat etmiştir ki, insan haya
tı demokrasi olmayan bir yerde tam değildir. 

Sosyalist ülkelerde de
mokrasinin olmayışı, 
bugünkü sorunların 
doğmasına neden ol
muştur. Bu konu şimdi 
İranlı örgütler tarafın
dan da tartışılıyor. Hem 
de, kendini marksist le
ninist olarak tanımla
yanlar bunu tartışıyor
lar. Gelecekte halkın 
proleterya diktatörlü
ğünden ziyade demok
ratik sosyalizme eğilim 
göstereceği tesbitinde 
bulunuyorlar. 
İran'da ve Kürdistan~ 

da demokratik sosyaliz
min halkı razı · edebile
ceği ne inanıyoruz. El
bet her ülkenin kendi 
özellikleri var. Sosya
lizmin sorunları da bu
nu bize gösteriyor. Dün 
yanın demokrasiye yö
neldiği bir ortamda sos
yalizm de demokrasi
den uzaklaşamaz. 
Çoğunluğun görüşü, 

demokrasinin bir türü
dür diyen anlayış da ar-
tık bugün pek geçerli "Doktor'un şehit edilmesinden sonra, eylemlerimiz daha da artt1" 
sayılmaz. Çünkü dünya 
teknik açıdan öyle bir düzeye varmış ki, işçi 
sınıfı, bir çok yerde artık çoğunluk değil, 
azınlık durumuna düşmüştür. Birçok ülkede 

nüfusun çoğunluğu artık hizmet sektör
lerinde istihdam ediliyor. Teknoloji öyle 
bir düzeye varmış ki artık, gelecekte işçi 
sınıfı çoğunluğu teşkil etmeyecektir. 

O Efendim sosyal demokrasinin Kürt so
rununa getirdiği çözüm önerilerine nasıl 
bakıyorsunuz? 
D O Bence Kürt sorunu bir ulusun sahip 
olacağı haklara sahip olmadan çözümle
nemez. Ancak, bazı ülkeler Kürtler için 
birşeyler yapmaya çalışıyor ... Kürt soru
nu karmaşık bir sorundur. Kürdistan bir
kaç devlet arasında bölünmüş bir ülke
dir. Bu devletler de Kürt sorununda ge
nellikle birlikte hareket ediyorlar. Bazı 
ülkeler Kürt sorunundan bahsedip, ilgi
lendiklerinde Kürtlerin içinde yaşadığı 
devletler bunu içişlerine müdahale ola
rak değerlendiriyorlar. 

Avrupa ülkeleri, gerek devlet olarak ve 
gerekse daha çok hümanist örgütlerin 
mücadeleleri sonucu, Kürt sorununu İn
san Hakları sorunu çerçevesinde, Kültü
rel Haklar çerçevesinde gündeme getir
mektedirler. Bu mümkündür ki , Kürt so
rununu çözmesin . Ancak , Kürtlerin 
çıkarına olan bazı şeyler verildiğinde de 
ona karşı çıkılmaz . Mümkündür ki 
İran'da Kürtlere kültürel haklar verilsin, 
eğer öyle bir şey olursa o haklar kabul 
edilir, olmayan diğer hakların elde edil
mesi için de mücadeleye devam edilir. 

Nasıl ki şimdi mücadele ediliyorsa, o za
manda, elde edilmemiş diğer haklar için 
mücadele sürdürülür. 

Biz Avrupa'daki haklardan yararlanılma
sından yanayız . Mesela , bizim parti büro
muz Paris'tedir. Sizin gazeteniz Stock
holm'dedir. İngiltere'de Kürt Kültür Merke
zi var... Bugün Avrupa'da Kürtler için 
oluşan bu imkanlar ne Doğu ülkelerinde ne 
de diğer Batı ülkelerinde oluşmuş değil. Bu
nun olmayışının nedeni , Kürtlerin hataları 
değildir. 

Avrupa'da Kürt hareketinin kendisini tanı
tıcı çalışmaları yapması gerekir. Bu bile 
Kürtler için iyi bir yardım sayılır. 
O Yakın bir döneme kadar partiniz ile 

Komela ve Halkın Mücahitleri arasında çe
lişki ve çatışmalar vardı. Bu durum hala de
vam ediyor mu? 
D O Halkın Mücahitleri, İranlı bir örgüt 
olarak Kürt hareketine karşı bir güçtür. 
Özellikle de İran-KOP'ye düşman bir tavır 
içindeler. Çok kötü, seviyesiz bir dille ya
yınlarında Kürtlere ve Kürt hareketine düş
manlık yapmaktadırlar. Mücahidin'in Kür
distan'da hiç bir varlığı olmadığı için onlarla 
herhangi bir çatışmamız da olmuyor. Ancak 
radyolarında bize karşı sık sık yayın yapı
yorlar. Bizim onlara benzer bir geleneğimiz 
olmadığı için, ayda veya iki ayda bir radyo
muzdan çok seviyeli bir dille cevaplarını ve
riyoruz . Onlar çok konuşuyorlar. Ama hep 
küfür ediyorlar. 

Komela , İran Komünist Partisi'nin bir par
çasıdır. Onlarla çalışmalarımız oldu . O ça
tışmalar tesadüfi olaylar değildi . Çatışmala
rımızın iki nedeni vardı. Komela ; "Biz pro
letaryanın temsilcisiyiz KDP burjuvazinin 
temsilcisidir. '' diyor. Bu düşünceyi üyeleri
ne, sempatizanlarına ve halka aşılamaya ça
lışıyor. Burjuva şöyle kötüdür, böyle kötü
dür diyor. Bizde proleterya temsilcileriyiz . 
Eğer sen üye ve sempatizanlarını böyle eği
tirsen, ve her iki örgütte silahlı ise, zihniyet
ler çatışmaya hazır demektir. Ayrıca ne Ko
mela Küdistan'da proleteryanın temsilcisi
dir, ne de KDP burjuvazinin temsilcisi. 

Komela Kürdistan'da çok azdır. Bir yerde 
30 kişileri vardı. onlarda bir çatışmada gitti
ler. Bizim Kürdistan'da son dönemlerde ça
lışmamız olmadı. Aramızdaki sorunların 
giderilmesi, onların bakışlarının değişmesi
ne bağlıdır. Komela'nın haddini bilmesi ve 
kendini tanıması , aynı şekilde KOP'yi bil
mesi ve tanıması gerekli. O zaman ortak iş 
yapmanın şartları da doğabilir. 
O Teşekkürler sayın Şerefi, son olarak ekle
mek istediğiniz bir şeyler var mıydı? 
DO Dr. Kasemlo'nun şehit edilmesinden 
sonra bir çok çevre ve düşman, "İ-KDP bi
tecek, ayakta kalamaz" dedi . Bu son aylar
daki mücadelemiz bu tür görüşleri çürüt
müştür. İran-KOP, Dr. Kasemlo'nun izinde, 
onunda uğruna mücadele ettiği amaçlarına 
varmak için mücadelesini sürdürüyor. 
Düıeltmr: Hasan Şerefi ile yapılan ve ilk bölümü geçen sayıda yaymla· 
nan .söyleşide Hasarı Şerefi 'nin .soyadı yanlışlık/u ba:.ı yerlerde ''Şerifi' ' 
olarak geçmiştir. Dogru.su '' Şerefi ''dir. 
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••• Irak-KOP eski Genel Sek
reteri ibrahim Ahmed'le Gü
ney kürdistan hareketi ve geç
mişi üzerine geçen yıl yaptığı
mız ve gazetemizde yayınla
nan söyleşi okuyucular tarafın
dan ilgiyle izlenmişti. Güney 
Kürdistan hareketinin yakın ta
rihi ile ilgili tartışmalı konulara 
değinen lbrahim Ahmed, 1963 
yılına kadar meydana gelen si
yasi olaylara ilişkin düşüncele
rini açmış, ancak 1964-75 dö-

nemine ilişkin görüş belirtme
mekte ısrar etmişti. Oysa 
Kürdistan genelinde ve Kuzey 
Kürdistan'daki siyasi güçler 
arasındaki saflaşmalara ne
den olan tartışmaların önemli 
bir bölümü Güney Kürdistan 
hareketi (Irak-KOP) içinde ve 
önderlik düzeyinde bu yıllarda 
gelişmişti. Ve ibrahim Ahmed 
taraflardan birinin lideri konu
munda idi. Arkadaşlarımızın 

ısrarlı istekleri ve söyleşiye 

okuyucunun büyük bir ilgi gös
termesi, ibrahim Ahmed'in katı 
tutumunu yumuyattı. 

ibrahim Ahmed, arkadaşları
mıza, bir anlamda am/an diye
bileceğimiz bir üslupla 1964 -
1975 yıllarını anlattı. Burada, 3 
yıllık yayın pratiğimizde bazı 

çevrelerin bu tür söyleşilerden 
dolayı gazetemize yönelttikleri 
temelsiz suçlamalarını yakın 

siyasi tarihi olumlu veya olum
suz yönleri ile okuyucunun bil-

gısıne sunma gayretlerimizi 
engellemiyeceğini belirtelim. 
Artık, bu tür söyleşilerde dile 
getirilen görüşlerin, görüş sa
hibine ait olduğunu gazetemi
zin de bu konularda farklı gö
rüşleri olabileciğini belirtmeye 
gerek olmadığı kanısındayız. 

i. Ahmed'le yapılan söyleşiye 
benzer söyleşileri, aynı tarih
sel döneme tanık olan farklı ki
şilerle de yapılacağını okuyu
calırımıza duyururuz. 

"bizim de günah1m1z vardi ... " 

1964 
1975 

DSayın İbrahim Ahmed, geçen yıl si
zinle yaptığımız söyleşi okuyucu tara
findan ilgi ile izlendi. Gazetemiz çalı
şanlan ve okuyucular bu söyleşinin 
1963 yılından sonraki gelişmeleri 
içermemesini büyük bir eksiklik ola
rak değerlendiriyor. Sizden isteğimiz 
1964-75 yıllannda meydana gelen ge
lişmeler konusundaki suskunluğunu
lU kırmanız ve bu döneme ilişkin so
rulanmızı cevaplandırmanızdır. 

Önemli tarihi ve· siyasi olayiann 
halka aktanlması konusunda Kün 
politik şahsiyetlerinin genel olarak 
sürdürdükleri anlayışın yanlışlıklan 
onada. Kün ulusunun bir bölümü
nün kaderini ilgilendiren siyasi ve ta
rihi gelişmeleri , olaylan sadece te
pede olan birkaç kişinin bilmesi ve 
bilgileri birlikte mezara götürme/eri
ninfaturasını yine Kün halkı ödüyor. 
Tecrübelerin olumlu ve olumsuz yan
lan ile halka aktanlması ve yeni ku
şak politikacılann bu tecrübeler/e 
donanması anık zorunlu bir ihtiyaç 
durumuna geldiği kanısındayız. 

Bu düşünce ile, sizi yorsa da 
1964-75 yıllan arasındaki gelişmeler 
konusundaki sorulanmızı cevapla
manızı istiyoruz. 

0 1963 yılından sonra meydana gelen 
önemli siyasi gelişmelerin , BAAS'çı
lann yönetime gelmesi, Kün hiıreke
tinin Irak hükümeti ile ilişkileri , Dev
rimin kendi iç sorunlan , Devrimin 
İran 'la ilişkileri ve genel olarak dış 
ilişkilerin düzeyi nasıldı ? 
DDSorularınızı elimden geldiğince 
cevaplandırmaya çalışacağım . Bu 
güne kadar 1964-75 yılları arasındaki 
siyasi gelişmeleri, hareketin iç ilişki
leri ve çelişkileri konusunda görüş 
belirtmeyi pek yararlı bulmadığım 
için yapmadım. Artık ben de bu dö
neme ilişkin gelişmelerin günahıyla 
sevabıyla halk tarafından bilinmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

1962 yılı sonlarında, BAAS'çı veya 
Arap Ulusiı.lcı'sı olduklarını şimdi 

pek iyi hatırlayamadığım bir kaç kişi 
bizimle ilişki kurarak, Irak'ın gelece
ği ve Kürt sorunu üzerine görüşmek 
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istediklerini belirtti
ler. Bu ilişkiyi kuran
lardan birisi Tahir 
yahya idi . Tahir Yahya 
asker olduğu için iliş
kiyi onunla sürdür
dük. Bu grup, bize 
Alxlulkerim Kasım'a 
karşı bir darbe planla
dıklarını açıkladı. 
Alxlulkerim Kasım'ın 
hem kendilerine hem 
de Kürtlere düşman 
olduğunu, bu duru
mun da birlikte hare
ket etmemiz için ye
terli olduğunu be
lirttiler. 

Biz, bu isteğe, Ab
dulkerin Kasım'ın ka
bul etmediği Kürtlerin 
taleplerinin kabul 
edilmesi şartıyla evet 
dedik. Ve birlikte ha
reket edebileceğimizi 
belirttik. Ancak Ab
dulkerim Kasım'ı de

virerek işbaşma gelecek olan hükü
metin ilk bildirisinde Kürtlere otono
mi verileceğini açıklamasından 
sonra, biz de bu hükümeti destelde
diğimizi açıklar, Alxlulkerim Ka
sım'a karşı tavır alırız, dedik. 
Aynı dönemde Alxlulkerim Kasım 

Kürtlerle anlaşmak için görüşme 
önerdi. Yine o günlerde Irak Komü
nist Partisi müthiş barışcı bir güç ke
silmişti. 

1963 Şubat'ında BAAS'çılar başarılı 
bir darbe ile Alxlulkerim Kasım' ı de
virdiler. Partili olan ve BAAS'çılarla 
birlikte cezaevinde yatmış olan Salah 
Yusufi ile, partinin dostu ve Alxlul
kerim Kasım hükümetinde bakan 
olup, devrimin başlamısıyla hükü
metteki görevinden ayrılmış olan Fu
ad Arif, Kürtler adına bir telgratla 
yeni hükümeti desteklediklerini açık
ladılar. Bu durum işimizi biraz karış
tırmıştı. Kimse onlardan böyle bir 
şey yapmalarını istememişti . Kendi 
başlarına böyle bir girişimde bulun
muş, yeni hükümeti desteklediklerini 
ve Abdulkerim Kasım yönetiminin 
devrilmesini onayladıklarını belirt
mişlerdi. 

Biz, yeni hükümetin birinci bildiri
sini , ikinci bildirisini bekledik, ama 
maalesefhiç birinde beklediğimiz bir 
açıklama yapılmadı. O günlerde Me
lume'de bulunan polit büro, Molla 
Mustafa'ya şifreli bir telgraf çekti. Bu 
telgrafta Irak ordusunun şaşkınlık 

içinde olduğunu, ne yapacağını bile
mediğini, Alxlulkerim Kasım' ı mı , 

yeni hükümeti mi desteklediğinin bi
linmediğini, işbaşma gelenlerin Ab
dulkerim Kasım'a düşman olmasalar 
da, ona düşmanlık yaptıklarını , aynı 

zamanda bizim de düşmanımız ol
duklarını, bunun da bizim için bir fır
sat olduğunu , bu fırsattan yararlana
rak Kürdistan şehirlerini ele geçire
bileceğimizi, yeni hükümete karşı 
açık bir tavır belirtmemeyi, bunu ya
pacak olursak, iki üç şeyden istifade 
edebileceğimizi; Alxlulkerim'e düş
man olanların da olmayanların da, 
bizim kendilerinden yana olabilece
ğimizi hesap ederek, bizimle savaş-

mayacaklarını , üstelik iki yani ı da sa
vaşmak istemeyeceklerini , böylece 
bizim kolaylıkla Kürdistan şehirleri
ni ele geçirebileceğimizi belirttik. 
D Siz yeni rejime karşı bir emirvaki 
mi yaratmak istiyordunuz? 
DO Bizim güçlerimiz % 90' ı Kürt 
olan bu şehirlere indiğinde, halk tara
fındandestekleneceklerdi . Geri kala
nı asker de olsa, bize karşı savaşıp sa
vaşmayacakları belli değildi . Zaten 
bize karşı savaşacak olsalar da yeni
leceklerdi . Çünkü askeri güçleri iki
ye ayrılmış durumdaydı. Yeni hükü
meti tutanlar bizi düşman saymaya
cakları için, bize karşı savaşmaya
caklardı. Böylece bizim işimiz bekle
diğimizden daha da fazla kolayla
şıyordu. 

Bunun dışında, bizim kentleri ele 
geçirmemiz halinde, yeni hükümete 
karşı güçlü koz! ara sahip olacaktık ve 
isteklerimizi kabul ettirebilecektik. 
Yeni hükümet de bizim sadece dağ
larda değil, Kürdistan kentlerinde de 
önemli bir güç olduğumuzu görüp, 
O!la göre davranacaktı. 
Işte bu konuları içeren şifreli telgra

fı Molla Mustafa'ya çektik. Telgraf 
Molla Mustafa'nın eline geçiyor. Ta
bii telgrafın bütün önemi gizli olma
sı, açıklarımaması, hiç kimse tarafın
dan bilinmemesi idi. Bilinmesi halin
de hiç bir önemi kalmayacaktı . 

Molla Mustafa da hatırladığım ka
darıyla Kaledız veya Sengeser'de, 
radyo başında toplanmış darbe habe
rini dinleyen halka kalkıp bu telgrafı 
okuyor ve bizim ne kadar kötü insan
lar olduğumuzu, Kürtlere zulmeden 
Alxlulkerim Kasım'a karşı tavır al
madığımızı, bizim aklımızın olmadı
ğını, kötü niyetli insanlar olduğumu
zu, eşşek olduğumuzu, savaş çıkar
mak istediğimizi söylüyor. 
D Molla Mustafa BAAS 'çı/an des
teklemek mi istiyordu? 
DO Onun için BAAS mı, BAAS de
ğil mi önemli değildi. Sadece Alxlul
kerim Kasım'ı devirenler önemliydi. 
'Abdulkerim Kasım gitti, Kün savaşı 
da bitti ... 'Tabii bunu yaparken, Mol
la Mustafa iş başına gelen rejime kar
şı olumlu duygular beslediğini gös
termek istiyor, bizim de kötülüğümü
zü belirtmek istiyordu. Molla Mus
tafa bi.ı telgrafı okuyup, deşifre etme
yi iyi bir şey sanıyordu . Kuşkusuz 
halkın büyük bir bölümü de savaş
mak istemiyordu. Ama peşmerge 
olanlar, az bir kayıpla şehirleri ele 
geçirmeyi istiyorlardı. 

Bizce bu çok tehlikeli ve kötü bir 
adımdı. Hükümet, bundan sonra bize 
heyet göndermeye başladı. Fuat Arif 
telgratla bizimle ilişki kurup Salah 
Yusufi ile birlikte bir heyetle yanımı
za gelmek istediler. 

Biz bu adımın barış için , Kürtler 
için bir kazanç olmadığını düşündük . 
Çünkü Molla Mustafa bizim niyeti
mizi deşifre etmişti . Hatta sadece bu
nunla kalmayıp, doğrudan doğruya 
düşmanımız olacaktı. Hükümet he
yetinin gelip bizimle görüşmesi onun 
hoşuna gitmezdi. Biz de bu nedenle 
bizimle ilişki kuranlara, görüşmek 
için gelen bütün heyetierin Molla 
Mustafa'ya gitmesini, onunla görüş
mesini, O neyi kabul ederse bizim de 

kabul edeceğimizi belirttik . Biz onun 
onaylamadığı bir şeyi yapmak, savaş
mak istemed ik. Zaten herşeyi deşifre 
etmişti. Artık bizim geri adım at
maktan başka yapacak bir şeymiz 
yoktu . Gelenleri düşman olmadığı
mız konusunda ikna etmemiz gereki
yordu . Bu düşüncelerden dolayı ge
len heyeti Molla Mustafa'ya gönderip 
ona ulaşan söylentilerin yalan oldu
ğunu , bizim savaş çıkarmayacağımı
zı anlatmaya çalıştık . 

D Heyet kimlerden oluşuyordu ? 
DO Heyette Salah Yusufi , Fuat Arif, 
Rıza Şebibi ve bir kaç Arap siyasi 
şahsiyeti vardı. Bu heyet, Molla 
Mustafa ile, savaşın durdurulması ve 
Kürtlerle hükümetin anlaşması ko
nularını görüşmüştü . 

Molla Mustafa, hükümetle, Kürtle
re otonomi verilmesi konusunda gö
rüşmelerin başlaması önerisini ka
bullenmişti. 

Biz zamanında Nuri Şaves ile birlik
te Tahir Yahya vasıtası ile darbecilerl~ 
görüştüğümüzde, bizimle ilişkiyi 
sürdüren subay korkudan, doğrudan 
doğruya ilişki kurmuyordu. Süley
maniye'de Tahir Yahya'nın vasıtası ile 
aldığımızı bilgiye göre, kurulacak 
hükümet bir bildiri yayınlıyarak oto
nomiden bahsedecekti. Ayrıca biz
den kurulacak ilk hükümette bakan 
olabilecek isiınierin listesini önerme
ınizi istemişlerdi. Biz de tespit ettiği
miz isimleri Molla Mustafa'ya gön
dererek onun seçmesini ve seçecek
lerini önermeyi düşündük. Çünkü 
biz Molla Mustafa'nın polit büronun 
her faaliyetine, her yaptığı işe karşı 
önemli bir hassasiyeti olduğunu bili
yorduk. O bizim otorite konusunda 
kendisi ile rekabet edeceğinden kor
kuyordu . İşin kötü yanı ise, bizim bu 
düşünceyi onun kafasından çıkarmak 
için yaptığımız her girişimi, siyaset, 
makyavelizm ve şeytanlık olarak yo
rurnluyordu. Onun aklı bizim her 
türlü yetkiden nasıl vazgeçebileceği
ınizi alınıyordu. Her girişimimiz 

karşısında daha çok kuşkulanıyordu. 
Biz bunu ortadan kaldırmaya ne ka
dar çaba gösterdiysek de malesef git
tikçe bize karşı kuşkuları artıyordu. 

Bir kısım çıkarcı , yeteneksiz insa
nın çıkarı da bizi tutmamakta yatıyor
du . Bizim ise, merkez komite üyele
rinden ta tabana kadar uzanan örgüt
lenmemizin sağlam bir birliktenliği 
vardı. Birisi bu yapının üzerine otur
mak istediğinde, bu yapının tümünü 
yıktıktan sonra ancak istediği yere 
gelebilirdi . Bu yapı Molla Mustafa! 
nın polit büroya kötüdür demesini de 
getiriyordu. 

Bizim bazı latlarımızın , yaptıkları

mızın da bu tür bir düşüncenin Molla 
Mustafa'da oluşmasına hizmeti ol
muş olabilir. Bu uzak bir ihtimal de
ğil. Ben bizim tamamen günahsız ol
duğumuzu söylemiyorum, bütün gü
nahları Molla Mustafa'nın üzerine 
yıkını yorum. 

Molla Mustafa Mart ayında bir kon
ferans yapmaya karar verdi . 

Devamı gelecek sayıda 
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edebiyat sanat ve kültür - • 

Beri ni ha bi saleke di van ro jan de, 7. 10. 1988, ro
nakbire navdar, gorbehişt Dr. Nuredin Zaza çu 
rehmete . Bi minaseba saleke pey re, em biranina 
vi cameri dikin . Ne ku ew ji bir çuye, ji ber ku yen 
weki Doktor Nuredin Zaza nayen jiblrkirin. U 
wacibeke civakl u niştimani ye, ku di vi warl de jl 
em bi kurti hineki behsa jiyana w i ya ku pirani ya 
we, di riya welatpareziye de biwart, bikin. 

Di sala 1919 an de li bajare Madene li Kurdistana 
Bakur xwede ew da. Pişti Şoreşa Şex Seid, biraye 
wi Dr. Nafız wekl gelek welatparezan ji Tirklye 
bazda hate Surya, ew jl bi xwe re ani u ji ber ku be
zarok bu, ew weke kure xwe xwedl kir u da 
xwendin. 

He di destpeka xortaniya xwe de, meyla wi bi dij
wari çubu ser welatpareziye u kurdperestiye. Ji 
ber ku ew di nav u li dor endamen Xoybune bu. 
Ew en ku we çaxe li Şame, li sirgune (menfaye) 
bun . 

Bi nezikbuna bi rehmetiyen wekl Celadet u Ka
miran Bedirxan u hevalen wan, wi dest bi ni visan
dina kurdl di Hawar u Ronahf de kir, gel ek çi ro k 
u gotaren wl di wan de derketin u peleke di radyo
ya Berute de, roje deh deqiqe bi kurdi nuçe diwe
şandin. Wı peşi li Şame, paşe li Berute u paşe li 
Swisra (Zaningeha Lozan) xwendina xwe ya bi
lind ternam kir u di pectagojiye de doktora stand. 

Doktora wl li ser ''H erikana personalist di rorruına Fflozofe 
Fransiz Erruınuel Mounier" bu. 
Piştl xwendine ew vegeriya Surya u di P.D.K.S de bu sekreter. 

Xebata wl li ser mafen kurden Surya u piştevaniya şoreşa Kur
distana Iraqe bu. Lewra di sala 1960 an de hate girtin u li zinda
na Şame salek ceza qedand. Berljl, ew li zindanen Iraq u Urdu
ne, bubu mevan. Di zindane de, li ber tehqlqe u li ber dadgehe 
ew her u her, bi meranl di seki ni u bi meranl dawa mafen kurdan 
dikir. Sere xwe li ber tu eş u eşandine neditewand. 

Di zindane de ew pehesiya ku sloganen ku partlye hildabun, li 
gor kurden Suriya giran in, wekl: ''YekbUn u rizgariya 
Kurdistane '' Wı digot, ev slogan ne şaş e u ne jl neheq e, le gel o 
kurden Surya dikari n vi bari hilgirin? Ev tişt bu sebeb ku di nav 
wl u hevalan de xilaf çebe. Pirani ya me yen pe re li zindane, me 
piştglriya wl kir, le hevalen derve, ev tişt kirin mehne ku xwe ji 
Doktor u hevalbenden wl xelas bikin, ls bat jl ew e ku paşe ew 
bi xwe jl te vegeran u ev şiar ji metoda parti rakirin. 

Yekji wan qenciyen Doktor yen her! mezin ku te de xuya dike 
çi welatparezekl heja bu u kem miroven siyasi wekl wl kirine 
( nemaze di dlroka me kurdan de), ew e ku gava doktor ji zindane 
derket, piraniya endamen partlye (8 Firi -beş- ji esle 13) xwe li 

dora wl dane hev u gotine em biterene diji hevalen din. U bele ji 
bo ku nebe sebebe yeqetandine u dibiriye di parti de ew ber bi tu le
bat u gavan nehat. U wl dlt ku ev tiştekl geleki xirab e, menfeta gele 
kurd je nlne, bel e dijmin je fecte d ike. .. Lewra ew dur! xebata rexis
tinl bu. 

Di sala 1963 an de ku rejlma Baas hi kim girt, hemwelatiya S url je 
hilandin ı1 pey ketin, bigrin. E w rabu, bazda, çu Libnane, piştre çu 
Tirkiye, ji bo ku li cem xwediyen xwe biji. U hikumete gelek sereş 
U,!lcizl je re çekirin, mecbur kirin ku ew ji wir jl derkeve. 

Edi di sala 1969 an de, ew zivirl, çu Swlsra, li wir jin ani u ma heya 
emre xwe qedand. Li Swlsra jl wekl gava ew li welet bu, dlsan, bi 
nivlsandin, siminar u rojnamevanl li ser mesela kurdl mijul dibu u 
dixebitl u tekili tevgeren kurdl li Ewrupa di bu. E w her u her dijiya
na xwe ya rojane de agahdare mesela kurdl u Kurdistane bu. 

Nivlsen wl u pirtuken ku doktor derxistibun, ev in: , 
Pirtı1k: "Ereb Şemo': "Meme Alan': "Şe re Azadi ye" bi kurdl. U 
bi fransiz! "Ma vie de kurd" (jiyana mina kurdf). 

Çuna Dr.Nuredln Zaza zu bu, le eşeke beçare u xedar ew ji nav 
dost u heval u hogiran bir. 
Oxira Wl bi xer be, rehma Xwede le bibare. 
23.08.1989/Swed Mecide Haco 

Not! ••• Ji bo biranina Dr. Nureddin Zaza, em şffrek u piyeseke wi ji li jer diweşi;:in. Şffr u pfyes heta nuha li dereki neweşiyane••• Kurdistan Press 

Newrozeke 
Xem~n 

Dawiya babelisRa bistan. 
Sedsala çıel ü milelan: 
Li her deren erd ü dine. 
Ji KebeR heya Hindeçine. 
Carna çıelen benavüdençı. 
Be şer ü be teqteq ü ceng. 
Bü xudanen al ü dewlet. 
Serbilindi. mal ü rümet. 

Le em. şanzde milyonen Kurd. 
Ji bav ü !?alan de her gurd. 
Tev· şore-Şen nay· j"martin. 
Xwin rijandin. xwe dan l?uştin. 
Mane perçeRiri. reben. bindest. 
Nebün azad. nebün serbest. 

Bele. dijmin har ü jehr in. 
Em ji bi xwe re xirucir in. 
Li ba me çi ye Partlti? 
Bi renge bend ü eşirtl 
Çawa peR tfne yeRit\'? 
Telebani. Sami. Osman 
Ji hev re dixwinin meydan. 
Hev diRujin li Kurdistan. 
Li der ü hundire welat 
Ji hev dixin Rar ü xebat: 
Bi nave çep ü rastili 
Xwe bi süç diRin bi bebextl. 

Ma Ri feyde dibin' j"wan? 
KarRer ü cotRaren Kurdan? 
An Basi. Türan ü Şahe Iran? 

Ey Kurden jir ü jehalil 
Xwe rizgar !?in ji ve pistil 
Çi çep7 Çi rast? Çi eşirt\'? 
Arınanca we ye Kurdm. 

Bi dil ü can ü biralL 
Xwe zexm biRin bi yel?iti. 
Da hun ji bigehin serbest! 
Bi xweşi. geşi ü aşili: 
Kawe jl we pe şa bi be. 
Newroza me piroz bibe. 

N.Z. 

19.1.1978 
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Kurme ·oare 
ji Nureddin ZAZA 

Se cameren kurd , gihane hev, bi hev re rfıniştine u dipeyivin. 
Bave Reşo ji Kurdistana Tirkiye ye, Bave M iste ji ya Suriye ye u bave Ristem ji ji ya 

irane ye. Meriven xweşrewş in u em re wan di nav 45 u 55 salan de ye. Li Amude, li 
mala Kurde Suri ne. 
Bave. Reşo: Bele, me digo ku milete me xweş şiyar buye u edi tu kes nikare peşiya ve 
şiyariye bigire. Haji we re kuremin Reşo; li Stanbole dixwend, gava bihist ku li Kur
ctisıana Iraqe Kurdan disa sere xwe hildane u şeri Baasiyan dikin, nemali c iye xwe se
kini, virda kir, we da kir, ji xwe re re dit u çu xwe gihande şoreşe. Niha, saJeke wi ye 
ku li we ye. Carna salixa wi tete me u bi medide zanin ku erişen xweş dibine ser leşke
ren Baasiyan u wan şerpeze dikin. Bi rasti, kefa meriv ji van xortan re te u sere me bi 
wan bilind dibe. Heke di ve re de bene kuştin ji, mirina wan we piroz be. 
Bave M iste: Me kir, nekir me ji kure xwe zeft nekir; ewi ji çu xwe gihande wedere 
u kete parti ya Celal; di texmina min de je re "Yekitiya N iş tirnan i" dibejin. Ma ku re 
te bil<ijan parti re ye? Min bihist ku Kurden kuji Tirkiye ten bi Parti Demokrat re ne. 

Bave Reşo: Wele, ez bi xwe bi partiyan nizanim, ma ji bona me niha 
'fexte partitiye ye? Em tev de Kurd in u tev de bindest u pelixandi ne. 
E ji dil ji bo milete xwe dixebite, ez pe re me. Ez di bem qey ku re min 
ji wek min e. 
Bave Ristem: Eminiş wa elem u wexte erne wa teleb eke. Le zor heyf 
e ke partili u benditi kewtiye naw şoreşgeren Kurd. Eşirtiji li naw Kurd 
hej nemirdiwe, nawi gurawe u buwe "Parti". Kurimji le we ye, belarn 
!ege! cemaetek di ye; nezanim çi pe elen, serokiyan toxtor e. 
Bave Reşo: Herweki ev cemaeten ha hemi şeri hikı1mete dikin, bi hev 
re ne, yekdest in, ne wele? 
Bave Miste: Ma li ku wele ye, bi.ra! Rast e ku hem u li çi yan e u neyart i ya 
hikı1meta Baasiyan dikin, le, ji aJiye din ve ji dijminen xwina hev in. 
Her bendeke ji xwe re ciyek girtiye unahele ku kes jipartiyen din xwe 
neziki erde we bike. Her cara ku rasti hev ten, bi xwinxwari hev u du 
dikujin. Heya niha, neziki sed lawen kurd bune qurbanen ve eşirtiya 
nu . 
Bave Reşo: MaJa mine! Herweki li ba me dibejin, ev kambaxen ha bu n 
"poxli şehid" u çun. Ya Xude! Tu biki ku zaroyen me ji xwariya ve ri ya 
ha ageh bin beri ku tu bela bete sere wan! 
Bave Miste ı2 Bave Ristem bi dengeki: Daxwaza me ji ji Yezdane pak u 
dilovanev e! 

Perde dikeve. 1 perde didiwa 
Minibusek te u li herderiye mala Bave M iste radiweste. Du xortje pe

ya dibin u diçin li deri didin. Bave M iste deri vedike. 
Bave Miste: Ha, Heso, te xeyr e? 
Heso: Apo, ez e xebereke nexweş bidime te; Miste emre xwe da we. 
Hikı1meta Suri re da me, me laşe wi ani vir, di trompele de ye ... 
Bave Miste, bi telaş: Tu çi dibeji? Miste mir? Mistoye min mir? Çawa 
mir, Heso, çawa mir, ka beje min! 
Heso: Duhi, neziki Zaxo, her se partiyen Şoreş, me li hev xist, lexisti
neke dijwar; ji her du aliji gel ek şerevan hatin kuştin. Jimebi xwe, neh 
peyayen me çun; di .nav wan de, bi nave Reşo kurdeki Tirkiye, u bi nave 
Ristem ji Kurdeki Irane hebun. Me nedikari cendeken wan bibirana. 
M iste bi xwe brindar bu, me ew derbazi sinor kir. Le, li re pir xwin je 
çu u beri ku em wi bigehinin doktor, çu dilovaniya Xude. 
(Laşe Miste dibine hundire maJe; ru u cilen wi tevde bi xwin in. De 

te, li xwe dixe, pore xwe hildike u ax u fıxan dike. Li ser denge we Bave 
Reşo u Bave Ristem ji derdikevin u ji Heso bi kuştina kuren xwe ser
wext dibin.) 
Bave Misıe: Lawo, kure min!. Tu çuyi kuşeri Baasiyen xedar biki, le 
laşe te ye ter u nazik bi guleyen peşmergeyen kurd hate perçiqandin. Ev 
çi bextreşi ye?! Ev çi kambaxi ye?! Em çawa din nebin?! Em çawa li sere 
xwe nexin u xweli le nekin?! Lawo! Lawo! (Li xwe dixe.) 

(Bave Reşo u Bave Ristem ji digrin) -
(Xort u keç li hewşe kom di bin; hevalen M iste ne. Ji ber kuştina wi bi 

deste Kurdan, bune agire sor. Yekji wan xwe nagire, derdikeve ciyeki 
b ili nd u bang dide.) 
Xorı: Xwişk u brayen min! Diroka (Tarix) Kurdan bi bebextiya wan ji 
hev re hatiye dagirtin. Em bej in ku, di zemane bere de, em eşir bun, ne
zan bun, çavgirti bun. Le niha, en reberiye dikin, tevde, dinya diti ne, 
xwenda u zana ne. Digel ve yeke dev ji ezueziti, bentiti, mijiye axati u 
eşirtiye bernadin. Werin, li her dere, bi hemiri yan, em zor bidine wan 
ku dev ji berberiya hev u du berdin, deste xwe bidin hev u vekra şeri dij
minen xwe yen dilreş u xwinxwar bikin. An na, em e sond bixwin ku 
ne kevin be nda tu kes i ji wan. Bi kin ku Kurden niştimanperwer u dilpak 
ve ri ya ha bigrin u xwe bi awaki wele saz bikin ku pirani ya milet bi wan 
re bin! 
Guhdar, bi dengeki: Gotinen 1e li ci ye xwe ne; ri ya rizgariya milete me, 
bitenedi yekbuna me de ye. E"m ne dijminen partiya ne, le em dixwazin 
ku partiyen kurd, bi demokrasiyeke rast, bigehin hev u di eniyeke yek
buyi de, bi hev re şeri dijmin bikin. Bimire bindestil Bimire partitiya 
kesan (e şexsan)! Bimire eşirti u axatiyen nu bi naven nu! 

26.l.JW8 
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Ji rojan, ber bi evarek 
rojeke payiza paşin e. 

Mamosta xweşik Jenni
fer Gardner li heleke Lan
done di dersxaneke de, li 
ber texte ni visine rawesti
yaye, tiliyen xwe yen direj 
u barik ber bi leven xwe 
yen ten ik u xweşik dike u: 
"These are my lips" dibe. 
Ji hevoke, peyvika dawin 
dubare dike u dure wek 
peyviken din we ji li text 
dinivise. Herweha xwen
dekaren we yen nu ji tedi
gehijin u li ser kaxizen ber 
xwe dinivisinin . Pişti ge
lek bejeyen weha, ma
moste di dersxane de di
gere, d içe yek bi yek di ser 
xwendekaren xwe de 
xwar dibe ku bizani be ca 
ew rast dinivisinin an ne. 
Tev wan peyviken ku we li 
text nivisine, xwendeka
ran bi tipen cuda cuda u li 
hemberi wan, bi zimanen 
xwe ji tiştina nivisine. 
Pişti ku mamoste dibine 

herkesi nivisina bejeyen li 
text qedandine, dizivire 
ser xwendekaren xwe u 
dibe: "Thank you , 
thanks! " 

Simko u Baçin JI JI 
xwendekaren ve dersxane 
ne. Aniha di kuçekek ke
leka parka Richmonde de 
bir bi B road Streete dirne
şin u di re de li ser çetiniya 
hinbuna vi zimane biyani 
dipeyivin . Pelen baye pa
yize li tulika Baçine xort 
dixe u pore wi ye reş li ser 
eniya wi tevlihevi dike. 
Ev tevgiredana wi ya 
sportifi , renge naşiyeki 
herceyi dide Baçin . Ber
geha Simko i li keleke, bi 
paltoye xwe i rojhelatana
vi ni u çente diplomati, 
behna tacireki ermeni di
de. Li dereke keleka par
ke dema Simko dibine paş 
u peşe wan hinekiji meri
van xewle ye, çoga xwe ya 
çepe bilind dike, çente 
xwe dide ser, bi pozbilin
diya diplomateki xizan 
deve wi vedike, naylonek 
peçayi je derdixe u direji 
Baçin dike: · 

- Ero, ca viya bi du ciya 
bike, em bixwin , dibeje. 
Ji bo cixare ez hertim we
ha tişteki davejim hundu
re çente xwe. 

Bi qaseki din huren zeri
ka heka xaşandi li ser ta
yen simbela Simko dixu
yin. Beriya ku dest bi pe
yivina xwe ya nivçemayi 
bike, sere xwe ber bi jor 
dike u li asimane payizi 
dinere. Ev nehirina wi, bi 
demeke pir u pir kurt di
be. Le wusa xuyaye ku bi 

Hesene Mete ve nehirina wi re gelek 
payizen salan di sere wi 
de divejine u zuzuka di 

ber çaven wi re dibuhurin. Loma dure sere xwe 
dixe ber xwe, jikwir de kesereke vedide, vedige
re ser Baçin u je re dibe: 

) 1' ~~ f ~ 
~~~~ ~, ~ 

i• " 

~ Le tu e hin bibi. Tu e ZU feri vi zimani bibi. 
Lewra tu hej pir ciwan i. 
Meriven ter u ciwan sere wan nerm in, zu tedige
hijin. Le ji bo min hinbuna vi zimani gelek dij
war e. Herçiqas hinbunek wusa zede ji bo min ne 
pewist be ji, min pir dixwest ku ez rojeke bikari 
birn du peyvikan bi hev xinim u ... le wusa xuya
ye ji visale xwe i çel u pencan şunde ez e nikari 
birn. 

Bi pişirinek şerin Baçin: 
- Tu e ji hin bibi, xale Simko, dibe. Ev hej du 

meh u çar rojen me ne ku me xwe havetiye vi we
lati u ev hefte sisiyan e, me dest bi hinbuna zimen 
kiriye. Ma di demek weha kurt de ki fe ri zirnane
ki nu buye? Ca tu raweste, bila du sesalen me li 
vir bibuhurin, tu we çaxe binere ca em feri zi
men di bin an ne. Ma em ji ke kemtir in! Çima 
Afgani hin dibin, em fer nabin? 

Mina ku mistek av li ser dile Simko bube, deste 
xwe ber bi jor vedigire u dibeje: 

- Welle emji wan ne kemtir in, le ... le li welet 
ji xwendina min tune bu ha! 
Ji bill zimane male . .. u ew ji, tu bi xwe ji dizani 
ez nikarim du tipan binim ba hev u bixwinim. 
Bave min ez ne dam ber xwendine, ez çi bikim! 
Te biramin di bine si yadaran de rudinişt u digot: 
"Xwendin çi ye? Ma bi xwendine baske teyran bi 
ke ve bu ye? Ez ji kesen heri xwende ji zanetir 
im." le dema ku meriv li rastiya jiyane dinere, 
we çaxe tedigehije ku ew gotinen bave min hemi 
jiji . .. ji ewki bun. Ya rasti wi hay ji xwe tune bu , 
nizani bu ku bi xwe çi dixwaze u çi dibeje. Gelek 
caran meriv te derdixist ku pewendiyen dest u 
lingen wi ji bi hev ve nine. Wusa ... İcar ji bo ku 
ve tiina xwe ya behiş u bebingeh bipeyitine, di 
rabun u runiştina xwe de çeli bapire min dikir u 
digot: "Ew ji ne xwende bu, le oda wi hertimji 
mevanan dagirti bu. Ji riya se rojan merivna di
hatin u pe dişewirin ... " 

Baçin wusa tedigehije ku ev, diltengiya durketi
na ji welet e, xemginiya ciwaniyek wendabuyi 
ye; u dixwaze pe bide zanin ku ev ne tene guneh
kariya bav u bapire wi ye, loma peyva Simko di
bire u dibeje: 

- De tu ji xema nexwe, xale Simko. Ev tişte ku 
tu dibeji, xwiyeki civaki ye. Le mina ku minji te 
re got; di ve dersxane de hej çel u penc saete me 
ne buhurine. De ka niha bibeje; ew peyviken ku 
tu di van se heftan de hin buye, ma hindik in? Tu 
feri çend bejeyan bu ye, ka ji min re bibe! 
-Ez hin bume, hin bume. Ji dev u poz, heta tiş-
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ten di hundure dersaxane de, ez yek bi yek nave 
hemiyan ji dizanim. Le ... 
Li vir mina ku Simko li tişteki varqile hineki 

bedeng dimine, dure tavile li gotinen xwe zede 
dike u dibeje: 
-Le meriv piri wan tiştanjiji bir dike, ha! Ser

qise ew bejeyen ku em iro hin bunin, heta sibe 
em e nive wanji bir bikin. İcar dive meriv wan 
hemiyanji ber bikin, an ne, nabe. Ku te bive, em 

. naha biçin ba me, em e çayek xwe vexwin u di 
ber re ji heta ku em baş hin bibin, em e peyvikan 
ji hev bipirsin. Ji xwe mala min ji vir ne dur e. 
Pişti ku Simko u Baçin li ser ve yeke li hev di

kin, herdu bi hev re bi qasi deh werisan bedeng 
dimeşin. Ev bedengiyabi pirsek Baçin te birin u 
dibe: 

- Xaniye te çawa ye, xale Simko? Tu je xweşi, 
an ne? 

- Bi Xwede, baş e. Oda min fere ye, maseyek u 
du sandaliyen nu te de hene, diwaren we bi kaxi
zen xweşik in, xwarin ... Le ciranen min ... ez li 
koridorekee diminim. Di koridore de em deh 
kes in. Ji bilimin hemijiji van xorten xwendekar 
in, di xwendegehen bilind de dixwinin. Em gişt 
xwarinxaneke bi kar tinin. Cemedanka me ji 
herwusa ... Ero, di van du se rojen dawin de tişte
ki bala min kişand: Tişten min yen xwarine zu 
kem dibin. Ku şeyten tiliya xwe ne xisti be nava 
xwarinen min, we çaxe ... we çaxe Xwede diza
ne ev kare xwendekaren koridora min e. Welle 
dure ji du tiştan şik ketedile min: Yek şeytan u ye 
din ji xwendekaren koridore .. . Bel e, bel e! .. wu
sa nepişire tu! Wek ku şeytan bi min re bixwe ... 
tişten min kem dibin. Binere ez paketek hek di
kirim, dibim di cemedanke de datinim, sibe di
çim le dinerim, heken min kem bune. Penire 
min, rune min disa wer, nane min .. . nan lo, ma 
nan çi ye! ... meriv dave ber kı1çikan! Le min ni
zani bı1 bi çi awayi u çiqas je kem dibe. Ma ke 
behna beçiya xwe kiriye u beri raketine biçe li 
tişten xwe binere! ... Veca min bi çaven xwe ne
dita, min e bawer nekira. Pişti ve şika xwe, welle 
min xwe da ber ku bizani birn ka ki ve nefsmirda
riye dike. Bi sere min u te ... bele, do derengi şe
ve bu. Ez di oda xwe de ramedi bum. Min denge 
lingan bihist ku ber bi xwarinxane diçe. Ez ji ra
bum u min hedika da pey. Xorteki fini bU. Ero, 
çer ku wi dere cemedanke vekir u deste xwe di
reji hundure we kir, welle min hişkfiri bi zenda 
wi girt. Deste wi li hewa ma. Çav li sere min tari 
bı1n u welle çi hat ber deve min, min je re got: 

~~~ ,. 
ltııı. .1 

D Niviskare ve kurteçiroke Hesene Mete, ji
dayikbün 1957, ji Kurdistana Bakur; ji bajare 
Erxeniye ye. Ew nuha li Swede diji. Wl, tevi 
çend hevalen xwe yen din, hin kurteçiroken 
Çexov; bi nave "Mirina Karmend" ü bi sere 
xwe F romana Puşkin, "Keça Kapiten" wer
gerandine zimane Kurdi D 

"Ev çi kare te ye, beşeref!" min gote. "Tu mestı1me
zin , bi qasi terikeki ye, riswa! Ma ev bi te dikeve?" 
le ez bawer im geleki tirsiya . Lewra çer ku zenda 
xwe ji nav lepen min filitand, weke cewrika tajiyek 
sow ji ber min bazda. ez xale te me! Ma ez edi wi 
berdidim! Welledi koridore de min da pey. Ez di ser 
de qeriyam fini ji oda xwe derket ber deri ı1 vi bena
rofisi xwe havet baş we ı1je re got: "Ez di bexte te de, 
minji nav lepe viya xelas ke!" Ee, tu dizani , li ba me 
ji yeki ku xwe baveje bexte jinan, dest le ranabe. Edi 
ne bı1 ku li ba keçike ez xwe rakeşime wi, le min ew 
rezil u riswa kir: "Kero tu bi qurbana ve keçike bi!" 
min gote. " Ku ne ji bo xatire ve keçike bu ya, min 
dizani bı1 anihamine çi bihaniya sere te!" Le baş bu 
keçi k ciwanik derket u bi zareki xweş ji min re got: 
"Ez di bexte te ı1 Xwede de xale Simko, w i kiriye tu 
neke! Dev je berde! ... " 
Dema ku keçike ev digot ı1li ber min digeriya, ew ji 
li paş we no la pisike ku ş ir rijandi be, her bi çaveki 
tirsek li dora xwe di neri. De kanaha tu bibeje Saçine 
min, ku tu di şuna min de bu ya te e çi bi kira? Lee ... 
A çileken wusa beru ji hene. 
Wellemin rabı1ji begaviji keçikeregot : "De bila ve 
care weha be, le ku ew carek din tişteki wusa bike, 
bi sonda se keviren jinberdane ez e deste wi b işiki
nim u ... nizanim çi b iki m." Ü nemaze min bi we da 
zanin ku careke din ji tişteki weha biqewime, w e ça
xe bila ew loma ji xwe bike, le ji min neke. 

Simko ı1 Baçin neziklli male kirine u ew e bi qaseki 
din tekevin we koridore. 

• 

Ferman Munzuri 
Ez ... 

O O O Ez xorteki 22 sali me, li bajare 
Uppsala dixwinim O nezi salan li vir 
dijim. Bi rasti ıi jiyan li welate xerib 
gelek zehmet e. Ji bo me yen be we
lat, yen kO nikarin vegerin welate 
xwe, bihna axa _xwe bikşinin, nikarin 
heval, hogir, pismam O dotmarnan 
xwe bibinin. 

Ez yek ji wan im. Ji ber ku eşa dile 
xwe, birinen xwe bikewinim, min ev 
helbest nivisandine. 
Hevi O daxwaziya min ya heri mezin 
Kurd O Kurdistaneka serbixwe ye. 
Rojek çav bi bine kurd ji xwedi welat O 
xwedi doza xwe ne. Bi rasti ji be welat 
mirov lal, ker O gej e O O O 

Xeyalen Gund 
Cardin bibüna dawet 
şabüna ReÇ ü xort 
dest bidena hev ü din. 
biçıirtina çıovend 
leReta heft roj ü şev 
def ü zime li çıunde me 

ji Rürtiken zinaran ü çahlan 
qirüçbüma ava zelaJ 
ji dilopen barane 
evare cardin sterR derRetina 
me bi!Ista çav çirtonet<e 

Xwezi cardin piriRa min 
çiroR bi~tina li ber çiraye 
her şeven bihare li çıund 
li Kurdistane 

Fennan MUNZUR 
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-MIT, Kontr-gerilla 
provakasyonlara 
devam edivo~!! 

Koruculuk Sistemi çözüm mü? 
ANK • Diyarbaklf 

O O D MiT ve Kontrgerilla Kürdistan' ın genelinde geli
şen muhalefeti yıldırabiirnek amacıyla bir dizi provaka
tif çalışmalar. yapıyor. Zor ve baskının yanısıra çalışma
larını basın-yayın aracılığı ile de sürdüren MiT ve Kontr
gerilla geçtiğimiz günlerde Kürdistan genelinde köyle
re aşağıdaki metni postaladı. Diyarbakır Yenişehir 
PTT'sinden bölge köy muhtarlıklarına gönderilen " Böl
gesel D~stekçilere Son Uyarı " başlıklı ve "Güneydo
ğu ' nun Olümsüz Korucuları " imzalı bildiri aynen şöyle: 

Bölgesel Destekçitere Son Uyan 
-Sen millet ini toprağ ını düşünmek mi istiyorsun? 
-Sen hakyolunda, bayrak altında yaşamak mı istiyorsun? 
-Sen çocuğunu, okulup adam edip, yetiştirmek mi isti-
yorsun? 
-Sen kız çocuğunu , namusunla şerefinle büyütüp iyi bir aile 
kurmak mı istiyorsun? 
-Sen eza n sesi duyulan cuma namazı k ı lınan bayrağ ı , sanca
ğı dalgalanan ülke mi istiyorsun? 
-Sen bağına, bahçene, tarlana, yaylana serbestçe gidip hay
vanını ot latıp, gönül rahatlığı içerisinde, refah içerisinde ya
şamak mı istiyorsun? 
-Yoksa! 
-PKK denen Moskof uşağ ı , Ermeni dönmesi, Rus kırması, 
dinsiz imansız, canilere yardım edip onlar gibi mi olmak is
tiyorsun? 
-Namusu olmayan, karı nı, k ızını , bacını, ananı Moskof 
uşağına peş çekip şerefsizce, namussuzca yaşamak mı isti
yorsun? 
-Vatandaş kaçırılan kızını , 12 yaşındaki oğlunu , ilk önce ca
ni örgütleri tarafından iğfa l edilmekte, mütekkiden diğer 
PKK canileri tarafından dağda tecavüz edildiğini biliyor
sun , bunun bugün komşuna, akrabana,yarın senin başına 

geleceğini düşünmüyor musun? 
-Dış güçlerin emeline alet olan can i PKK'nın seni bir ekme
ye bir cana muhtaç edeceğini görmüyor musun? 
-Ezan sesi duyulmayan, cuma namazı kılınmayan, bayrağı 
dalgalanmayan , namusu şerefi olmayan ülke haline getir
mek için uğraşan buna alet olan PKK canisine yardımını 
kes! 
-Yaptığın bu yardımlar senin sonunu hazırlayacaktır. 
-Bayrak uğrunda biz millet olarak halkın yolunda namus 
için ölene kadar mücadele edeceğimiz bellidir, tarihten bu
güne kadar bu hep böyle olmuştur. 
-PKK denen caniler, dağılmaktadır, korkusundan komşu ül
kelere kaçmaktadır, dış güçlerin uşağı , aldığı talimatla seni 
korkutup seni de alet etmek istemekte, yardım etme görü
yorsun ya yavaş yavaş eriyen sönen PKK canisi son çırpınış
larını vermekte, bu Moskof uşaklarına son suyunu verme. 
-Işte gün gelmiştir, gerçekleri görüp onlara yardımı keser
sen vatanını, namusunu , dinini , imanını, bacını , kızını , oğ
lunu düşünürsen diye sana şimdiye kadar bir şey demedik . 
-Ama sabrın , hoşgörünün de bir sonu vardır. Vatanına , iha
netin bedeli vardır, bu bedelde candır. 
-Kendine gelmez, yardıma devam edersen, kendin bilirsin, 
bu sana milletin son ihtarıdır. 
-Vatan için, bayrak için, hak için, iman için, namus için güç 
ve inancımız halklar, milletimizdir, devletimizdir. 
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Terör: Sürgün ve Göç 
O O O Kürdistan'da son dört ayda 210 köy ve 740 mezra bo
şaltıldı. Kürt köylerini denetimi kolay bölge içi yerlere yerleştir
mek amacıyla, "Kollektif Köy" projesi Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği'nce, hükümete önerildi! 

O O O Köy muhtarlarına ilçe Jandarma Bölük Komutanlıkla
rı'nca yapılan yeni sözlü tebligatta, bundan böyle köyünden 
ayrılan 15 yaşından büyük herkesin en yakın karakola bildiril
mesi zorunluluğu getirildi! 

Mezralar, köylere, köyler şehirlere akwor. .. 

ANK• Van 

Foto; ANK 

jandarmaca yakıldı. Gürpınar il
çesi Arıni ı köyü ise 10 Ekim 1989 
gecesi ''kimliği meçhul'' şahıslar 
tarafından kurşunlandı. Toptan 
aldıkları gıda maddelerine Gür 
pınar ilçe merkezinde el konulan 
Çaçelyen, Işıkpınar köylüleri de 
göç kararı aldılar. Silah almayan 
aşiretin lideri Nedim Öner'in jan
darmaca öldürülmesi üzerine aşi
rete bağlı 24 köy halkı da göçü
yor. İnsanlar can havliyle kaçar
ken, hayvanlarda yok pahasına 
satılıyor. 
Diyarbakır Yenişehir P1T'sin

den bölge köyleri muhtarlarına 

gönderilen ''Bölgesel Destekçile
re Son Uyan " başlıklı ve "Gü
neydoğu 'nun Ölümsüz Korucula
n '' imzalı teksir metinlerini halk, 
' 'düşmı:ınlık belgesi " olarak yo
rumluyor. Halkın tedirginliğini 

bir kat daha artıran bu tehdit 
mektubu , Kontr-Gerilla'nın yeni 
bir icraatı. 

Son dört ayda Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölge
lerden 210 köy 740 mezra boşaltıldı . Yamacından bir çığ gibi 
kopan Kürt köylülerini -denetimi kolay- bölge içi yerlere yerleş
tirmek amacı güden ·'Kollektif Köy'' projesi Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliği 'nce, hükümete önerildi . Prensip olarak Bakanlar Kuru
lu'nda kabul edilen proje, Devlet Planlama Teşkilatı 'na da iletildL 
4 milyar liraya malolacak 100 hanelik bir köy için, kaynak aranmaya 
başlanıldı. Muş ovas ı , " Kollektif Köy"ün uygulamaya konulacağı 

ilk alan ... 

Van'ın Çatak ilçesinde Fendi 
Bahadır adlı ayakabıcı Mekap 
ayakkabıları sattığı için dört gün 

göza!tına alındı. Bahadır, gözaltı sonrası Mekap ayakabıları iade 
için lstanbul'a götürdü . 

Köy muhtarlarına ilçe Jandarma Bölük Komutanları'nca yapılan 
yeni şifah i tebligatta, bundan böyle köyden ayrılan 15 yaşından bü
yük herkesin en yakın karakola bildirilmesi zorunluluğu getirildi. 
Köy muhtarları artık iş i gücü bırakmış, bir saatliğine bile köyü terk 
etmek zorunda kalanları karakoliara bildirmekle meşguller. 

5 Eylül Siirt il merkeze bağlı köylere giden komando birlikleri 
köylülerin bir haftaya kadar köylerini terk etmelerini emrettiler. Bir 
aylık süre içerisinde Siirt merkeze bağlı Çiçekli , Konacık , Bostan
cık , Demirkapı , Yavalı , Kışlacık ve Sağlarca köyleri boşaldı. Pervari'ye bağlı Yapraktepe ile Başkale'ye bağlı Aydemir köyleri 

DiVARBEKiR MEKTUBU 

"Esir kamp1" 
D D D Irak ' ın k imyasal s ilah saldı rı la

rından kaçara k, Kuzey Kürdistan'a ge
len onbinlerce G ü ney Kürdistan lı, şu 
an Tü rk devletinin i nşa etmiş olduğu 
esir kamplarında "yaşam" larını sür
dürmeye çalış ıyorlar. 

10 Haziran günü Kızıltepe kampında 
binlerce insana zehirli ekmek verilme
sinin yankıları dünya kamuoyunda sü
rerken, diğer kamplarda da çeşitli bi
çimlerde insanlık dışı uygulamalar de
vam ediyor. Diyarbakır Mülteci Kam
pı ' ndan gönderilen ve mültecileri n için
de bulundukları durumu anlatan mek
tubu okuyucularımıza sunuyoruz. 

Diyarbakır Kürt Mülteci Kampında 
Durum 

••• Türkiye'ye sığındığımız andan bu yana orada 
gördüğümüz yaşam tarzımız mülteci olan insanların 
yaşamlarından çok uzaktır. 

Geçen kış binalara taşındığımızda her daireye 
30-35 kişi yerleştirilmişti. Büyüklüğü tahminen 30 
m2 olan odalarda yaşamımızı nasıl sürdürdüğümüzü 
siz tahmin edin . Koşulların elverişsiz olmasından 
dolayı bizler çeşitli hastalıklara maruz kaldık. Bu 
hastalıkların başında özellikle çocuklarda, tifo, kı
zamık ve diğer çeşitli hastalıklar gelmektedir. Bu 
hastalıklar sonunda 200'den fazla çocuk öldü . Bu 
çocukların ölüm sebebi bakımsızlık ve insani mua
mele görmememizden ileri geliyor. Bu yüzden in
sanlarımız gözlerimizin önünüde ölüyorlar. Kampa 
tayin edilen doktorlar bir iki saat içinde 150-200 ki-

ş iyi muayene edip hastalığı ağır olan
lara basit ilaçlar veriyorlar. Günlerce 
hasta ol sak bile, bizleri ne dışarı bı ra
kıyorlar ne de muayene ediyorlar. 
Bizler, kampın içinde bulunan Kürt 
doktorlara muaye.ı:ıe olup gereken 
ilaç ları alıyoruz. üzeilikle Türkiye: 
ye geldiğimizde kimyevi bombaların 
etkisiyle 5-10 ağır, 200 yaralı olması
na rağmen doktorlar inkar edip gere
ken ilgiyi göstermiyorlardı. Sordu
ğumuzda bizim el imizde bir şey yok, 
emir yukardan geliyor diyorlardı. 
Halen bu hastalıkların etkisi devam 
ediyor. Yaşam koşullanınız o kadar 
kötü ki, bu şekilde yaşamımız ı sür
dürmemiz mümkün değil. 

24 saatte 1 saat su veriliyor. Her 180 
ki ş iye 2 kalıp buz veriliyor s ıcaklık 

Esir kampm'da da olsa büyüyecekler! Foto; ANK 45-50 derece. 35 kişilik daireye 15 
günde bir 2.5 kilo pirinç, 20 kilo şe

ker 5 kilo et, 1 teneke gaz yağı, günlük kişi başına da bir sornun ekmek ... 
Kampa geldiğimizden bu yana sanki esir muamelesi görüyoruz. Kamp çevresi te

lörgülerle çevrili olup, polis ve askerler sürekli nöbet tutmakta. Evimiz ile nöbet
çilerin mesafesi sınırlıdır. Kampın çevresine her 100 metrede 2 nöbetçi bırakılıp 
~ışarıya izinle, izin kağıdıyla çıkılıyor. 30-35 günde bir defa izin sıramız geliyor. 
Izin süresi saat 9 ila 6 arasıdır: Devlet, bize suçlu insanlar gözüyle bakıyor, ona gö
re davranıyor. Bizlere ve çocuklarımıza kampın içinde rastgele tekme tokatla, so
palarla görevliler saldırıyorlar. Bu olaylardan bir tanesi 5. 8. 1989 tarihinde oldu. 
Bir çocuğumuz dışarıya izinsiz gidiyor, jandarmaya yakalanıyor. Çocuk aşırı haka
redere maruz kalmış ve halen etkisinden kurtulamamış bir durumda. Bu olayların 
hepsi gözlerimizin önünde oluyor. Bunların sebebi açık; bizlerin özgür ve kurtarıl
,mış bir bölgeden (Irak Kürdistanı'ndan) geldiğimizi biliyorlar. Bizleri bazı kötü, 
nahoş olaylarla karşı karşıya bırakıp, karşılık verınemizi bekliyorlar, bahane arı
yorlar. 

İçinde yaşamış olduğumuz şartlar çok kötü. Bu şartların düzeltilmesi TC'nin 
elinde. Ne olduğumuzu bilmiyoruz! Esir miyiz, mülteci miyiz? Bize bir kimlik ve
rilmiyor. 

Biz neyiz? E~~t beyler! Bizler ezilen sömürülen bir halkın evlatlarıyız ve o halk 
Kürt halkıdır. Ozgürlüğe bağımsızlığa , insanca yaşamaya susamış bir halktır. Siz 
bizleri inkar edip, mülteci statüsüne sokmuyorsunuz. Çünkü bizleri , Kürt halkını 
inkar ediyo!'Sunuz . Ama tarih bizim de diğer halklar gibi özgür ve bağımsız ülke
mizde yaşayacağımızı yazaeaktır. Emperyalist ve sömürgeci güçler ne kadar mani 
olsalar da bu sağlanacaktır. 

Diyabakır Mülteci Kampından 1 Zınar 
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iki Kürt mülteci kendini vakti!! 

Ştho iyigüven Foto; ANK 

ANK • Londra rinde açlık grevleri ve çeşitli protesto siyasal sığınma talebinde bulunan Kür- kö_tü sonuçlarından biri! 

DDD 5 Ekim '.989 günü Hor
mondsworth kampından alına
rak Türkiye'ye iade edilmek üze
re tutuklanan Şıho İyigüven ve 
Doğan Arslan adındaki Kürtler, 
sınırdışı ve iade uygulamasını 
protesto etmek amacıyla 8 Ekim 
günü kendilerini yaktılar. Şıho 
Iyigüven yapılan müdehalelere 
rağmen kurtanlamayarak ölür
ken, Doğan Arslan da ağır bir 
şekilde yaralandı DDD 

Mayıs ve Hazi~an aylarında 4 bine 
yakın Kürd'ün Ingiltere'ye gelerek 
siya,sal sığınma talebinde bulunma
sı, Ingiliz polisinin Kürt mülteciler 
üzerinde baskıs.ını yoğunlaştırması
na neden oldu. Ingiliz polisinin hak
sız tutuklamalar ve kötü muamelesi
ne karşı Kürt mülteciler, cezaevle-

eylemleri yaparak bu uygulamaları pro- distanlı mültecilerle dayanışmanın yük- Ingiltire 'ye gelerek politik sığmma 
te.sto ettiler. seltilmesi yönünde çağrı yaptı. Yayınla- isteminde bulunan Şıho İyigüven ve 

Ingiltere'ye gelerek politik sığınma ta- nan bildiride özetle şu görüşlere yer ve- Doğan Arslan 5 Ekim 1989 günü 
lebinde bulunan ve 5 Ekim 1989 günü rilmekte: Harmondsworth kampında tutuk-
Harmondsworth kampından alınarak "2 Mayıs 1989'dan itibaren sömürgeci lanmaları ve sınırdışı edilmeleri 
Türkiye'ye .iade edilmek üzere tutukhı- Türk devletinin baskı ve yıldırma politi- protesto etmek amacıyla kendilerini 
nan Şıho Iyigüven ve Doğan Arslan kfısından kaçan dört bine yakın insan yaktılar. 
adındaki Kürtler, sınırdışı ve iade uygu- Ingiltere'ye sığ ındı. Kürdistan 'daki bas- Home Office'in 9 Ekim 1989 günü 
tarı:ıasın~ protest? ~t~ek amacıyl~ .8 kı v~ ~şke~ceden kaç~n halkımız burada Ingiltere sınırlarını terketmesi için 
Ekım gunu kendılerını yaktılar. Polıtık da lçışlerı Bakanlığı nın olumsuz uygu- k Id - ş h 1· · .. 8 Ek · · . .. arar a ıgı ı o yıguven ım sığınınacılardan Şıho Iyıguven yapılan lamalarıyla karşı karşıya kaldılar. 1989 .. .. k 1 k ·u·· , 
müdehalelere rağmen kurtanlamayarak Bazı mülteciler daha havaalanına ge- . g~nu urtarı arnıyara 0 u;. 
ölürken, Doğan Arslan da ağır bir şekil- /ir gelmez, sorgusuz, sualsiz içeri alın- Bı ldınde devamla, HoiJ!e Office ın 
de yaralandı. dı lar. Bunların bir kısmı dört-beş aydan bu ta~rıyla Ul~sl.arara~~ Insan Ha~-
Oiayın ardından bir araya gel.en İngi- beri Ingiltere'nin çeşitli hapishane ve ları S~zleşmesının ılgılı m.add~lerı~ 

liz, Kürt ve yabancı kuruluşlar Ingiltere kamplarında tutuklu bulunuyorlar. Bı- nın h ıçe say~ldığı~. Kurdıs~ndakı 
mülteci politikasını protesto ederek, ya- rakılan diğer mülteciler de Harmond- uygulamalar tum dunyaca bılınıyor-
bancıl;ır yasasının değiştirilmesini iste- sworth kampına götürülüp orada ırkçı ken Home Office'in politik sığınma 
diler. Ingiliz hükümeti ise yaptığı açık- tercümanların denetiminde ifadeleri isteminde bulunan Kürtleri tutukla-
lamada, Iyigüven olayı hakkında soruş- alınıyor ve tutuklanıyor/ar. Bu haksız yamayacağı, gözetim altına alama-
turma açılacağını bildirdi . tutuklamalardan dolayı cezaevinde aç- yacağı belirtiliyor. 

Bu arada bir bildiri yayınlıyarak olayı lık grevleri yapıldı ve hala yapılmakta. 
protesto eqen Kürdistan İşçi Derneği, Işte Home Office'in uygulamalarının Şeyhmus MERGE 

SWAPO Kuzey Ülkeleri Tenisilcisi C. N. Taapopi • • • SWAP O, (South 
West Africa Peoples 
Organization) Gü_rıey 
Bat1 Afrika Halk Orgü
tü bir diğer adwla Na
f!!ibya Halk Kurtuluş 
Orgütü. 

"Kürtlerle dayanişmaya haz1r1z" 
19 Nisan 1960'da 

Sam Nayuma ve An
dimba Tovio Ja Toivo 
önderliğinde kuruldu. 
Güney Afrika'ya karş1 
mücadele eden SWA
PO'nun hedefi; Birle
şik Demokratik bir Na
mibya. Başlanğ1çta 
banşç1l mücadele yo
lunu seçen SWAPO, 
daha sonra silahli mü
cadele vermek zorun
da kalarak Namib
ya Silahli Ordusu 
PLAN'1 kurdu ve 1966 
y1lmda ilk silahli eyle
mini gerçekleştirdi. 
Bugünlerde SWAPO 7 
Kas1m'da Namibya'da 
yapilacak olan genel 
seçimlere katlimaya 
hazlflamyor. • • • 

ANK • Borlange 
000 Kasım'da Namibya'da yapı
lacak seçimler dolayısıyla SWAPO, 
Avrupa'da geniş bilgilendirme top
lantıları yapıyor. SWAPO'nun ~a 
içinde bulunduğu ve aralarında Is
veçli parti, dernek vb. kurumlardan ~ 
meydana gelen Güney Afrikayı Teş
hir Komitesi , 14 Ekim Cumartesi 
günü İsveç'in Borliinge şehrinde ba
sma yönelik bir bilgilendirme top
lantısı düzenledi. Toplantıya kon~ş
macı olarak SWAPO'dan Kuzey Ul-

AÇIKLAMA 

000 Geçen sayımızla bir
likte bu sayımız da da "Tarih 
• Dirok", "Serbest Kürsü • 
RGpela Vekirl" ve "Okuyu
cularla • Bi xwendevanan re" 
sayafalarımıza yer vereme
dik. 

Olanaklar ölçütünde gele
cek sayılarımızda bu sayfala
ra da yer vereceğimizi oku
yucularımıza duyururuz. 
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keleri Temsilcisi Cisi Nillo Taapopl 
de katıldı. 

Komite adına söz alan yetkili, ya
pılan aktif çalışmalar sonucu açılan 
bağış kampanyasında 1Q88 yılı için
de SWAPO'ya 800 bin lsveç Kronu 
yaklaşık 280 milyon TL. karşılığın
da bağışta bulunulduğunu ve Komi
te'nin ay~ıca, Güney Afrika rejimi
ne karşı lsveç'te geniş bir kamuoyu 
oluşturduğunu açıkladı. 

Namibya'dan yeni dönen gazeteci 
Lasse Ström de, çektiği slaytları 
göstererek ülkenin ekonomik, siya
sal ve kültürel durumuyla ilgili de
taylı bilgiler verdi.: 

SWAPO Kuzey Ulkeleri Temsilci
si C. Nillo Taapopi , yaptığı konuş
mada , hiç bir sömürgeci ülkenin 
sonsuza dek bir ülkeyi sömürgesi 
olarak tutamayacağını, Güney Afri
ka'nın da sömürgesi olan Namibyac 
yı elinde tutamadığını belirtti. Yan
lızca 1989 yılı içinde yapılan savaş 
giderlerinin Namibya'nın bir yıllık 
ulusa.J.- geliri kadar olduğunu belir
ten Taapopi, SWAPO'nun kararlı 
mücadelesi sonucu ve dünya kamu
oyunun da baskısıyla Güney Afri
ka'nın geri adım atmak zorunda kal
dığını belirtti. 

C. Nillo Taapopi konuşmasına de-

vamla, İnek Ayağı (Koe Vot) diye 
adlandırılan karşı devrimci, terörist 
bir örgütün Güney Afrika tarafın
dan oluşturularak SWAPO'ya ve si
vil halka karşı kullanıldığını söyle
yen Nillo: ''Artık kardeşi kardeşe, 
eviadı babaya ve siyahlarla beyaz
ları karşı karşıya getiren, ayrıca 
kan ve savaşla dolu olan eski sayfa
ların kapandığını, onun yerine de
mokratik bir yaşamın, barışı, kar
deşliği ve dayanışmayı içeren yeni 
bir sayfanın açıldığını '' belirtti . 

40'tan fazal parti ve örgütün oldu
ğu Namibya'da, 10 parti 7 Kasım'da 
yapılacak olan seçimlere katılacak . 
10 partiden 9'u SWAPO karşıtı bir 
politika sürdürüyor. Güney Afrika 
taraftarı NDA gibi partiler de seçi
me katılıyorlar. Bütün bunlara rağ
man SWAPO'nun başlattığı geniş 
seçim kampanyasının başarılı olma
sı. bekleniyor. 
Iktidarı ele aldıktan sonra kendile

rini zorlu görevlerin beklediğini be
lirten Nillo; "840 000 km2 'lik Na
mibya 'yı alıyoruz, ancak ta/an ve 
yağma edilmiş olarak. Bugün ço
cukların 5 yaşına gelmeden öldüğü, 
sağlık ve sosyal hizmetlerinin bu
lunmadığı bir Namibya olarak alı
yoruz. Bizleri yapılması gereken 

Berpirsiyare Gişti D Nivisarlm ku ten şandin li xwedi-

Cisi Nil/o Taapopi Foto;ANK 

tonlarca iş bekliyor." diyen Nillo, 7 Kasım'da yapılacak seçimlere 
katılmak için ülkeye gideceğini de belirtti. 

SWAPO'nun Kürt sorunu ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu
nu sorduğumuzda, Nillo; SWAPO'nun Kürt sorunu konusunda 
bir politikasının olmadığını, ancak kişi olarak Kürt sorununu bil
diğini ve yakından izlediği cevabını veriyor. Nillo, Kürt hareketle
rinin göstereceği dostane yaklaşıma da açık olduklarını cevabına 
ekliyor. 

Dersim/i Ahmet 
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''Kurdistan Press, di xizmeta tekoşina rizgariya 
gele me de ye. Beşdarbuna Kampanya Piştgiriya 
Kurdistan Press ji wezifeki netewi ye. Di ve em we
zifa xwe bi cih binin .. . '' Şivan Perwer 

A • 
Beşdari kampanya piştgiriy.e bibin! 

N 
K 

GIRO 

Dayanışma kampanyasıria katılalımi 

51195 

p 
o 

s 
T 

GIRO 
1343-5559 ! 

000 Geçen sayıda açtığımız dayanış
ma kampanyamız büyük ilgi f!ördü. 
Gerçek yurtseverlerin. fferçek demokrat 
ve sosyalistlerin içinde bulunduğumuz 
duruma karşı kayıtsız ka/mayacak/a
nnı tahmin ediyorduk. Kampanyaya 
f!Österi/en ilgi tahminlerimizin de öte
sinde oldu. Kürdistan Press çalışanlan 

000 Kampanya piştgiriya Kurdistan 
Press' e bala çel ek Kurdan kişand. li 
xwe me çuman dikir ku we welatpa
rez. demokrat u sosyallsten rast li 
hember ve yeke berpirsiyariyen pe
wist nişan bi din. Beşdaren kampanya
ye ji çumanen me zedetir bun. Em. 
xebatkaren Kurdistan Press' e sipasiya 

ı 26533-0 ı 
olarak az çok demeden. f!eçtiğimiz sayı eline f!eçer f!eçmez. bağış kampan
yamıza katkıda bulunan tüm yurtsever/ere teşekkür ediyoruz. 

xwe ji kesen ku alikariya rojname kirine. peşkeş dikin. 

Bu saytmızla birlikte bağış kampanyasına katılan okuyuculanmızın ad
/anna sayfalanmızda yer vereceğiz. isminin yayınianmasını istemeyenler 
lütfen bi/dirsinler... K urdistan Press 

Bi ve hejmare re em de naven kesen. ku beşdari kampanye bune. di 
rupelen xwe de biweşinin. Kesen ku. nexwazin naven w an ben nivisan
din. ji kerema xwe' re bi me bi din zanin ... 

Kurdistan Press 
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