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• BM Mülteciler Yüksek Komfserliği 
ile TC arasında sürdürülen görüşme
ler sonucu, Mardin Kampı sakinlerinin 
Yozgat-Karabıyık'ta iskan edilmeleri 
için bir proje hazırlandı. 

e BM-MYK Basın Sözcüsü Hall, 
ANK'a yaptığı açıklamada, proje ile il
gili bütün diplomatik ve bürokratik so
runların çözüldüğünü, projenin başla
tılabilmesi için kaynak teminine çalı
şıldığını belirtti. 
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FEDERAL ALMANYA'DAN 

TC've destek 
• Yeşiller Partisi milletvekili Angelika Beer'
in parlamentoya verdiği bir soru önergesi 
üzerine, Alman Parlamentosu'nda ilk kez 
F.Aimanya'nın Türk polisine destek verdiği 
açıklandı. 
• Alman Parlamentosu'na daha önce veri
len soru önergelerini cevaplandırırken hükü
met, TC'ye yardım yaptığını inkar etmişti. 
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FRANSA 

Özal, Paris 'te ikibini aşkm özel tim elernam taratmdan ko
rundu. Öza/'1 protesto eden devrimcilerden 30'u polis tara
tmdan tutuklandi, birçoğu yaralandi. Foto: ANK 
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politika • ekonomi • toplum • 
0 00 12 Mart 1970 müdahalesi döneminde TC, uzun 
bir aradan sonra Kürdistan'da İstiklal Mahkemeleric 
ne benzer bir uygulama başlattı. Kürtlerle ilgili dava
lar özellikle Diyarbekir'de kurulan Sıkıyönetim As
keri mehkemelerinde toplandı. Bu aynı zamanda ta
rihsel bir dönüm noktasının da başlangıcı anlamına 
geliyordu. O döneme kadar genellikle Kürtler, mah
kemelerde siyasal savunma yapmamışlardı. 1921'den 
38'e kadar uzanan zaman içinde Kemalist diktatörlük 
Kürdistan'da kan akıtmış, Dersim'in düşmesi ile bir
likte Kürdistan kan içinde dize getirilmişti. Daha son
ra Irak'ta Haşimi Monarşisi'nin yıkılınası (1958) ve 
Barzani'nin Sovyetlerden geri dönmesi ile yükselen 
Kürt hareketi, TC içinde de yankı sını bulmuş, 1959'da 
49 Kürt aydınının tutuklanması ile yeniden ardı ardına 
Kürtler hakkında davalar açılmaya başlanmıştı. An
cak bu davalar 12 Mart duruşmalarına kadar tutarlı 
bir siyasal muhtevaya sahip değillerdi. 

Diyarbekir'de TC'yi şaşkına çeviren gelişmeler ol
du. Dünün burnu sümüklü, başı kabak, ayağı çıplak 
sömürge çocukları. yargıçların önünde dik başlı, asi 
ve yüksek sesle konuşan militanlar olarak siyasal içe
rikli savunmalar yapıyorladı. Doğu, Doğulu halkı
mız, mahrumiyet bölgesi gibi kavramların yerine, 
Kürt, Kürdistan, Kürt halkı gibi kavramlar kullanı-

yorlardı. Bu bek
lenmedik bir geliş
meydi. Ve tabii şaş
kınlık yarattı. siya
sal içerikli savunma 
yapanlara karşı tep
kiler oluştu. Bir di-

Bir 
Tarihtir 
Yaşanan 

zi provakatif giri
şimlerde bulunuldu 
Dönem , aynı za
manda Türk solu ile 
kopuşmayı da içeri
yordu . Ve biz ken
dimizi birdenbire 
derin bir bilgisizli
ğin, bir teorik ye
tersizliğin içinde 
bulduk. TİP (Türki
ye İşçi partisi) ve 
FKF (Fikir Kulüp
leri Federasyonu) 
kaynaklı birikim, 
siyasal savunmala
rın ihtiyaç duyurdu
ğu bigilere cevap 
vermiyordu. 

DDKO (Devrimci 
Doğu Kültür Ocak
ları) ise henüz kör
pe bir kuruluş ola-

Orhan KOTAN 
rak yeterli birikimi 
sağlamış değildi. 
Zorunlu olarak bir 
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çok şeye yeniden 
başlamak gerekti. 

Bu yapıldı. 
Önce Kürt tarihi

nin ve dilinin araştı
rı l ması çalışmaları

na başladık. Tarih 
çalışmaları bizi 
doğrudan doğruya 

lll. Enternasyonal'in eleştirisine götürdü. Ağrı dire
nişi ve Mehabat Kürt Cumhuriyeti'ni incelerken 
SSCB'nin tutarsızlığını yakaladık. Gerçi III. Enter
nasyonal daha önce -özellikle Troçkistler tarafından
detaylı biçimde irdelenmiş, eleştirilmişti, ama, bizim 
izlediğimiz yol, tümü ile el yardamı ile ve kendi araş
tırmalanınıza dayalı idi. Kürdistan'da özgün bir 
ideolojik çizgi böylece ortaya çıkmaya başladı. Ve 
tabi statükocu sol tarafından derhal afaroz edilip, kü
für altına alındı. 

Mehabat Kürt Cumhuriyeti'ni i~celerken, Tahran 
Antiaşması'nı gördük. Buna göre, Ingiltere, ABD ve 
SSCB, savaş sonrasında İran'nın toprak bütünlüğü
nün korunması ve ordularını İran'dan çekmeyi kabul 
ediyorlardı. İran'da bu dönemde ortaya çıkan iktidar 
boşluğunun da etkisi ile Azerbeycan Halk Cumhuri
yeti ve Mehabat Kürt Cumhuriyeti oluşmuştu. Savaş 
sonrası, SSCB ordularını geriye çekince bu iki körpe 
cumhuriyet savunmasız kalmış ve İngiliz destekli İran 
birliklerince yok edilmişlerdi. SSCB, Azerbeycanda 
onbinlerce komünistin sokaklarda boğazlanmasına 
seyirci kalmış, kurucularının asılmaları ile Mehabat 
Kürt Cumhuriyeti'nin tarihe karışması karsışında ses 
çıkarmamıştı. 

Tahran anlaşmasını izlediğimiz zaman, Yalta ve 

Potsdam anlaşmalarına ulaştık. Orada olup bitenler 
ise bizim bütün değerlerimizi, inançlarımızı alt üst 
edecek boyutlardaydı. Örneğin Yalta'da düpedüz ma
sa başında dünya haritası yeniden çizilmiş, halkların 
iradesini hiçe sayan emperyalist bir paylaşım karar al
tına alınmıştı. Bu kararların altında SSCB'nin ve 
SSCB'nin tartışılmaz lideri Stalin'in imzası vardı. 
Baltık denizinden Karadeniz'e ulaşan bir hat Doğu 
Bloku ülkelerini ortaya çıkarıyor, bu hattın dışında 
kalan Yunanistan İngiliz emperyalizmine terkediJ,i
yordu. Tıpkı Azerbeycan'da olduğu gibi, Yunanisffinc 
da da neredeyse iktidarı ele geçirme durumunda bulu
nan Komünistler, bu kez, Alman nazizmi yerine, İn
giliz emperyalizmine karşı döğüşmek zorundaydılar. 
SSCB'nin kendi sınırlarına çekildiği bu dönemde Yu
nan partizanları imha edildiler. 

Ya! ta, Doğu Bloku ülkelerini ortaya çıkardı. Bunlara 
sosyalist ülkeler denildi. Sosyalizmin bir sistem hali
ne geldiği iddia edildi . Sınırlarını demir tellerle dış 
dünyaya kapayan garip bir yapılanma ortaya çıktı. 
Aradan geçen 40 yıllık süre içinde bu garip yapılan
ma, esas olarak insanlığın doğal gelişimi önünde kirli 
bir yara, bir ur olarak büyüdü. Geri ve ilkel bir dünya 
oluştu. Devletin bürokratik ve militer karakteri, top
lumu bütünü ile egemenliği altına aldı. Gelişmenin 
diyalektik evrimi tıkandı. Durum, pro-sovyet gurup
larıo oluşturdukları ideolojik yapılanma içinde ideali
ze edilerek geçiştirildi. Dünyanın diğer ülkelerindeki 
gelişmeler de bu tıkanıklığın acısını çektiler. En ağır 
yaraları alan ülkelerden biri ise Türkiye idi. Türkiye 
ile birlikte Kürdistan'da bu pro-sovyetizmin kirliliği 
içinde bir türlü kendi devrimci değerlerini yara
tamadı. 

Bu gün bu sistem çatırdayarak yıkılıyor. Bizim, bun
dan fazla etkilenmememiz, on yıllar önce Kürt tarihi
ni irdelerken edindiğimiz bakış açısından ötürüdür. 
Ve bize göre, Doğu bloku ülkelerinde sistemin sarsıla 
sarsıla yıkılınası, insanlık açısından ileriye doğru atıl
mış bir adımdır. Emek cephesinde iltihaplı bir yara 
olarak duran bu yapay sistemden geriye hiçbir şey bı
rakılmamalıdır. Sosyalistler, bu iltihaplı yaranın fatu
rasını ödemekle kendilerini yükümlü saymamalıdır
lar. Bunun en doğal sonucu ise, 70 yıllık sosyalist in
şanın sorunlarını ve sonuçlarını fanatik saplantılar, 
ezbere öğrenilmiş formülasyonlar içinde değil , eleşti
rİcİ ve devrimci bir düzeyde ele almayı gerektirir. Oy
sa, durum pek de bu noktalarda ele alınmış görünme
mektedir. 
Kısaca Doğu Blokunda olup bitenlere baktığı m ız za

man gördüğümüz her şey utanç vericidir. Ve bu utanç 
verici sistem, yıllarca idealize edilerek insanlık ve 
dünya emekçileri düpedüz aldat ı lmışlardır. Sorun 
yalnızca aldatılmakla da sınırlı değildir. Bu sefaletin 
kurucuları ve savunucuları, kendilerinin tek ve tartı
şılmaz doğru olduğunda da ısrar etmişler; bu habis 
ur'un dışında gelişen her canlı ve üretken yapıya karşı 
düşmanca ve haince tecavüzlerde bulunmuşlardır. 

Bu gün bu yapısal sakatlığın -ya da sapıklığın-pek de 
değiştiği söylenemez. Bizim ilgi alanımızda duran 
Ortadoğuda ve de özellikle Türkiye'de işler gene eski 
merkezlerin ideolojik tezlerinin türkçeye çevrilme
siyle sürdürülmektedir. Devrimci, dinamik değerler
den o kadar uzaklarda seyredilmektedir ki, var olan 
ilişki ve çalışmalardan ne tutarlı bir proğram ve ne de 
eleştirici ve devrimci bir yapılanmaya gitmek müm
kün görünmemektedir. Bu bağlamda pro-sovyet gu
ruplarda fazlaca bir şeyin değiştiğini iddia etmek 
mümkün değildir. 

Bir diğer önemli sorun ise pro-sovyet grupların ters 
ucunda duran anti-sovyet grupların içler acısı ideolo
jik fanatizmleridir. Bunlardan bir bölümü daha hala 
Stalinisı mirasın kaba ve didaktik ideolojik mirasının 
ısrarlı taşıyıcılığını yapma gayreti içindedirler. Bir 
bölümü ise, -dehşet verici bir şey ama gerçek- Çavu
şesko'nun öcünü almak için hançerlerinin ucunu bile
mekle meşguldürler. Bu konuda o kadar ileri gidil
miştir ki, örneğin, 2000'e Doğru'nun başyazarı D. Pe
rinçek, Çavuşesko ile iligili yazısını siyah çerçeve 
içine alıp ne kadar yaslı olduğunu ifade etmekten bile 
geri durmamıştır. Günlük gazetelerin birinde De
mokrat Kadınlar Derneği üyelerinin bir pankartı var
dı. Üstünde şunlar yazılı: Elena 'nın kanı yerde kal
mayacak! 

Tabii bu insanlar Türkiye'de demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesi verme iddiasındadırlar. Peki Romanyac 
daki bu alçak rejimin ve onun diktatörünün bu şekilde 
savunulması nasıl açıklanacak? Emperyalist basın 
kuruluşlarının tüm yanıltıcı ve yalan üzerine kurulu 
haberlerini bir yana bırakalım. Çok açık olan bir ger
çek var ki, o da Romanya'da soyalizmin "S" harfın
den bile söz etmek mümkün değildir. Ve gene çok 
açık olarak belirtmek gerekir ki, Çavuşesko eli kanlı 

bir diktatördür. Rejim, düpedüz bir polis rejimidir. 
Ülke 50 kişilik bir hanedanlığın çiftliğinden başka bir 
şey değildir. Milis diye Türk halkına sunulanlar, dü
pedüz profesyonel muhbir ve özel timlerden oluşan 
bir polis ordusudur. 
Doğu Bloku'nun Asi Çocuğu olarak sıfatiandınidığı 

için, Avrupa'ya geldiğim zaman ilk görmek istediğim 
ülke Romanya idi. Tabii, Romanya'yı gördükten son
ra, niçin Batı Avrupa burjuvazisinin Doğu blokunu 
bir Turizm cenneti olarak sunduğunu ve özellikle kü
çük burjuvaziyi bu ülkelere tatil için göndermesini 
anlamak daha kolay olmuştu. Çünkü, bu ülkelerde, 
örneğin Romanya'da bir hafta tatil yapan sıradan bir 
batı Avrupalı, ülkesine iflah olmaz bir anti-komünist 
olarak dönme durumunda idi. Korkunç bir sefaletin, 
düpedüz açlığın, di l enciliğin; bir dizi saçma sapan 
yasağın ortasında bir de asıl Batı 'nın tüketim m<!!Jar:
nın vurguncu bir tüccar bayağılığı ile sergilenmesini 
görmek mide bulandırıcı idi. 

Öte yandan, örneğin Polanya, İskandinav ülkeleri 
açısından ucuz kadın ve içki pazarı olarak bilinir. Bin
lerce Türk ve Kürt'ün yaşadığı Batı berlin için Doğu 
Berlin genelev statüsündedir. Hele hele Batı Alman
ya'dan, Batı Berlin'e geçmek, bir sosyalistin yaşadığı 
en trajik dakikalardı.. İlk geçişte şok geçirmeyen bir 
sosyalist hemen hemen yoktu. Batı Berlin'e geçmeden 
hemen önce trenin durduğu Doğu Berlin istasyonun
da haki elbiseleri , kurt köpekleri ile yan yana büyük 
bir operasyon gerilimi içinde duran polis kordonunun 
insana hatırlattığı şey sosyalist bir ülkeden çok, film
Iere konu olan Nazi Almanyası idi. Şimdi bu karanlık 
perde yırtıldı. Ardından yıllardır devletin tepesine tü
neyen ve proletaryanın kahraman evlatları olarak bi
ze ve kendi halklarına sosyalizm vaaz edenlerin ne tür. 
hırsızlar, sahtekarlar oldukları birer ikişer ortaya 
çıktı. 
Peki Sosyalist Anavatan 'da neler oldu? Türkiye'ye 
pro-sovyet guruplar tarafından teker teker taşınıp, do
nu k ve kirli bir ideolojik yapılanmanın yapı taşları ha
line getirilen Bilim Akademisi patentli kitapların ya
lan yalnış bilgilerle, resmi ideolojinin dünya düzeyin
de kabulünü sağlayan berbat şeyler olduğu ortaya 
çıktı. Bunları -bırakalım daha önceleri- 70'1i yıllarda 
eleştireniere karşı neredeyse CIA'nın, SAVAK'ın 
ajanları gözü ile bakanlar ise, bu gün aynı düzeyin en 
ateşli savunucuları oldular. 

Sonra bir de baktık ki, camilerden ve kiliselerden çı
kan insanlar, 70- 80 yıl önceki hançerleri ile, baltaları 
ile birbirlerini boğazlamaktalar!! 

* Dünya yerinden oynuyor. Dünya yerinden oynarken, 
Türkiye'deki ve Kürdistan'daki devrimciler yerlerin
de sayamazlar. Elbette ki son 30 yılın yarattığı ideolo
jik çitler, ideolojik değerlerle örülü duvarlar bir anda 
yıkılmayacak. Yıkılınıyar da. Ama, devrimci hareke
tin açık kafalara, bağımsız, eleştirici ve devrimci be
yinlere ihtiyacı var. Gorbaçov şöyle ya da böyle yap
ınışı bir yana bırakıp, Çin'de panzerlerle ezilen bin
lerce öğrencinin kapitalizmin ajanı olup olmadığını 
entel barların sosyalizm ağalarına terkederek, Çavu
şesko gibi diktatörlerin öcünü alma yerine, özellikle 
son otuz yıldır yerden yere vurulan, kanı iliği emilen 
kendi ülkenin, kendi halkının sorunlarına çağdaş bir 
kafa ile, cesaretle bakmasını öğrenmek gerek. Yaşa
nan koskoca bir tarihtir. Öyle bir tarihtir ki, günlük 
politik gelişmeleri bile izleyemez duruma düşülmüş
tür. Günlük politik gelişmeleri izleyemeyen, günlük 
pratiğin dayattığı sorulara cevap vermeyen siyasi ha
reketlerin, yüz yıl geride duran kitabi bilgileri şöyle 
ya da böyle yorumlayarak, bir dizi alıntı ve çalıntı ile 
yeniden ve yeniden teori üretmelerinin hiçbir esbabı 
mucibesi kalmamıştır. Son on yıl hayatımızdan o ka
dar çok değeri heba etmiş, o kadar çok kullanılmamış 
zamanı çalmıştır ki, yaşanan her saniyenin hakkını 
vere vere yaşamak için dişe diş bir mücadeleden ka
çınmamak gerekli. Ve unutmamalı ki, daha hala zın
danlarda bizim insanlarımız acı çekmekte, azar azar 
ölmektedirler. 
Yaşanan bir tarihtir. İnsanlığın gelişiminde büyük 

bir duraganlığı ve ataleti temsil eden sistemler bir iki 
gün içinde yıkılıp gitmektedirler. Bu yıkıntılar üze
rinde yeni değerler ve ilişki biçimleri şekillenmekte
dir. Bu yeni ilişki l er ve değerler sistemi içinde sömür
ge bir ulusun ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi 
de elbette ki kendisini çok daha anlaşılır ve çok daha 
dinamik kavramlarla ifade edebilmelidir. Ezbere öğ
renilmiş formüller ve kaba ideolojik tezlerle bu müca
deleyi bir adım daha ileri götürmek mümkün değildir. 
Canlı, dinamik, üretken ve sıcak bir politikaya ihtiyaç 
var. Bu politikanın üretileceği ve deneneceği alan, ül
kenin sıcak karnıdır. Tarihi ülkede yaşamasını öğren
meye başlamak gerek! 
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, < _TC Kür~ Mültecileri Göçe Zorluyor!! , o • 

• O O O BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği 
ile. TC arasında sür
dürülen görüşmeler 
sonucu, Mardin ka
mpı sakinlerinin Yoz
gat - Karabıyık'ta is
kan edilmeleri için 
proje hazırlandı. O O 

ecburi lskin 
müteahitlik fırmaları 
tarafından inşası düşü

nülüyor. Sitenin çok kı
sa bir süre içinde inşa 
edilmesi gerektiğini 
vurgulayan John Hor
kens, "Yerel müteahit
ler hazır malzemeler 
kullanılması halinde 
bile, projenin en erken 
6-7 ay içinde bitirilebi
leceğini belirtiyorlar. " 
diyor. 

TC "sınır/an" içine 
girdikleri günden beri 
çeşitli siyasi oyun ve 
pazariıkiara malzeme 
hal ine getirilen, TC
Irak işbirliği ile ger-. 
çekleşti ri ten komplo ve 
provakasyonlada . bin
lereesi Irak ve Iran'a 
dönmek zorunda bıra
kılan Kürt sığınınacıla
rı yen i mecburi iskan 
planları bekliyor. 

Projenin mali portre
sinin kesinleşmesi için 
TC yetkilileri masraf

- larla ilgili ayrıntılı bir 
raporu BM MYK ver
miş bulunuyor. 

John Horekens, prı)je 
için gerekli olan 13 171 
000 doları temin etmek 
üzere BM'ye üye ülke
lere çağrıda bulundu. 
BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Basın Söz
cusu Hall, ANK'ya 
yaptığı açıklamada, 
proje ile ilgili bütün 
diplomatik ve bürokra
tik sorunların çözüldü
ğünü, şu anda projenin 

Mardin, Diyarbakır 
ve Muş " Geçici Bann-
1/W Merke::.leri ''nde 
esir yaşamına mahkum 
ed ilen yaklaşık 40 bin 
Kürt sığınmacının artık 
Irak ve İran'a dönme
yeceği ni a nlayan TC, 
bu kez sığınınacıları 

Kürdistan'dan uzaklaş
tırma projeleri gelişt i

TC, Kürt s1ğmmaclian Kürdistan 'dan uzak/aştlfmanm formülünü on/an Yozgat'ta iskan etmekte buldu ~orlamyor Foto: ANK başlatılmasının kaynak 

riyor. 1988 sonbaharından bu yana sığınınacılara doğrudan 
yapılmak istenen bütün uluslararası yardım girişinılerini · 
keyfi tasarrutlarla engelleyen TC devleti , Birleşmiş Millet
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte yaptığı çalış
malarla Kürt sığ ınınacıları Türk bölgelerinde iskan etmeyi 
plan lıyor. 

Son aylarda BM MYK (Mülteciler Yüksek Konıiserliği) ile 
TC yetkilileri arasında sürdürülen görüşmelerde Kürt sığın
macıların iskanı konusunda anlaşmaya varıldı. BM MYK 

Finansman Bölümü Başkanı John Horekens' in yaptığı açık
lamada , en acil görev, ''Mardin Kampında yaşayanları kalı
cı konutlara yerleştirmek" olarak belirtiliyor. Sözkonusu 
açıklamada Yozgat-Karabıyık'ta kurulacak olan 13 500 kişi
lik (yaklaşık olarak Mardin kampı nüfusu) site projesi hak
kında bilgi verilerek, kurulacak sitede konutlar dışında , ha
mam, okul, sağlık ocağı, yol su ve elektrik şebekesi yapımı 
öngörülüyor. 

teminine bağlı olduğu
nu belirtti. TC, son yıllarda on binlerce Bulgar Türkü ve bin
lerce Afganlı mülteciyi Kürdistan'a yerleştirdi. Bulgar Türk
leri bölge halkıyla iletişim kuramamaktan şikayet ederek , 
hükümete kendilerini Türk bölgelerine yerleştirmesi için 
baş vurdular. Bölge halkının dilini konuşan ve aynı kültürel 
değerlere sahip olan Kürt mültecilerin Yozgat gibi bir Türk 
ilinde iskan edilmek istenmesi, TC'nin öteden beri Kürtlere 
karşı uyuladığı asimilasyon ve mecburi iskan politikasının 
bir devamı olarak değerlendiriliyor.OOO Sitenin BM MYK kontrol ve sorumluluğu altında yerel 

Tültl sosyalistleri aynş1yor 
Yaklaşık bir yıldan beri devam eden sosyalistler arası 

birlik ve tartışma platformu çalışmaları hem Türkiye'de hem de 
yurtdışında ayrışma noktalarına geldi. Türkiye'deki platformun 

Kuruçeşme'de yaptığı son toplantıda Türk solunun eski eğilimleri 
yine aynı çizgiler üzerinde kutuplaştı. 

ANK • Paris 
9-11 Şubat 1990 tarihleri arasında Federal Almanyac 

nın Bocholt şehrinde. Yurtdışı Birlik Tartışmalarını 
Düzenleme Komitesi'nce (YBTDK), birinci yuvarlak 
masa toplantısı düzenlendi. 

lOS' i aşkın ki ş i ve 15 örgütün davet edildiği toplantıya 
63 kişi ve baz ı ö rgütler . katıldı. Toplantıda , Kürdistan 
Kurtulu~ Partisi ( Rızga ri) de gözlemci olarak hazır 
bulundu. 

18 - 19 Kasım 1989 tarihinde yine Bochlot 'da gerçek
leştirilen ilk YBTDK toplantısına göre: nice) katılı
mın arttığı bu toplantıda. siyasal yelpazenin darlığına 
ve eğilimler düzeyinde katılım tabanının aşındığına 
tanık olundu. 

24 Şubat 1990-18 Mart 1990 tarihleri arasında: 
Londra, Duisburg, Be~lin , Basel , Amsterdam, Ham
burg ve Frankfurt 'ta kitleye açık tartışma toplantıla
rında. yuvarlak masa toplantılarına sunulan tebliğ ko
nuları olan (1- Ulusal Sorun , 2- Enternasyonalizm, 
3-Günümüz ve Marksizm, 4- Sosyalist Demokrasi. 5-
Türkiye'nin Toplumsal Dinamikleri , 6- Devrim ve 
Demokrasi . 7- Birlik Düzlemleri. 8- Kadının Kurtu
luşu ve Marksizm) sorunları !artışılacak. 
9- ll Şubat 1990 tarihinde gerçekleşen yuvarlak ma

sa toplantılarına toplam 44 tebliğ sunuldu . Kadının 
Kurtuluşu ve Marksizm konusunda ise. tebliğ sunma 
süresi 2 Mart 1990 tarihine kadar uzatıldı. 
Tebliğ sunulan konular ve tebliğ sunanların ayrıını 

ayrımı şöyle: 
1- Ulusal Sorun: Engin Erkiner, Doğan Tarkan , Seyfi 

Cengi::.. Feridun 1/ısan Berkin. N. Heval , Temel 
Demirer. 

2- Enternasyonalizm: A. Ender, Murat Gürol, Meh
met Gündüz. 
3- Türkiye'nin Toplumsal Dinamikleri: Nihat Çaktr, 
Alunet Kaçmaz, Mehmet Kaptan, Nuran, Ülkü, Hülya 
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Era/p, Ziya Orkunoğlu , Temel Demirer. 
4- Birlik Düzlemleri: Engin Erkiner, Doğan Tarkan, 

Bülent Uluer, Necmi Demir, Veysi Sartsözen, Ziya Or
kunoğlu, Ergun Aydmoğlu, Demir Küçükaydm , Temel 
Demirer. 

5- Demokrasi ve Devrim: Engin Erkiner, Sinan Te
kin, İrfan Cüre, Temel Demirer. 

6- Sosyalist Demokrasi: Sinan Tekin, Mahir Saym , 
Selçuk Eralp, Ziya Orkunoğ/u , Veysi Sartsözen, Sevil 
Kurta ve, Temel Demirer. 

7- GÜnümüz Dünyası ve Marksizm: Galip Günçlüz, 
Orhan Silier, Mahir Sayın , Demir Küçükaydın, llkay 
Demir, Oya Baydar, Ahmet Kaçmaz, Doğan Tarkan, 
Temel Demirer. 
8- Kadının Kurtuluşu ve Marksizm: (Tebliğciler belli 

değil.) 
Tebliğierin kitleye açık tartışma toplantılarında su

nulmasının ardından, 7-8 Nisan 1990 tarihleri arasın
da Yurtdışı Birlik Tartışmaları Düzenleme Komitesi 
tarafından genel bir değerlendirme toplantısı düzen
lenecek. 

Çok çeşitli kesim ve eğilimleri yanyana getiren Boc
holt toplantılarında , bu girişimin kendisini ifade ede
ceği birlik düzenlemelerinin formülasyonunda da, 
çok çeşitli yaklaşımlar var. Ama egemen eğilimlerin 
öne çıkış biçimleri şunlar: 

1- Bocholt insiyatifi , Kuruçeşme'deki "hemen /ega/ 
parti kurulma!tdır' ' eğilimine tabi kılınınalıdır. 2- Bu 
aşamadaki birlik girişimi tartışmaları, bir eylem birli
ğine ve aynı eşzaınanlı süreçte bir programın yaratıl
masına yönelmelidir. 3- Bocholt insiyatifi, 18-19 Ka
sım 1989 tarihli toplantının ortak açıklamasında da 
ifade edildiği üzere ; bir tartışma ve birlik platformu
dur. Platform, bir eylem birliğine vararak, tartışınala
rı sonuçlandırmalı ve eylemleri sonuçlandırmalıdır. 

Temel DEMİRER 

FRANŞA 

•• 
Owl protesto edildi!! 

DDD"Muhteşem Süleyman Sergisi"ni aç
mak üzere 13 Şubat'ta Paris'e gelen Turgut 
Özal, Türk ve Kürt devrimcileri tarafından 
yapılan çeşitli eylemlerle protesto 
edildiDDD 

ANK • Paris 
Sosyalist , Avrupa'da DEV-GENÇ, THKP-c 

Acilciler, TlKB, sempatizanları, TKP/ML 
Hareketi , ERNK, TKP/B, Ekim, TDKP Pa
ris taraftarları , KAWA , TKP/ML, DKP'nin 
ortak çağrısıyla oluşturulan Özal'ı protesto 
eylemine dağınık gruplar halinde 400 civa
rında Kürt ve Türk katıldı. 
2000'i aşkın C.R.S (özel tim) polisince; 

kal kanlı , kasklı , gaz bombalı bir etten duvar
ca savunulan sergi salonu ve çevresi sıkı 
kontrol altına alındı. Charles de Gaulle
Etoille, St Philippi de Rouel , George V, 
Champs Elysees Clemencean, Concorde 
metro çıkışlarının polis kontrolü altına alın
dığı bölgedeki ilk çatışma , Concor'de ve 
Franklin Rosvelt metrolarının çıkışında 
oldu. 

Türk ve Kürt devriıncilerinin bölgeye giri
şini engellemek isteyen C.R.s'lerle göstericiler arasında meydana gelen ilk büyük çatışmada 
40' ı aşkın devrimci tutuklandı. Tutukluların doldurulduğu arabalara göz yaşartıcı gaz sıkıldı. 
İkinci büyük çatışma ise saat 18:00'de serginin açıldığı Grande Palais'in önünde oldu. 50 ci

varındaki eylemci " Kürdistan ve Tıirkiye 'deki Katliam/ann Hesabtnı Soracağtz!" pankartını 
açıp, sloganlar atarak, serginin bulunduğu binaya doğru yürüyüşe geçti. 

Polisin vahşice saldırısında 30'u aşkın devriınci tutuklandı. Devriınciler coplu. sopalı . dip
çikli , polis saldırılarına karşı kararlı bir şekilde direndi . Bu olaylar sırasında devrimcilerden 
7 ki_şinin kafası dipçiklerle yarıldı. Eyleme katılan bütün devrimcileri. polis yerlerde sürükle
di. Ikinci büyük çatışmanın ardından yakalanınayıpta Chaınps Elysees'e doğru polisle çatışa
rak geri çekilen devrimciler, 20-25 dakika trafiği kesip yolları ateşe vererek Ozal'ın bir make
tini yaktılar. Daha sonra da küçuk gruplar halinde korsan gösterilere. saat 19:30 sularına ka
dar devam ettiler. TV ekipleri tarafından .. çekilen bu çatışma filmleri daha sonra TV'den 
yayınlandı. Yapılan gösterilerden ötürü. Ozal Paris'lere kadar açmak için geldiği sergiyi. 
"güvenlik " nedeniyle saat 18:25 sularında arka kapıdan terketmek zorunda kaldı. 
Polisle meydana gelen çatışmalarda 77 kişi tutuklandı. 42 kişi de yaralandı. 3'ü hastaneye 

kaldırılan yaralılardan biri hala komada .. . Çatışmalarda Fransız polislerinden birinin kolu kı
rılırken. dördünün de kafası yarıldı. 
Sonuç itibariyle denilebilir ki, Özal , son Paris ziyaretinde onu ''muhteşem'· bir biçimde kar

şılayan Türk ve Kürt devrimcilerince; gereğince teşhir. tecrit ve siyasal olarak rezil edildi. 

Temel DEMİRER 
RUPEL I SAY@ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



.. 

-

olitika • ekonomi • toplum:· -~ · ·. _ • 

isveç Komünist Hareketi Liderlerinden C. H. Hermanson 

"Vatans1z bir insan, kanatsiz bir kartala benzer .. ~ 

C. H. Hermanson · • Foto; Azad 1 ANK 

Dünyanın üzerinden değişmeler doğu
ran kuwetli bir rüzgar esiyor. Halklar, 
kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme
sini talep ediyor. Çürümüş rejimler sarsı
lıyor,yönetim mekanizmasındaki yeni re
formlar, halkların mücadelesini geliştiri
yor, büyütüyor. Bu gelişimi, özgürlük, 
demokrasi ve ulusal bağımsızlığı temel 
alan talepler yönlendiriyor. 

Demokrasinin anlamı halkın kendi ken
dini yönetmesidir. Bu aynı zamanda, bir 
halkın kendi devletsel yapısını, bağımsız 
bir devlet mi ya da bir çok ulustan oluşan 

federatif bir yapılanma mı istediğini, ken
di özgür iradesiyle belirlemesi anlamına
da gelir. Ulusal özgürlüğün tam da anla
mı, bağı~sız karar verebilmedir. 

BM'nin Insan Haklara Bildirgesi -ki şu 
ana dek 100'e yakın ülke tarafından 
imzalanmıştır- bu nedenle ulusa, ulu
sal haklara önemli bir yer vermektedir. 
Bu bildirge açık ve net bir şekilde belirtir
ki; bütün insanlar dil, din, ırk, cinsiyet ya 
da farklı politik ve sosyal yapılanmadan 
ötürü ayrı muameleye tabi tutulamazlar, 
herkes eşittir. 

Kürt halkının şu an içinde bulunduğu 
aktuel duruma bakıldığında çıplak bir 
gözle görülüyor ki; Kürt halkı BM'nin bu 
bildirgesinden zerre kadar nasibini al
mamıştır. Kaldı ki, Kürt halkının. içinde 
yaşadığı 4 devlet -Türkiye, Irak, Iran ve 
Suriye- bu bildirgaye imza atmışlardır. 
Şimdi insan kendi kendine sorabilir: Bu 

bildirgeyi imzalamış devletler, bizzat 
kendileri bu bildirgeyi çiğniyorsa, ihlal 
ediyorsa bu bildirgenin ne anlamı var? 
Doğru, fakat olanaklı olan şey BM'nin 
yetkili organları nezdinde müracaat yapı
larak, ihlal eden ülkeler üzerinde araştır
ma yapılabilir ve bu rapore edilir. 
Herşeye rağmen, FN_ve Avrupa komis

yonunun oluşturduğu Insan Hakları çer
çevisinden, ideolojik ve moral destekle 
yararlanmak Kürtlerin hakları için müca
delede önemli yer tutuyor. Yıllardır mü
cadale eden özgürlüğe açık insanlar ola
rak taleplerini net bir şekilde ifade eden
lerin, bu talepleri gerçekleşmeli, eğer 
insanlık er geç kendi bağımsızlığına ula
şacaksa. 

AT'deki gelişmelere bağlı olarak batı 
Avrupa'da tartışmalar boyutlanıyor. tar
tışmalar temelinde duran eski ulusal sı
nırları, tarih müzesine kaldırmak, devlet
sel sınırların iptalini içeriyor. Buna karşın 
Doğu Avrupa'da tam tersine ulusal öz
gürlük talebi giderek yükseliyor. Bu ulu
salcılık talebi dünyanın bir kesiminde ne
gativ bir gelişme olarak karşılanırken , di
ğer bir kesimde pozitiv bir gelişme 
olarak ele alınıyor. 
Eğer ulusallık, başka ulusları ezmek 

için gündemdeysa bunun adı şövenizm 
olur, ki şiddetle buna karşı mücadele 
edilm~lidir. Kürt halkı yaşadığı Türkiye, 
Irak, Iran ve Suriye'de işte böylesi bir 
baskıyla karşı karşıyadır. Bu anlamda 

Kürt halkının kendine ait bir devlet kur
ma istemi, pozitiv bir taleptir, sonuna dek 
desteklenmelidir. Neden Kürtler ve Filis
tinliler tüm halklar gibi, kendi ülkelerini 
yaratma hakkına sahip olmasınlar?! 
"Vatansız bir insan, kanatsız bir kartala 
benzer" sözü eski bir Kürt atasözü; bu 
sözde derin bir anlam vardır. 

Günümüzde, Orta ve Doğu Avrupa'da, 
Orta Asya'da, latin Amerika'da, Güney 
Afrika'da ulusal haklar için süregelen 
mücadelede, basının ve çeşitli kitle ileti
şim araçlarının özgür olabilmesi önemli 
bir rol oynuyor. Katliam ve işkence; zehir
li gazlarla yapılan janasitler ve sürgün
ler; mahkemeler ve hüküm; halkın mü
cadelesi hakkında geniş ve doğru bilgi, 
mücadeleyi bir kat daha arttırabilir ve ge
nelinde dayanışma perspektiflerini de 
doğurabilir. 

Yasak ve toplatılmış kitaplar, katılan ga
zeteler ve dergiler ayrıca Kürt halkının 
mücadelesine katılan tutuklu ya da ara
nan gazeteciler, yazarlar hakkında uzun 
listeler yayınlandı. Listeler Türkiye ile ilgi
li. Fakat iyi biliyoruzki aynı uygulamalar 
Kürt hc;lkının yaşadığı diğer parçalarda 
da var. Iktidardaki şövenist güçler gerçe
ğin dile getirilmesine tahamül edemi
yorlar. 

Kürdistan Press ve Kürt Haber Ajansı, 
ANK, bu nedenle Kürt halkının mücade
lesi, O'nun kaderi ve idealini dile getir
made önemli bir rol oynuyor. Kürt halkı
na dost olan herkes Kürdistan Press'in 
bu çabasına destek olmalıdır. 

Kürdistan Press'le dayanışma göster! 
Kürt halkının mücadelesiyle dayanış

ma göster! 
19.D1.1990-Stockholm•Folketshus 

NOT/Yukarıdaki metin, C. H. Hermanson'un , Stockholm'
de yapılan Kürdistan Press'le dayanışma gecesinde yap
tığı konuşmanın tam metnidir. 

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Angelika Bee 

"işgalci devletler için özgürlük yabanci bir kavramdir" · 

Angelika Beer • Foto;ANK 

Son yıllarda Türkiye ve Irak Kürdis
tan'ına yaptığım iki yolculukta Kürtle
rin durumuyla ilgili önemli izienimler 
edindim. 

On yı llardır baskıcı yönetimlere karşı 
kesintisiz olarak devam eden Kürt hal
kının mücadelesi İran-Irak savaşının 
bitmesinden sonra yeni ve zorlu bir sü
rece girdi . 
Sadece Kasımio'nun öldürülmesi de

ğil , Irak rejminin Irak 'ta yaşayan Kürt
lere karşı kimyasal gaz kullanması gös-
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terdi ki, en korkunç soykırım silahla
rıyla Kürt halkının kendi kaderini tayin 
hakkı önlenmeye çalışılıyor. 
5000 Kürdün öldürüldüğü, onbinler

cesinin Türkiye ve İran'a s ığındığı ve 
hala oralarda mülteci kamplarında ya
şadığ ı biliniyor. Halepçe Katliamı 

16.3.1990 tarihinde 3. yılına giriyor. Bu 
kimyasal silahların kullanımında so
rumluluğu en başta Federal Almanya 
Cumhuriyeti ve diğer ''Bali Demokra
si ' 1eri taşıyor. 

Saddam Hüseyin rejiminin Kürt hal
kının imhasına yönelik bu saldırısı Al
man fırmalarının sağladığı kimyasal 
s il(lhlarla gerçekleştirildi. Alman dev
leti Körfez savaşında İran ve Irak 'a si
lah vererek, bu ülkelere kimyasal ve 
biyolojik silahlar ternin ederek , Irak'a 
kısa rrıenzilli raketler vererek, Türki
ye'ye özel silahianma yardımı ile zırhlı 
araç ve silah satışı yaparak , terörizmle 
mücadele adı altında özel Türk koman
do timleri eğitilerek ; Kürtleri baskı al 
tında tutan devletlere yardımcı olmuş

tur. Bu devletlerle Alnıanya'nın ilişki

leri ölülerle taçlanmıştır. 
Sıraladğım nedenlerden dolayı Kürt 

halkı ile uluslararası dayanışma kaçı
nılmaz bir görevdir. Bu noktada Kür
distan Press gazetesi ile dayanışma 
özel önem kazanmaktadır. Kürdistan 
Press, Kürt halkının bağımsızlık mü
cadelesi üzerine verdiği önemli bilgi
lerden, Kürdistanı aralarında paylaşan 
devletlerin Kürt halkına yönelik askeri 
yaptırımlarını açığa çıkarmaktan dola
yı vaz geçilmez bir araçtır. Kamuoyu 
ancak böylesi araçlarla doğru bilgilen
dirilebilinir. Mevcut yönetimlerin de
netiminde olan basın tarafından oluş
turulan kamuoyuna karşı bir kamuoyu 

oluşturulabilinir ve Kürt halkının mü
cadelesinin haklı görülmesine katkıda 
bulunulabilinir. 

Öte yandan Kürdistan Press, Kürdis
tan'da ve yurt dışında Kürt halkının 

mücadelesi içinde karşılıklı bilgilen
dirmede önemli bir role sahiptir. Böy
lece Almanya, İran , Irak ve Türkiye: 
nin ortak çıkarlarını açıklığa kavuştur
mak mümkündür. Onların ortak çıkarı 
Kürt halkının ezilmesi ve özgür bir 
Kürdistan'ın yaratılmasını engelle
mektir. Bu noktada NAlO'nun askeri 
stratejik çıkarları, ekonomik çıkarlar 
ve bir çok çıkar iç içe geçmektedir. 
Baskıcı ve insan haklarının ayak altı

na alındığı bu işgalci devletler için , ba
sın özgürlüğü, özgür düşünce belirle
me ve kendi kaderini belirleme kav
ramları yabancı kavramlardır. 

Bunların yerine, sürekli sansür uygu
lanıyor, baskı uygulanıyor, sömürü uğ
runa insanlar öldürülüyor. Böylesi bir 
ortamda ekonomik nedenlerden dolayı 
Kürdistan Press gibi bir gazetenin yayı
nını durdurmak zorunda kalması, an
cak Kürdistan'a düşman olan güçlerin 
işine yarar. Kürdistanı egemenlikleri 
altında tutan devletler ellerini yeniden 
kana bularnaya kalkışırken , teşhir ve 

deşifre olmaktan kurtulabilirler. On
ların bu emellerinin gerçekleşmeme
si için. umarım bu ve benzeri giri
şimler ve geceler Kürdistan Press'in 
yayınının devam eHirilmesine yar
dımcı olur. 

Almanya'da da sansür vardır. Al
man Baş Savcılığı 129 a maddesine 
dayanarak 18 Kürde karşı yürüttüğü 
davada başarı sağlamak için daha da 
sansürcü hareket edilecektir. Bu top
lantıya katılan insanların terörist. bir 
örgütü desteklemekten soruşturmaya 
tabi tutulmaları anlaşılmaz birdurum 
olmayacaktır. Kürt halkının mücade
lesini destekleyen gazetele r. terö
rizmle özdeşleştirilen mücadeleyi 
destekledikleri için yasaklanabile
cektir. 

Bundan sonraki çalışmalarınııda 

sizlere başarılar dilerim. 

13.01.1990 • Berlin/TU Audi Max 

NCJJ/ Yukandaki Metin, Angelika 
Beer 'in , Berlin 'de yapılan Kürdistan 
Press 'le dayamşma gecesinde yapll
ğı konuşmanın tam metnidir. 
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SHP 
Yeni Parti 

rumsuz tavrı, Turgut'la sınırlı değil, düzen 
partileri içinde yer alan eski ve yeni bütün 
Kürt milletvekillerinde bu tavrı gözetlernek 
mümkündür. 
Şimdi yeni bir parti kurma girişimi içeri

sinde olan Kürt milletvekilleri, ne derece 
kendilerini Kürt hareketine bağlı görüyor
lar, ne derece sorumluluk diyorlar, kendile
rini Kürt hareketinin hizmetinde görüyor-

larmı, nasıl, soruları 

ve Bizimkiler ... 
üzerinde düşünmek ge
rekmiyormu? Eğer dü
şünmek gerekiyor deni
liyorsa, SHP içerisin
de bulundukları sırada 

K 
ürdistan'da düzen partilerinin 
rolü hiçbir zaman değişmedi . 
Sömürgeci politikayı kamufle 
etme ve halk muhalefetini düze
nin kuyruğuna takmak bu parti
lerinin temel işlevi oldu. 
Halkların muhalefetini düzenin 

s ınırları içerisinde tutmak için kolları sıva
yan SHP, uzun yıllar baskı altında tutulan 
geni ~ toplum kesimlerinin eyleme dönüşen 
hareketlenınes i ba~layınca devletin ve düze
nin yanında yerini almak zorunda kalıyor. 

Yani ı~ a nlaşılmasın , SHP, siyaset sahnesine 
düzenin partisi olarak çıkmıştır. Ancak dü
zene karşıymış biçiminde ki rolünü ayna
ınay ı beceremedi . 70'1i y ıllarda CHP dene
yiminden geçmi ş halkların muhalefeti 80'1i 
y ıll arda bu tür rollere uzun boylu tahammül 
edemiyor. Durum bu olunca SHP'ye devle
tin ve düzenin yanındaki rolünü açık açık 
oynamaktan başka yol kalmıyor. 

Bunun üzerine, SHP solu olarak adlandırı
lan. hir bölümü ih raç edilen, bir bölümü is
tifa eden ve iç inde bir kı s ım Kürt milletve
killerinin de bulunduğu kesim yeni bir parti 
kurmayı kend i gündemine a lı yor. Kürtler ve 
Türklerden oluşturulmas ı düşünülen bu ye
ni parti ne yapabilir? sorusunu bir yana bı 

rakmak istiyo rum . Böyle bir parti içerisin
de. Kürt milletvekilleri ne yapabilir? soru
sun u öne ç ı karmak istiyorum. 

Kürt parlcmenterlerin SHP içinde nas ıl bir 
i ~ l ev i yerine getirdiklerini daha önceki bir 
yazımda vurgulamı~tım. Yazıya bazı Kürt 
çevre ler tepki göstermiş, '_'bize dost 
huııkn11ı ·orsunu-:. '· denilmi şti . Onemsemi
yorum , ·Kürt kimliğinin , Kürt halkının dostu 
olmaya yeterli o lduğuna inananlardan deği

lim . Şöyle demi ştim: 
" Dfin CHP'nin gördüğü işlevi bugün SHP 

yerine getiriro1: Bu işievin Kürdistan 'da ye
rine getirilmesinde 'Kürt ' pariementerler 
rol oynuyor, kanal , köprü görevi görüyor. 
'Sol' ve 'Kürt kimliğini dün olduğu gibi bu
gün de alabildiğine kullanıyorlar. Bu olgu 
ll ('tk ı ·e n el/ir. Kii1distan!t bağunstZftkçt güç
lerin rirxütlemediği, iirgütleyemediği potan
.1iyeli SHP örgütliiyor. Aç/tk grevleri, basm 
toplanitlan SHP binalannda yapt!tyor. Pro
testo ı ·ürüvüşleri SHP binalanndan başlı
yor. Eyle,;.,leri koyan Kürdistan halkı , ey
lemlerde ha~'C/ geçen SHP 'Ii 'Kürt ' il ve ilçe 
wineticiler. SHP 'Ii 'Kürt ' pariementerler 
~J iumr. '· 
o· günden bugüne yaptığım belirlemelerin 

tersi bir durumun ortaya çıktığını sanmıyo
runi . Sadece bir örnek vermek istiyorum. 
Diyarbakır Belediye seçimlerinde ilerici , 
yurtsever Kürtlerin ortak bağımsız adayı 
Refik Karakoç'un karşısında , SHP'den Tur
gut Atalay yer alıyordu . Turgut Atalay Kürt 
kimliğini sonuna kadar kullandı , hızını ala
madığından olacak , Diyarbakır' ın ortasına 

Halepçe'nin anıtını dikeceğini de söz verdi. 
Ayrıca basma yansınıayan bir sözü daha var
dı. Seçildiğinde, yıllarca cezaevinde yanık
tan sonra dı şarı ç ıkabilmeyi başarmış yirmi 
ki ş i ye Belediye de i ş verecekti . Turgut, ne 
Halepçe anıtını dikebiidi ne de bu yirmi ki
ş iye i~ verdi ancak ba~kanlık koltuğuna yer
le~mcy i başardı. 
Turgut , Kürt sol hareketi karşısında so

rumlu davranmıyor, kendini bağlı da gör
müyor. Bağımsız ortak adayın kazanması
nın Kürt hareketine moral, prestij kazandı
racağ ını ve yeni olanaklarsunacağını 
kavrayamıyor. Bağımsız aday lehine geri çe
kilmeyi düşünmüyor. Çekiise ne olacak? 
Onlarca Turgut s ırada bekliyor! Turgut'un 
Kürt hareketi karş ı sındaki bağıms ız ve so-
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ıniyormu? 

söyledikleri ile yaptık
larına bakmak gerek-

" Kürt dili serbest bıraktlsın ", demekten 
öte bir şey söylediler mi? bunu döne döne 
vurguladıklarında , Kürt hareketi içerisinde 
bağımsızlık proğramlarına sahip olan güç
lerin olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bu talep
leri savunan insanlarla birlikte Diyarbakır 
zindanlarından geçmemişler miydi? Kendi 
hücrelerin de, sabah akşam konserve kutu
larını açınakla meşgul oldukları günlerde, 
yandaki hücrelerde bir soınun ekmeği on ki
şiye paylaşan bu inanç sahibi insanların na
s ıl direndiklerini görmemişler miydi? Eğer 
saygı ve sorumluluk gösterildiyse, neden 
önlerine uzatıl an mikrofonlara , bağımsızlı

ğın bölücülük anlamına geldiğini ifade eden 
şeyler gevelediler. 
Birleşmiş Milletler belgelerinde geçen, 

yüksek sesle ifade etmek için sosyalist ve 
komünist olmanın gerekınediği Ulus/ann 
Kendi Kaderlerini Tayin Hakkt ' ' biçiminde
ki bir ilkenin yer aldığını bilm iyo rlarınıydı? 

' 'Kürtler kendi dilini konuşmaktan başka 

birşey istemiyor " demek yerine, UKTH 
doğrul tusunda politika yapmak Kürt halkına 
saygı ve sorumluluk _duymanın gereğid ir, 

demokrat o lınanında . Ister Kürt olsun , ister 
Türk olsun . bu ilkeyi , politika yaptığ ı alan
da gözetıneyen , ''btrakalmı Kürt halkı ne is
tiyorsa kendisi karar versin " demi yen , bu
nun yerine kendi kafal arındaki yada bu kafa
lara yerleştirilen çözümleri döne döne 
vurgulayıp bir halkın iradesine ambargo 
koymak istiyenlerin ne eski partilerde ne de 
yeni partilerde Kürt halkına vereceğ i birşey 
olmayacaktı r. 

Nelson Mandela'y ı düşünüyorum , Kürt 
milletvekilleri ile kıyaslamayı düşünmüyo
rum , çok farklı koşullarda ve çok farklı ko
numlarda bulunuyorlar. Ancak kendi halkı

nın iradesine saygı , kendi hareketinin irade
sine, proğramına saygı gösteriyor. Tl yıl , 2 
aylık bir hapislik yaşamından sonra , "Si
lah!t mücadelemiz sürecektir, bankalar ve 
madenler milli leştiri/ecektir ' ' diyor. Müm
kündür, yarın ANC (Afrika Ulusal Kongre
si) silahlı mücadeleden vazgeçebilir. Ancak 
şu var, Nelson Mandela ve ANC s ilahlı mü
cadeleyi yıllardır hem mücadele aracı ola
rak , hem de pazarlık aracı olarak kullandı
lar ve kullanıyorlar. 

Kürt milletvekilleriınizin bugüne kadar ki 
söz ve davranışların da önemli farklılıklar 
gözlenmedi , kendilerini Kürt hareketine 
karş ı sorumlu görmediler, bağ lı görmediler, 
tersine kendilerini Kürt hareketinin önüne 
ve üstüne yerleştirdi ler. Düşünürken , konu
şurken kulaklarını ne Kürt halkına ne de 
Kürt hareketine çevirdiler. Kulaklar, Anka
ra ve Avrupa'dan gelen sinyalleri aldı , diğer 

sinyalleri duymaınazlıktan geldi . TC' nin 
izin verdiği kadar, Kürt olmaya, sorun ile il
gili çözüm önerilerini seslendirmeye ça
lıştılar. 

Mehdi Zana belediye seçimlerinde Kürtçe 
konuşuyordu , propaganda çalışmalarında, 
Kürt hareketinin çıkarlarını gözetiyordu, 
şimdi içerde. Turgut Atalay sadece büyük 
büyük balonlar uçuruyor, şimdi başkanlık 
koltuğunda oturuyor. Turgut Atalay ' ın se
çim mitinginde kürtçe konuşan yiğit bir 
Kürt kadını, iki milyondan fazla bir para ce
zasına çarptırıldı. Evinin bir köşesinde bir 
kaç koyun yünü duruY.or, satıp para cezasını 
ödemeyi düşünüyor. Iki milyonu bir araya 
getiremezse gidip hapis yatacak. 
Yılmaz Güney'in anıt mezarı için Stock

holm'de yapılan geceye katılan Kürt millet
vekilleri , Kürt dinlayecilere türkçe konuş
ma yapıyor. Spiker, "işte gördüğünüz gibi 

milletvekili arkadaşlarımız, burada bile 
kendi dillerinde konuşma olanağından 

yoksundur'' diyor. 
Ne olacak şimdi? Olacağı yok, eski veya 

yeni bir parti de yer alan veya yer alacak 
Kürt milletvekilleri bu güne kadar sürdür
dükleri tavırlarında ısrarlı olurlarsa, niyet
leri ne olursa olsun, düzenin ön gördüğü iş
levi yerine getirmekten kendilerini kurtara
ınıyacaklardır. Bu işlevi yerine getirmekten 
kendini kurtaramıyanlara, Kürdistan'da sa-

eğitim . . . Doğu 'daki sermayenin doğuş ve 
bölgeden kaçışını belirleyen temel unsurlar 
bunlar. Sermeyenin gelişim yasaları ve ulu
sal sorunun çıkıştığı böyle bir noktada Ba
tı 'yla bütünleşrnek cılız Kürt sermayesinin 
neredeyse tek seçeneği. 

Hala tam olarak çözülmeyen aşiret ilişkileri 

de Doğu 'dan ucuz işgücü temininde önemli 
bir kaynak. Batı 'daki inşaat şirketleri Do
ğu 'dan mevsimlik işçi getirmeyi sürdürüyor-

''Nelson Mandelayı düşünüyorum, kürt milletvekilleri üe 
layas/amayı düşünmüyorum, çok farklı koşullarda ve çokfarklı 

konumlarda bulunuyorlar. Ancak kendi halkının iradesine, programına 
saygı gösteriyor. 27 yıl, 2 aylık bir hapislik yaşamından sonra, 'süahh 

mücadelemiz sürecektir, madenler ve bankalar millileştirilecektir' diyor. .. '' 

dece Kürt burjuvaları sahip çıkabilecektir, o 
da isterse. Kürt burjuvaları kendi dilini ko
nuşmaktan başkaca bir şey istemiyor, yani 
mevcut düzen içersin de küçük bir ayrıntı. 
Bu nedenle, Kürt dilinin serbest bırakılma
sını isteyen bir ANAP'a da sahip çıkmakta 
sakınca görmez. Çünkü egemenlerimiz, 
"İstanbul, İzmir ve denizlerden vazgeçebi
lecek kadar aktlsız df:!ğildir. · 'Bir ayağı Kür
distan'da , bir ayağı Istanbul 'da olsun ister. 
Niçin istiyor sorusuna bir alıntıyla yanıt ver
mek istiyorum: 
': . . Toprak dağtbmmdaki büyük eşitsizlik ve 
tam olarak değişmeyen geleneksel toprak iş-
li me teknikleri .. . Diyarbakır gibi kentlerde 
gelişen ticaret ... Devletin ulusal politikası 

ve bunu uzanttsandaki yetersiz altyapı ve 

lar. . . " (2000'Doğru , s. 16, 1990. Kürt ser
mayesinin sloganı- " Göç ve büyü ' ) 
Bağlamak istiyorum, bir ayağını Istanbul: 

da, diğer ayağını Kürdistan'da tutmak iste- · 
yen Kürtlerin yanında , iki ayağınıda Kürdis
tan'da tutmak isteyen Kürtlerinde olduğu 
unutulmamalıdır. Nerede ve nasıl olursa ol
sun politika içerisinde olan Kürtler bu ger
çeği görmediği , görmek i stemediği, kendini 
buna karşı sorumlu hissetınediğ i takdi rde, 
düzenin ve egemenlerimizin yanında saf tut
maktan kendilerini kurtaraınayacaklarını 

vurgulamak istiyorum. 

Xorlo 

19 Şubat 1990 

SWED 

Kongra Federasyona Kurd Ci~ya 
Kongra salawexti ya Federasyona 
Komeıen . Kurdistane li Swede 

bi beşdarbuna nuneren 33 komelen endam, 
di rojen 10 u 11'e Sibate de li Stockholme civiya. 

ANK • Stockholm 

Kongra 10 emin bi tesbitkirina nuneran 
u xwendina marşa netewi vebı1. Bi hilbi
jartina diwane ve, kongre dest bi xebate 
kir. Vexwendiyen swedi, nı1nerekji Ko
mita Kurd , m1nerekji Daira biyaniyan ı1 
Seroke kevin a Partiya Komunisten Çep 
C. H. Hermanson di axaftinen xwe de 
piştgiriyen xwe bi gele Kurd u Federas
yona Kurdanin ziman. 

Li gor rojeva kongre rapora xebate Cı 
rapora abori hatin peşkeşkirin. Di rapo
ra xebate de, li ser tekiliyen Federasyo
nebi meqam ı1 dezgahen S wed!, teklll bi 
rexisıinen siyasi yen Kurd re bi awaki 
kurt hatibfi rawestan. Di dawiya rapore 
de gelek kemasiyen federasyone; nebfi
na kadroyen profesyonel en revebir ve 
hatibfi giredan. Di rapore de li ser hin 
kemasiyen din ji hatibu sekinin . 

Di rapora abori de hatina sala l989'e, 
ı. 687. 943 kron, mesref ji, L 505. 329 
kron xwuya dikir. 

Pişti peşkeşkirina raporan, li ser rapo
ran raberizin çebu. Gelek nuner, rexne
yen xwe li ser her du raporanjl anin zi
man. Qelsbuna pewendiyen federasyo
ne bi komelen endam u bi penaberen 
Kurd li Swede re, bu babeta heri giring 
a rexneyan. Hin nuner ji li ser rapora 
abori rawestiyan, gotin; "Di rapora 
abori de tevlihevi heye. Mirov tiştek je 
fem nake .. . " Hi n nfıner rexne ji revebi
ren federasyone re anin, gotin; ''Rapor 
ne vekirf ye. Raporedere gotin civin çe-

bune, an projeyek hatiye amadekiri n, le 
nabeje cjvfn çawa çebuye, proje li ser 
çi ye u çawa hatiye meşandin .. . Di va bu 
ev xalana bi awaki vekiriji hemu nune
ran re bihata vekirin." fihwd . 

Ji bo bersivdaylna rexneyan, ser nave 
Komita Girti, Komlta Penaberan, Ko
mita Peywendi, Koınlta Abori, Koınita 
Ciwanan u berpirsiyare Berbange peye
vin. Hin berpirsiyar kemasiyen xwe qe
bUlkirin. Pişti axaftina wan , Seroke Fe
derasyone bi gişti bersiva rexneyan da, 
weha got; " Ew kesen ku keda xwe dane 
federasyone, dikarin federasyone wek 
çave xwe biparezin. Li vir hi n rexneybı 
neheq hatin kirin, ez pewist nabfnim 
bersiva wan bidim. U hin lıeval, ku he
~ do bi me re di organ en federasyof/ e de 
dixebitfn, niha li vir rexne li me digrin, 
ez ji bo ve yeke ecebmayi di mini m! .. " 
Pişti axaftina Seroke Federasyone, her 
du rapor bi piraniya dengan hatin ru
spikirin. 

Paşe kongre li ser guhartinen desture ı1 
peşniyara biryaran xebitl. Kongre bi gir
tina hin biryaran, wek protesto u meh
kumkirina her çar dewleten dagirker, 
piştgiriya Nelson Mandela, Mehkumki
rina kuştina Dr. Qasim1o fihwd. dom 
kir. 

Roja duyemin bi hilbijartina organen 
federasyone kongre bi dawi hat. Ev 
kongre, kongrekl "dirokl" bu(!) Ji ber 
ku nuneren kongre cara peşi bi sistema 
elektronik denge xwe ,didan .DDD 
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Yilmaz Güney için! 
e Yılmaz Güney'in Paris'te
ki mezarına bir anıt yapmal< 
için Paris ve Stockholm'de 
iki gece düzenlendi. Geceler 
bitti. ama, gerek gecelerin 
düzenlenmesindeki mantık 
ve gerekse gecelerde mey
dana gelen olumsuzlukların 
tartışması bitmedi. Özellikle 
Stockholm gecesinin Kürt 
kamu oyunda yarattığı tahri
batın tartışmaları devam 
ediyor. 

Yılıııat Güney 19X-I'Jc ıııiJc 
J..an'L' ri nedeniyle araııııtdan 
a\ rı ldı. SıııcıııaJa. yilnctıııı.:ııli
f!i. n~ uııL· uluf!u \ 'C '..:nari,tliği 
ik ~eri doldurulaıııayan bir us
ta. Yılıııa1 Güney. >inema dı
~ınJa da iyi bir yazar ve tavizsiz 
bir dL'Hiıııci idi. Bir ~,·ok yctc
nc~i J..i,ili~inde >cntı.:tk>tircn 
Yılmat liı.i~ı..:y'in gcni~ J..itlckr 
tarafından ebandı.:~tirilınesi 
i'..:. onun bir diğer ula~ılıııaz 
ötclli~iyJi. 

Kürtkökenli olan Yılmaz Gü
ne\ 'in. Kürt 'orununa il!!i'i ise 
oı1uıt-<:ııta~ ıfyanı idi. H:ıpi,lik 
\ ıllarının "ın diineıııkriııJc ve 
ii7clliJ..k· :\\ rupa·ya çıktıktan 
'onra hu cbikliği büyük bir 
hıtla J..apatıııaya. harcanan yıl
ların bo~luğunu doldurmaya 
~,· ,ıl.. ga~ ret etti. Canıı..:, Film 
Fc,ti\,ıli'ııdL· birinL·iliJ.. iidülü
nü aldıJ..taıı 'onra ulu>larara'ı 
Jütc\dL· ~,· oJ.. daha popüler bir 
hak gL·I..:ıı Yılmat Güney. her 
fır,atta Dünya TY'lcrine. 
ba>ın-yayın kurumlarına Kiirr 
ıılduf!uııu. bağını> ı?. hirl..:~ik 
hir Kurdi,taıı için ıııücad..:kııin 
g..:r..:kliliğıııi i Iade ctıııckt..:ıı çc
kinııı..:di. Pari> Kürt En,titü'ü: 
nüıı J..unılu~unda büyük katkı
ları oldu. Fakaı. hayatının en 
büyük c'prisi. cenazesinin 
Kürt Eıı>titüsü'ndcıı J..:fncdil
ıııL''i idi . Yılmaz Güne\. ccna
tc,ini d..: Kürt halkının ekmek 
w hağıımıtlık mücad<.:k>i için 
hir 'ilah durumuna gctirıııi~ 
olu)urdu. 

Hiç ku~ku yok ki Yılmaz Gü
ne\. Kürt halkı kadar. Türk hal
J..ııia da ıııal olıııu~ hir dc>tan
in>aııdır. Ama. onun özellikle 
>On ) ıliarını ve son yıllardaki 
bilincini. Javranı~larını belir
leyen tı.:ıııcl olgu: sindirilmi~, 
czilmi~ Kürt insanının mücade
le, inde militanca taraf olmak 

idi. 
Ölümünün birinci yılında 

Kürt Enstitüsü'nün giri~iıııi ile 
Alınanya ve Fransa'da Yılmaz'ı 
anma geceleri düzenlendi. An
cak çalı~malarorada kaldı. Da
ha sonra bazı siyasi guruplar 
Yılmaz Güney'in ideolojik eği
limlerini iinc çıkarına gayreti 
içinde anma geceleri düzenle
diler. Bunlar. düzensiz. sistem
siz. tek boyutlu mantığı olan 
çalı~malardı. Yılmaz Güney'in 
seslendiği bir çok çevrenin is
temlerine cevap veren. merkezi 
olarak düzenlenmi~ kollektif 
çalı~malar yapılamadı. Esasen 
bu çalı~ıııalar Kürt Enstitüsü 
tarafından diğer tüm parti ve 
guruplarla ortak çalı~malar 
üzerinde şekillenebilirdi. An
cak. Enstitü'nün ikircikli. tu
tarsız tavırları Yılmaz Güney 
ile ilgili çalı~maları başıbozuk 
ili~kilcrı.: tı.:rketti . O kadar ki. 
aradan geçen bunca zamana 
kar~ın daha hala Enstitü'nün 
kurucu üyelerinden biri olan 
Yılmaz Güney için. Enstitü 
bünyesinde doğru dürüst bir 
çalışma yapılmış değil. Oysa. 
En,titü'nün olanakları ve Fatoş 
Güney'in Enstitü ile olan ilişki
leri Enstitü bünyesinde bir Yıl
maz Güney Arşivi'nin organize 
edilmesi için en uygun şartlara 
sahipti. Yılmaz Güney'in !ilm
lerinin. kitaplarının. posterle
rinin. yayınlanmış. yayınlan
mamı~ cscrlerinin. muktupla
rının. Yılmaz ilc ilgili anıların. 
tötoğratların taparlanacağı 
böyle bir ar~ iv her şeyden önce 
En>titünün görevleri arasında 
idi. Ancak. Enstitü yöneticile
ri. ba~ka çalışmalardan fırsat 
bulup. böylesi önemli bir göre
vi yerine getirnıediler. 

Buna karşılık Yılmaz'a yapıla
bilecek en büyük yanlı~lıklar
dan biri .. yapıldı ve Yrlma; Gü
'I('' ı·e U/kesi i'imli til m Ensti
tü tarafından kürtçeye 
çevrilerek. bu sakat çalışmanın 
bütün Kürdistan'a yayılmasına 
hizmet edildi . Filmin seçimin
deki rezalet diyebileceğimiz 
sahneleri bir yana bırakalım. 
!ilm düpedüz Türk üniversite
lerinde okunan Türk inkilap 
Tarihi'nin mantığına göre olu~
turulmuştu. Araya Rumlar ve 
Ermeniler sıkı~tırılmış.. Ke
malistlerin Kürdistan'ı kana, 

ateşe boğdukları 1921-38 döne
mi tümü ile atlanmıştı. Mustafa 
Kemal. tam da milli Türk tarih 
görü~üne göre. sisli bir sabah 
vakti. Bandırma Yapuru ile is
tanbul'dan Samsun'a 'ulusal 
kurtuluş savaşı m ' örgütlernek 
için çıkan bir paşa idi! Son otuz 
yıldır. Kürtlerin, Türkiye'de en 
çetin sava~ı verdikleri bu tarih 
anlayı~ı böylece Kürt Enstitüsü 
eli ile. 

kürtçeye çevrilerek, 
!(ürdistan'a taşınmı~ oluyordu. 
lsveç Film Enstitüsü'nden 30 
bin kronluk bir yardım alabil
mek için de. video kasetinin al
tına. P.ıri' Kürt Enstitüsü ile 
beraber. Baksi Ha us da imzası
nı atıveriyordu. Ye bütün bun
lar, Yılmaz Güney'in hatırı için 
yapılıyordu! Oysa, Yılmaz Gü
ney. inançları. değerleri uğruna 
hayatını ortaya koyan tavizsiz 
bir devrimci idi. Kendi hatırı 
için. bunca yanlı~lığın yapı l 
ması. ona kar~ı ancak saygısız
lık ve ceset sömürüsü sayıla
bilirdi. 
Yılmaz Güney'in hatırı için 

daha neler yapıldığına gelince. 
bunun en ~·irkin örnekleri Paris 
ve Stockholm'de düzenlenen 
gecelerde ortaya çıktı. 

Kendisini hemen hemen hiç 
tanımadığımız için şunu rahat
lıkla söyleyebiliriz ki. Fatoş 
Güney'in. Yılmaz'ın eşi olmak
tan öteye bir özelliği yoktur. 
Yılmaz'ın ölümünden sonra 
ise, en yakın ilişkisi Paris Kürt 
Enstitüsü ile olmuştur. Hemen 
hemen bütün ilişkilerinin dü
zenlennıesinde Enstitü yöneti
cilerinin ya doğrudan ya da do
lay lı katkıları olmuştur. Bir di
ğer kanat ise Güney Filmeilik 
kanalı ile Fatoş'u etkileyen 
Türk aydınlarıdır. 
Şu söylenebilir, ideolojisini 

ve politikasını bu Türk aydınla
rının çizdiği çerçevenin. yükü
nü ise Enstitü çekmi~tir hep. 
Paris ve Stockholm'de düzenle
nen gecelerde de bu çarpık tab
lo bütünü ile görülebilir du
rumdadır. Her iki gecenin or
ganizesinde Kürtlerin bilinçli 
bir biçimde dışlanması. Kürt
çülüi~e yasak konması göze ça
rpan en önemli özelliklerdir. 
Buna karşılık Kürt kamu oyu
nun sömürülmesi için ise ge
rekli her şey yapılmıştır. Paris 

Federal Almanya'dan 

ı Rt.:f'f:/_ 1 SAYFA 6 

gecesi için harcanan paraların 
hesabı bilinmiyor. Bir yığın in
sanın Türkiye'den getirilmesini 
de anlamak mümkün değildir. 
Lüks lokantalarda sürdürülen 
laubali ili~kiler ise daha uzun 
bir süre tartışmalara konu ola
caktır. 

Stockholm'ün niçin seçildiği 
de ayrı bir konu. Milyonlarca 
Türk ve Kürdün yaşadığı Al
manya'da ve bir çok şehirde ya
pılması mümkün olan böyle bir 
girişimin, Stockholm gibi sapa 
bir alana kaydınlmasının arka
sındaki küçük politik hesapları 
burada tartışmak mümkün de
ğil. Ama. Stockholm'de olup 
bitenlere kısaca bakmak 
gerekli. 

Stockholm gecesi için ilk giri
şim Kürt Federasyonu tarafın
dan yapılmış. salon tutulmuş. 
Basın ile ilişkiler. bilet satışı 
vb. bir Kürt yazar tarafından 
organize edilmiş. Gecede ise 
Enstitü Yönetim Kurulu'ndan 
bir üye ile eş-dost çevresi gö
revli .. ili~kileri düzenleyen 
Enstitü Ba~kanı K. Nezan .. Na
zını'ın e~i Yera'yı da Stock
holııı'e Sn. Nezan getiriyor. 
Ayrıca SHP'den ihraç edilen 
Kürt asıllı milletvekilleri de ge
çeni n davetiileri arasında .. 
Özetle gecenin bütün ilişki ve 
bağlantıları Kürtler üzerinde. 
Bu arada yoğun bir politik mer
kez olan Stockholm'de ne de
mokratik kitle örgütlerini ve ne 
de siyasi parti ve gurupları bil
gilendirme ihtiyacı hissedilmi
yor. Paris'e davet edilen Türk 
yazar ve sanatç ılarının büyük 
bir bölümünü lsveç'e getirerek 
konserler. açık oturumlar dü
zenleyen Türk Federasyonu'na 
da -ne gerekçeyle bilinmez- ha
ber verilmiyor. Ayrıca , Stock
holm'ün diğer Avrupa şehirle
rinden temel bir farkı da göz ar
dı ediliyor. Stockholm'de 
özellikle Kürt kamu oyu olduk
ça politize bir yapılanma için
dedir. Bunların hemen hemen 
tümüne yakın bir bölümü poli
tik mültecidir. Savaştan. zın
dandan. i~kenceden gelmişler
dir. Bu bağlamda. eğilimleri ve 
tavırları ile Avrupa'nın diğer 
şehirlerindeki işçi kitlelerinden 
farklıdırlar. Farklılık, Kürt ulu
sallığı ile ilgilidir. Örneğin. 
Stockholm'de Federasyon'un 
dergisi tümü ile kürtçe çıkar. 
Tüm kongrelerin. toplantıların 
dili kürtçedir. Lehçeler arasın
daki farklılığın hergün iç içe 
geçtiği ve ulusal dilin ortaya 
çıktığı hissedilir. 
Bunların sonucu olarak , Yıl

maz Güney ile ilgili _gecenin 
ağırlıklı seyircisini de doğal 
olarak Kürtler oluşturuyordu. 
Ancak. gece -deyim yerinde ise 
eğer- anti-kürt bir mantık üze
rine kurulmuştu. Konuşmacı
ların tümü Türktü. Gecenin or
ganizesinde tümü ile Kürtler 
durınasına karşılık. bir tek 
Kürt aydını geceye davetli de
ğildi. Gece afışinde ismi yazıl
masına karşılık, Şıvan Perwer, 
a~larca önceden tarihi saptanan 
bır solo-konser için Münih'te 
bulunuyordu. Kirmanşah rad
yosunun ünlü sanatçısı Mazhar 
Halıqi 'ye ise haber verilmeden 
ismi gece ilaniarına yazılmıştı. 
Gecenin spikeri kürtçe bilmi
yordu. Salonu dolduran binler
ce Kürt ailesinin çok büyük bir 
bölümü ise türkçe bilmemekte 
idiler. Bunlar, i ran, Irak ve Su
riye parçalarından ve Sovyet
lerden gelen aileler ve politik 
mültecilerdi. 

Kürt Federasyonu, ilişkilerin 
tersliğinden ötürü çalışmalar
dan çekilmişti. Gece bir kaos 
ile başladı ve hemen ardından 
konuşmalardan hiçbir şey anla
mayan Kürt ailelerden protes
tolar yükseldi. Görevlilere du
rumu anlatan N. B. · 'Halk isyan 
ediyor'' diyordu. Bir kısım se-

yirci biletlerini geri vermek is
tiyor. bir kısmı biletlerini y ırta
rak salonu terkediyordu . 
Bir rasiantı sonucu kuliste bu

lunan Zouın ÖZKAN gözlem
lerini ~öyle anlatıyor: ·'MB 'nin 
yeğeni geldi. Ahmet Ka va 'va 
şunları söyledi; 'Hoppa/(ı 1 Bir 
de başımı::.a /m çıktı . Ne wıpsak 
abe? Ille de kiil1çe istivorlar!' 
Buna karşıl_ık A.Kaya'riın tavrı 
iğrençti. Ofkelendi. Coştu. 
Köpürdü. Bağıra çağıra söyle
dikleri şunlardı. "Kürtçe isti
yorlarmış! Bu ne demek karde
şim' Almanm 'da, Frwısa 'da 
gece/ere çıkimı ama biiıle hir 
rezaletle lıir karşıhış,;wdtln. 
Anam al'lrtdım olsun çıkmalll 
bu geceye. Hiçbir güç beni bu
rada tutamaı.. Ben Yrlmaz Gü
ney 'i anma gecesine geldim. 
Bu tür kepa;eliklere tahammül 
edemenı. Zıuen buraya gelmek 
istemiyordw11. Gidece.~inı . 
Nerde o sa ;ı m ı·erin giderim ... 
Kürtrülük jiılan isteme,;ı. Bu 
Ş ı mak 'a benzeyen pis yerde ya
şayamam ... Ben kürTçülük rü
zünden iimriimü ;mdwıla;·da 
çürütemem. Kürrçr' istirorlar
mış1 ~Jk <~/i'/l(lim pmte.\:/o edi
yorlamuş.1 Protesw etmek ner
miş giisteririm mı/am. Bc'/1 
protesto edeyim de görsünler. .. 
Benim bövle dinleyici/ere ihti
yacım yok. D<jolup gitsinler.' 
Ne idüifii belini;: yo;, mlıil . ./i'
odaller... Ustelik milliretritik 
yaptyorlw: Pmmkotiirlc'r.' Hiç 
kimse bu geceyi promke ede
mez! Böyle dinleyici istemiyo
rum ... Ben konserleriml/e bin
lere seslenirorum. Kasetlerilll 
iki milwm;lwı fa::.la satnm: 
Milwmlarm para ka:tt/11\'o
rum. Kürtçülük için kitlem;len 
kopama111. Bunlarla ~tJman 
kavbedemem." 

Bu dehşet verici ırkçı-şoven 
tavrın önünde. NB isimli !!Ö
revli Ahmet Kaya'yı sakinic~
tirmeye çalı~ıyordu . Söyledik
leri a~ağı yukarı şu ni ardı: 
''Boşl'er Alımetciifim! 7iıkma 
kafana. Cahil/er, feodaller 
bunlar.. Çıkar bir tane siirler
sin, keserler seslerini .. Z.uen 
kürtçe sımuculu.~u birileri va
pacak. Ustelik somnice istimr
lar. Kürtçe hilmii'Or!ar!!Bu;ılar 
kürtjiılwı deği/ 1 ··: Bu ikna sah
nesi sürerken A. Türk geldi. 
Müdahale etmedi. Yalnızca iz
ledi." 

Zozan ÖZKAN ' ın notları el 
yazısı ile arkalı yüzlü 6 sayla. 
Bunların tümünü buraya almak 
mümkün değil. Ancak bir iki 
noktaya daha işaret etmek ge
rekli. Ahmet Kaya sahneye çık
tığı zaman da şımarıklık yaptı. 
Kürtlere hakaret etti. SHP'den 
ihraç edilen milletvekilleri. 
kendilerini büyük bir coşku ile 
bekleyen Kürt kamu oyuna se
yirciye anadillerinde ''Nasılsı
nız, iyi misini::.?" bile diyeme
diler. Gece spikeri, ünlü lsveçli 
sanatçı Gösta Ekman'ı sunar
ken Kürt Komitesi kurucusu sı
fatını kullanmak istemesine Fa
taş Güney'in şiddetle itiraz etti
ğini açıkladı. Ye zaten 
G.Ekman da geceye gelmedi. 
Misalirlerin kaldığı otel itiyle 
MIT'iyle iç içe geçti. TC Kon
solosluğunun işbirlikçisi ol
dukları bilinen kimi şahıslar 
otelden hiç eksik olmadılar. 
Gecenin bitiminden sonra, 

uzun yıllardır K~rtlerle ilgili 
çalışmalar yapan lsveçli bir ba
yan gazeteci-yazar düşünceleri
ni şu cümle ile özetliyordu: 
"Yı/ma; Güney gibi eı•remel 
bir değerin cesedi biirle Jıam
sızca sömürülmemeli)•di!" · 

Bu yazar arkadaşın yaptığı 
tesbite katılmamak mümkün 
değil. Evet Yılmaz Güney, böy
le ucuz bir ~ömürü malzemesi 
haline getirilmemeli. 

Emin Demir 
29.0/.1990 1 Stockholm 
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"Barzani batilllardan ~ok çekinivordu .. ~ 
BiHiilll 4, Sa_\'/ 79, Sa)fa 5 'de 

Benim Molla Mustafa'nın 
yanına gitmem, Molla Mus
tafa için büyük bir başarıy
Jı . .. Herkesi yanına çekmc
ye <;alı~ıyordu, ama parti 
iindcrliğini çckemiyordu .. . 

Neyse. ben yine her~eye 
rağmen gittim. Kendisi ile 
uzun uzadıya konuştum. 
Molla Mustafa, yine benim 
giirdüğüııı o eski Molla 
Mustafü idi. Hiç bir deği 
~il . .lik yoktu. Amerika'nın, 

'Imk 'la an/aştn ·. ılediğini 

söylüyordu. Tabii ben, 
Amerika'nın o dönem için 
'Im/.. 'la wtlaştn: demeyece
ği ni biliyordum. Meğerse. 
güya Amerika ilc ilişkisi 

olan birisi 'Imk 'la wı/aşm' l 
ucıııi~. O sırada hir Ameri
ka gazctesı de kcnuısı ıle gö
rü~mü~ti.i . 

Antaikalt ga::.crni Dana 
Smirlt ntirdi? 

Hayır. .. Dana Sıııith. 
ben oraua olmauığım sıra
ıla . yanılmıyorsam 1963'te 
gitmişti. 

Bi; Molla Mustata'nın. 

Ahıııcı Teylik ilc Suriye 
Parıi~inc rSuriyc-KDP bn) 
ABD ilc ili~ki konusunıla 

kcndi~inc yardım edilmesi 
için mektup gönderdiğini 1 

iiğrcnuik... Ahmet Teytik ı 
sonr;ıdan Irak'ın adamı ol
mu~tu ve öldürüldü. Nasıl 
iildürl'ıldüğünü bilemiyo
rum. . . O dönemler 1 ran
KDP ~orumluları lrak·a gel- , 
mi~lcrui . İşte onlardan biri 
olan Ahmet Tcylih. ' i Molla 
Mustafa Suriye'ye ABD el
<;iliği ilc ilişki kurmak üzere 
giindcrıııiş. ve Suriye
KOP'den uc kendisine yar
dım edilmesini i~tcmi~ti. 

Bu aJanı gittikten sonra. 
Suri)c-KDP~ bize haber ve
rcrc'k . h<iylc hiri~i gelmiş. 

~ii: Ic hir i~ yapmak i~ıiyor. 
na~ıl edelim Ji)c ~oruyor-

du . Biz de S-KDP'ne "Ne 
istiyorsa yapm. Ancak yap
llğt lıer işten de bilginiz 
olsun ' ' diye haber gönder
dik. Anlaşıldığı kadarıyla , 
Ahmet Teyfık, S-KDP tara
fından ilişkilerinin izlendi
ğinin farkına varıyor. ABD 
elçiliğinden bir yetkili ile 
bir restoranda görü~üyorlar. 
Görüşmeye S-KDP'den bir 
arkadaş da gidiyor. Suriye 
Kürdistan'lı arkadaş yanla
rından ayrıldığı bir sırada, 
Ahmet Teyfık hemen 
ABD'li yetkiliye iletmesi 
gereken şeyleri iletip, başka 
bir görüşme zamanı ve yeri 
tesbit ederek; bu görüşmeyi 
iptal(!) ed iyor. Suriye Kür
düne de sanki hiç bir konu
da aniaşamamışlar gibi dav
ranıyorlar ... Başka bir gün, 
ba~ka bir yerde görüşmek 
üzere ayrı lıyorlar. 

Ahmet Teyfık orada Dana 
Adanı Smith' i de görüyor. 
Kuşkusuz bu ilişkilerde 

CIA parmağı vardı. Dana 
Adam Smith , Ahmet Tey
tik' Ie beraber Kürdistan'a 
geliyor. 

Dana Adam Smith'in kita
bını okuyanlar, mutlaka ba
zı ilgin(,· noktalar tesbit et
mişlerdir. Maalesef biz bu 
ı:ı:ıescleyi çok geç öğrendik. 
üzeilikle de ben . Orneğin, 
Dana Adam Smith , kitabın
ıla. Molla Mustata'ya, ' 'Sen 
ne istiyorsun? Savaş durdu
rtt!nutş, .1e11 hala hir kiiw/e 
o/llrurorswı. Her şey ifjm
ltim Alımed ı·e d(~erlcrinin 
eline geçecek. '' diyor. 

Molla Mustafa ile bizim 
aramızda önemli düşünce 
ayrılıkları oluşmu~tu. Ne 
var ki , Molla l'vlustafa ken
disi ilc görü~meye gelen her 
yabancıyı. sanki o ülkcncn 
hükümeti görevlendirmi~ 
vehminc kapılıyor. bundan 
uolayı da <;ok tuhaf tavırlar 
takınıyordu. Dana AJanı 

Smith. ba~ka bir Amerika'lı 
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veya Britanya' lı olmasa bile, 
bir insanın Britanya veya 
Amerika'nın dostu olduğu
nu bildiğinde, o insanın 

kendisine ilettiği her şeyi, 
sözkonusu hükümetin siya
seti olarak algılıyordu ... 
Molla Mustafa'nın yabancı
lardan çekinen, onları çok 
ciddiye alan bir özelliği 
vardı ... 
Örneğin, Beyrut'tan ken

disi i! e görüşmeye gelen Ec
zacı Iskender: Ermeni asıllı 
zengin birisi olan, İskender, 
Molla Mustafa Süleymani
ye'de sürgünde iken , Süley
maniye zenginlerinden çok 
daha fazla Molla Mustafaya 
yardım ve hizmet etmiş biri 
idi. Molla Mustafa onu tanı
yordu. Şubat anlaşması 
(ateş-kes) imzalandığı sıra
da bu adam Molla Mustafa: 
nın yanına giderek, kendisi 
ile görüşmüştü. Mümkün
dür ki, Molla Mustafa , Ec
zacı İskender' in Amerika: 
nın görüşünü yansıttığı ka
nısına kapılmış olsun. 
Çünkü ABD' li bir gazeteci, 
Molla Mustafa ile yaptığı 
bir görüşmede, Molla Mus
tafa'nın bu adamı ABD'nin 
dostu zannedip, şöyle yap, 
böyle yap dediğini yazdı. 

Gazetenin adını şimdi 

anımsayamıyorum ... Molla 
Mustafa'nın işte böylesi bir 
öze ll i ği vardı. 

Ben bütün olup bitenlere 
rağmen. yine yanına gidip 
kendisi ile görüştüğümde, 
Molla Mustafa, ''Amerika 
öyle söylemişti." dedi. Ben, 
''O/ama::.. Zoten hükümetin 
kendisi seninle anlaşmaya 
mnnak için görüşmeye gel
miş. Neyse ar/tk bir şeyler 
yapa/mı." dedim . Molla 
M usta ta , ··o ::.wuwı mii::.a
kere/ere oturun' ' dedi . 

Yine bizi anlayamamıştı. .. 
Benden. hükümete sunula
cak talepleri yazınamı iste
di. Çoğunluğu benim dü-

şüncelerim olan talepleri 
yazılı hale getirdik. Molla 
Mustafa'nın bazı basit deği
şiklikler yaptığı taleplerimi
zi, Salalı Yusufı ve iki oğlu 
Parti Merkez Komitesi üye
si olan Yadullah, hükümete 
sunmak için götürdüler. 

O Bu sunduğunuz istekler, 
64 Momerandumu olarak 
bilinen istekler midir? 64 
Momerandumu üzerine an
/aşmış mıydımz? 
DO Evet, 64 Momerandu
munu b!rlikte hazırlayıp, 
sunduk. Isteklerimiz hükü
mete iletildi . Irak Başbaka
nı, Genel Kurm~y Başkanı 
ve Savunma ve Içişleri ba
kanları , Molla Mustafa ile 
görüşmek üzere Kürdistan'a 
gelmek istediler. O sırada 
molla Mustafa Ranya'da idi. 
Ben de orada bulunu
yordum. 

Biz. Molla Mustafa ile 
aramızdaki sorunları çöz
mek için, Molla Mustafa ile 
bir toplantı yaptık. Toplantı 
sonucunda sorunlarımızı 

Parti Konferansında çözebi
I.~ceğimiz kararına vardık . 
Ozgür ve demokratik bir 
kongreden çıkacak kararlar 
bizi ve Molla Mustafa'yı 
bağlayacaktı ... 

Bu toplantıdan sonra, Ali 
Abdullah ' ın evinde kalıyor
dum. Bir gün sabah bir genç 
elinde bir yazı ile geldi. 
"Bakm "dedi. Yazıyı aldım 
okudum. Molla Mustafa, 
Abdulkerim Kasım' ın dev
rilmesinden sonra devrime 
katılan Behdinanlı bir suba
ya yazdığı mektupta; ''Kon
ferans yapt!amk, göndere
ceğiniz delege/erin partili 
olmavanlar arastndan se
çilntl;sine ö::.en giisterin' ·di
ye istekte bulunuyordu . Bu 
yazıyı gördükten sonra biz
de Molla Mustafa'nın yaptı
ğımız anlaşmaya sauık kal
madığı kanısı uyandı. Oysa 

biz serbest bir seçim üzerin
de anlaşmıştık. 
Başbakan ve Irak heyeti 

geldi. Kendileri ile gö
rüşüldü .... 

O Kürt tarafintn temsilcileri 
kimlerdi ? 
DOÇoğunluğu Molla 
Mustafa'nın tesbit ettiği par
ti üyeleri, aşiret reisieri, 
ben, Ali Abdullah, Molla 
Mustafa'nın kendisi idi . 

Bu toplantıda biz isteksiz, 
muhalif bir tavır gösterdik. 
Molla Mustafa da tarafsız , 
bağımsız bir tavır gösterdi . 

O Siz bu toplanttda takllla
cağtmz taı •ır konusunda ön
ceden kendi aranlZda an/aş
mtş mıydımz? 
OOHayır, herkes kendi gö
ruşunu dile getiriyordu. 
Görüşme halkın da izlediği 
açık bir görüşme idi . Halkın 
ve Molla Mustafa'nın karşı
sında savunduğumuz görüş
leri orada da dile getirme
miz gerekiyordu. 

Hükümet tarafı. kim savaş 
istiyor? Kim barış istiyor? 
diye sordu. Biz, istekleri
miz üzerinde ısrarla dur
duk. Hükümet heyeti. "is
teklerinizi görüşeceğiz'' di
yerek geri döndü . 

Konferans konusunda 
Molla Mustafa'nın niyetini 
öğrendikten sonra, kendi 
bölgemize döndük. Artık 
sorunlarımızın çözüm yolu 
kalmamıştı . Döndükten 
sonra kendi aramızda ne ya
pıp yapamayacağımızı gö
rüştük. Isteklerimizin hü
kümet tarafından kabul gör
ıneyrceği kanısına vardık. 

Molla Mustata hükümetle 
aniaşmış bulunuyordu. Hü
kümetin, Molla Mostala'ya 
güvenınesc de o dönem bi
zimle savaşı göze alacağı. 
Molla mustafa ilc savaşma
yacağı ortaıla idi ... 

Bu toplantııla uzun uzadı-
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BOLU M 

5 
İbrahim 

Ahmed'in 
Anılan 

1964 
1975 

' . 

ya ne yapabileceğimizi tar
tıştık . Celal Talabani o sıra
da Karadağ bölgesinde idi. 
O zaman Celal Talabani'nin 
parti disiplinine uyan bir 
tavrı vardı. Ancak bizimle 
Molla Mustafa arasında so
run çıkmasını istemiyordu . 
Ondan dolayı Molla Musta
fa ile iyi geçiniyordu. Aske
ri güçlerle beraber Kara
dağ, Şarizor bölgesinde bu
lunduğu sırada Molla 
Mustafa, Celal Talaban i'n in 
bizimle olan ilişkisini kesip. 
kendi yanına gitmesini iste
mişti . Celal Talabani bu is
teği yerine getirmedi, par
tiyle ilişkilerini kesmedi. 
Polit Büro karargahına gel
di. Artık biz. ne yapacağı
mızı düşünüyorduk. 

O Molla Mustafa 'nın hükü
metle ateş-kes ilmundan 
sonra. Po/it Büro 'ya /}(t_~h 

peşmergeler. hiikiimer giiç
leri ile saı·aşt siirdüriimrlur 
m mit ? · 
DDHayır. savaşmıyorlar
dı. Zaten o sırada ben Kür
distan'da dcğildiın. Avru
pa'da idim. Savaş durmuştu. 
Ancak halk bizim bu tavrı
mızı benimsemiyordu . 
Çünkü hükümetin, halkın 
bizi desteklediği bölgeler
deki uygulanıaları olduk~·a 

tahripkardı. Halk kendisini 
savunmak istiyor. Molla 
Mustata engelliyordu. Hü
kümet bizi ateş-kesi boz
makla itham ediyordu. Hü
kümetin i<;indc bazı eğilim
ler de savaşı sürdürmek 
istiyorlardı. Onların <;ıkan 
vardı. 

Molla Mustafa'nın ve hü
kümetin ayrı ayrı bize. sal
dırmak i~·in gü~· topladıkla 
rını öğrendik ... 

Demnu gelecek surulu 

RUPEL 1 SAYFA 71 

.,. 

-

.. _-

-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-

-_. 

-

·-" 

Norveç işçi Partisi (AP) Genel Sekreteri Torbj0rn Jagland: 
ll 1 1 1 1 1 1 1 

URT HALKI KENDI KADERINI KENDI TAYIN ETMELIDIR" 

• Norveç işçi Partisi 
(AP) 1887 yılında ku
ruldu . Şu an yaklaşık 

150 bin üyesi bulu
nan AP. nin 4 milyon

luk nüfusa sahip 
Norveç'te 905 bin 
seçmeni var. 165 

sandalye ve 6 parti-
ye sahip Norveç 

Parlamentosu ' nda 
en büyük parti ola
rak 63 sandalyeye 
sahip. Bi r çok yan 
örgüt ve derneğe 
sahip AP ' nin 40'a 
yakı n yayın organı 

var. 

• Torbj0rn Jagland 39 
yaşında. 1977- 81 yıl

ları arasında Norveç 
işçi Partisi'nin gençlik 

örgütü -Arbeidernes 
U ngdomsfylking

AUF'un başkanlığını 
yaptı. 

1981-86 yıllarında par
tinin uluslararası sek

reterliği görevine 
atandı. 

1986 yılında Parti'nin 
Genel Sekreteri ve 
Uluslararası ilişkiler 

Komitesi başkanlığına 
getirilen Jagland, ha
lan aynı görevleri sür-

dürmektedir. 

O O O Arkadaşımız RonT Ala
sor, Kurdistan Press okuyucu
ları için, Norveç işçi Partisi Ge
nel Sekreteri T. Jagland ile gö
rüştü. Görüşmenin tam 
metnini okuyucularımıza su
nuyoruz 00 0 

D Saytn Jaglwıd, si-;Jnle dünyada gittikçe 
güncel politik bir sorun haline gelen Kürt 
ulusal sorunu konusunda konuşmak istiyo
rum. Ancak buna geçmeden önce, Sosyal 
Demokrat Partinizin ezilen sömürge halkla
mı ulusal sorun/anna ideolojik ve politik 
yaklaştiili/lı öğrenebilir 11ıiriz? 

rinden dolayı, varolan sorunları kendi başına 
ele alıp, çözmek gerekir. Filistin sorunu ile 
Kürt sorununu birbirine karıştırmak akılcı bir 
mantık olmaz. Fakat hemen şunu belirteyim 
ki , sadece Fili stin sorununu çözmekle Orta
doğu 'da kesin ve kalıcı bir barış sağlanamaz. 

Kürt sorunu mutlaka çözüme kavuşmalıdır. 

D Bir Sosyal Demokrat parti olarak gerek 
ulusal sorun ve sömürge sorunlarına ilişkin ve 
gerekse ulusal ve uluslararası bir çok konuda 
Türkiye 'de sosyal demokrat geçinen partiler
den oldukça farkit görüşleriniz var. 

Peki Türk Sosyal Demokrat partileri ile iliş-

mayt düşünüyor musunuz? 
D O Partimiz ve Norveç İşçi Sendikası 
(LO)'nun hümaniter yan örgütleri olan Nor
veç Halk Yardım Orgütü (Norsk Folke 
Hjelp) ile Uluslararası İşçi Komitesi (Arbei
dernes İnternasjonel Komite) bu tür hüma
niter ve dayanışma konularında aktifdirler. 
Bildiğiniz gibi Halebçe Katliamı 'nda sağ 
kalanlara yardım ve tedavi amacıyla Norveç 
Halk Yardım Örgütü 600 000 Kron (yakla
şık 200 Milyon TL) bağı şta bulunc;lu. · 

D Evet. Kürt örgütleri bu konuda muhwap 
altnm_ad1. Para Humeyni rejimine ı •erildi. 

DO ilke olarak tüm ezilen ulu sların 
kendi kaderlerini kendilerinin tay in 
hakkını beninısiyoruz . Ve çalışmala
rımız her zaman bu doğrultuda oldu. 
Örneğin Filistiniiierin kendi devlet
lerine kavuşmaları içi n çaba sarfedi
yoruz. Başka bir örnek vermek gere
kirse. Sovyetler Birliği ' nin Baltık 
bölgelerini i şgalini hiç bir zaman 
onaylamadı k. 

''Kürt ulusu da diğer tüm uluslar gibi 
eşit haklara sahip olmalıdır. .. 
Uluslann Kendi Kaderlerini 

Kendilerinin tayin hakkı Kürt halkı için de 
geçerli olmalıdır. . . '' 

D Nüfusu 25 milyona yaklaşın Kiirt ulusu 
kendi iilkesinde tüm insani, ulusal hak ve 
ö::_gürlüklerinden yoksundur. .. 
D D Evet, itiraf etmeliyim ki bu güne kadar 
Kürt sorunu ile çok yakından ilgilenmedik. 
Fakat bu, Kürt ulusuna karşı uygulanan in-

kilerinizin düzeyi nedir? 
0012 Eylül askeri cuntasından önce Bülent 
Ecevit'in CHP'si ile çeşitli düzeylerde ilişki
lerimiz vardı. Şu anda ise herhangi yakın bir 
ili şkim iz olmamakla beraber, sosyalist Enter
nasyonal vasıtasıyla, SHP ile ilişki say ılmaya

cak derecede ilişkilerimiz 
var. Nato içindeki çe li şk i ve 
anlaşmazlıklardan dolayı. 
Türkiye ile ili şk ilerimiz pek 
iyi değil. 
Bildiğiniz gibi Norveç Nato 

üyesi olmakla beraber, Türk 
askeri rejimine karşı ç ıkan 
ülkelerden birisiydi. Bu du
rum Türk partileriyle olan 
ilişkilerimizide etkiledi. 

D Bundan bir kaç ay önce 
Paris 'te yapılan kürtlerle il
gili bir "insan haklan "kon
feransma kattidıklan gerek
çesiyle SHP 7 kürt milletveki
li ni ihraç etti. Olay Tılrk 
ilerici ve demokratlan tara
findan da sert bir şekilde kı
nandt. Hatta SHP'Ii bazı 
Türk milletvekilleri olayı pro
testo şeklinde SHP ile tüm 
bağlannı kesti/er. 
DO Şunu hemen söy leyeyim 

. ki böylesi bir olayı şiddetle 
TorbJern Jagland • Foto; R. Alasor 1 ANK kınıyoruz . Ayrıca konuyu 

sanlık dışı baskı ve zulmü onayladığı m ız an- partimizin yaklaşmakta olan ilk MK toplantı -
lamına gelmez. Elimizden geldikçe, imkan- sında ele alacağız. Sosyal Demokrat geçinen 
larımız ölçüsünde, buna karşı ç ıktık . Parti bir partinin insan hakları konferansına katıl-
olarak Kürtlerin diğer uluslarla eşit haklara dıkları gerekçesiyle kendi üye milletvekilleri-
sahip olmaları gerektiğini ve Kürtlerin bir ni ihraç etmesi, sosyaldemokrasinin ilkeleriy-
ulus olduğunu kabul ediyoruz. Diğer ulus- le kesinlikle bağdaşmaz . 
lar için savunduğumuz ulusların kendi ka
derlerinin tayin hakkı ve bağıms ızlık ilke
miz Kürt ulusu için de geçerli. Ayrıca şunu 
hemen belirteyim ki , bundan böyle Kürt so
rununa daha fazla önem vermeyi ve bu so
runla daha yakından ilgilenmeyi düŞü-
nüyoruz . 

D Kürdistan Ortadoğu 'daki stratejik jeog
rafik özelliğiyle bölgenin ekonomik, askeri 
ve siyasi dengesini , kaderini değiştirebile
cek önemli bir konuma sahip. Sizce, Kürtler, 
ulusal hakianna kavuşmadan ve Ortado
ğu 'nun geleceğine ilişkin görüşmelere katıl
madan ; bölgede gerçek bir banştan söz edi
lebilir mi? 
DO Kesinlikle hayır. .. EğerOrtadoğu barı
şından söz ediyorsak, Kürt ulusal sorunu
nun ciddiyetini kavramalıyız. Ancak Orta
doğu 'nun kendine özgü karmaşık çelişkile-

D Kürt Ulusal Cephe, birlik veya partileriyle 
yakın ilişkileriniz var mı ? 
D O Bazı nedenlerden dolayı henüz Kürt ulu
sal güçleriyle ilişkilerimiz gelişmedi . Fakat 
Kürtlerin temsilcisi tüm ulusal güçlerle dost
luk ilişki ve bağlarımızı geliştirmek istiyoruz. 
Kapı m ız kendilerine açıktır . .. 
D Bildiğiniz gibi Irak rejimi kullandığı kimya
sal silah ve zehir/i gaztarla, Hiroşima 'dan 
sonra çağımızm en kanlt-barbar katliamtnt 
Halebçe'de (Irak Kürdistanı 'nda) gerçekleş
tirdi. Onbinlerin öldüğü, sakat veya yaralı 
kaldtğı katliamdan canını kurtarmak için yüz
binlerce Kürt , Kürdistan 'ın Tılrkiye ve İran 
parçalanna sığınmak zorunda kaldı . Bu in
sanlar, ekonomik, sosyal, politik hak ve öz
gürlük/erinden yoksun bir vaziyette, mülteci 
kamplannda yaşama savaşı veriyorlar ... Par
ti olarak, Kürt mülteci/ere yardımda bulun-

D O Bu paranın Humeyni rejimine verildiği 
konusundaki iddi anızı şu anda cevaplandır
nıanı zor. Çünkü bu konuda elimde yeterli 
bilgi yok . Ancak şunu hemen belirteyim, 
Kürt ö rgüt. parti ve kuruluşlarının bu konu
da çaba sarfetmeleri ve yardım müracaatın
da bulunmaları halinde, partimizin hüınani
ter yan ö rgütlerinden yardım görmeleri 
mümkündür. 

D Sayın Jagland, son sorumu uluslararast 
yeni durumla ilgili sormak istiyorum. Gor
baçov 'un " Prestroyka" ve "Glastnost " re
form hareketlerinden sonra. Sovyetler Birli
ği ı ·e Doğu Aı ·rupa ülkeleri beklenmedik 
olaylara sahne olurken, dünyanın ekonomik 
askeri ve siyasi dengesinde ciddi gelişmele
rin olasılığı söz konusu. Partinizin , Doğu 
Avrupa 'nm ve dünyanm kaderini olumlu ya 
da olumsuz belirleyecek hu gelişmelerle il
gili görüşü nedir? 

''Kürt sorunu 
çözülmeden Ortadoğu 

kalıcı banşa ulaşamaz'' 

DO Birincisi Sovyetler Birliği ve Doğu Av
rupa'daki olumlu reform hareketlerini des
tekliyoruz. Ancak Gorbi'nin tüm görüş ve 
önerilerini desteklemek imkans ız. Sosyal 
Demokrat Parti olarak sözkonusu ülkelerde 
yeni yeni fılizlenmeye başlayan sosyal de
mokrat parti ve grupları ekonomik ve poli
tik olarak desteklemek görevimizdir. Ayrıca 
bu örgütlerin ideolojik politik ve örgütlen
me konularındaki eğitim sorunlarına da yar
dımcı olacağız . 

D Fakat kapitalist, emperyalist ülkeler söz
konusu ülkelerdeki reform hareketlerini ve 
onların içinde bulunmuş olduğu sorunlan 
kullanarak yeni sömürü alanlan elde etme 
uğraşı içinde/er ... 
DO Elbette. Çok doğru. Bu ülkeler büyük 
pazar alan larıdır. Bunu hesapiamam ız gere
kir. Bundan dolayı , biz sosyaldemokratların 
görevi; ufak ve fakir ülkelerin süper güçlere 
bağımlı hale gelmemeleri için onlara eli
mizden gelen yardımı yapmaktır. 
D Sayın Jagland, söyleşimizden ve Kürt 
halkına karşt olumlu görüşlerinizden dola
yı, Kürdistan Press adma teşekkür ederim. 
D D Ben de teşekkür ederim. Mücadeleniz
de başarılar. 

Ronf Alasor 1 Oslo 
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Kürt sorunu ''doğu sorunu'' 
~<;tiğimiz günlerde İstanbul"da bir 
grup · 'Kiirtı·e Tiirk ardu11 · 'kanıu
oyuna · 'Do.~u 'daki Samşa Son!·· 
ba!ilığı altında bir çağrı metni ya
yınladı. Ye bu çağrı metni Sokak 

değildir!! 
Dergisi'nde imza kampanyası biçiminde 
halen güncelliğini korumaktadır. Bu çağrı
ya ili!ikin bir kaç şey söylemek istiyoruz: 
Ç;ığrı metninde kimi güncel demokratik 

i~temlcr bulunsa da. bir bütün olarak de-

Sedat Günçekti 

ğerlendirildiğinde maalesef olumsuz ya
nın ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Şundan 
dolayı: Kürt ve Kürdistan sorunu yanlış bir 
temelde ele alınıııı~tır. En iyimser deyi
miyle Türf..iye'dcki · ·.mrtlll ardı n' ' misyo
nu bir ı...ez daha tckrarlanarak. burjuva hu
kuku çerçevesinde ve Misak-i Mi.lli sınır
ları korunarak. sorun çarpık bir şekilde 
ifade edilmiştir. (Bunun art niyetle yapılıp 
yarılmadığını ,plbettc zaman gösetcrecck-

. tir. ı Daha i~ in başında sorun yanlı!i ele alı
nınca. buna bağlı olarak üretilen çözümle
rin de. yanlı~ olacağı. yetersiz kalacağı 

herkesee malumdur. 
Türkiyeli aydınlar, demokratlar herşey

den iinc~ wnu kavraıııalıdırlar: Kürdistan 
sorunu. ulusal bir ~orundur. Yani. Ortdo
ğu 'da Jiirt sömürgcci devlet tarafından 

(İran. Irak. Suriye. Türkiye) bölünüp, par
çalanarak yer altı. ye r üstü kaynakları ta
lan edilerek. diline kültürüne kilit vurula
raı.... say ı~ı1 jcnosidlcrc uğratılarak, kendi 
vatanına lıa~reı duruma getirilmiş. sömür
ge bir ulu~un. bütün bu haksızlıklardan 

kurtularak kendi kaderini kendisinin bclir
lcıııc~i hakkı sorunudur. Yani, sorun. dün
yanın diğer özgür ulusları gibi, Kürt ulusu
nun da bağımsız ve özgür olması so
runudur. 
·'Do.~ ll 'daki Sal'll.) 1 Son·· ~·ağrı metninde 

bu tenıci gerçek gözardı cd il iyor. Sözko
nu~u çağrıda, sömürgeci TC hukukunun 
meşrutiyeti içinde kalınarak (ki bu 
~iiıııürgc-~iimürgeci ili~kisinin korunınası 

ve tescil eJilıııcsindcn ba~ka bir anlama 
gclıııC?.) d~vletin bazı "aşmllklamw" 

dikf..at ç~kilıncktc. Sorunun daha ılınılı 

yöntcııılcrlc çözülmesi dileğinde bulunul
maktaclır. Aslında aynı mesaj çok haksız 
bir bi<;iıııdc Kürt yurt~cver devrimci güç
lerine de verilmek i~tcnmi!itir. Zira. " Do
.~~~ 'daki Samş "ın bir diğer tarafını da bu 
güçler olu~turuyor. Kaldı ki, Kürt halkı bu 
sava~ta her bakımdan ınağdur ve haklı ol
masına karşın , işgalci, sömürgeci TC dev
leti ilc ayn ı çuvala sokularak bu ayrım (bi-

rece, asla ve asla aydın olma, demokrat ol
ma şerefine erişemeyeceklerdir. 

Bizim, Türk aydınları ve demokrat çevre
lerinden beklediğimiz J. P Sartre gibi. Ce
zayir bağımsızlık mücadelesi sırasında sö
mürgeci Fransız yönetimine karşı aldığı 

tavrın aynısını takınabilme cesaretine sa
hip olmalarıdır. Evet. bir Fransız olan 
Sartre, ırkçı-şoven duygulardan, düşünce
lerden arınmış olarak bütün kalbiyle Ceza
yir halkının bağımsızlık ve özgürlük mü
cadelesinden yana olmuş, somurgeci 
Fransız yönetimini cesurca eleştirmiştir. 

Dünyanın gözleri önünde Fransız yöneti-
lin<; li ya da bilinçsiz) ortadan kaldırılmış- mini teşhir etmiştir ... 

tır. Böylece de, "Do,~ u 'daki Saıvş" Dün olduğu gibi, bugün de Türk aydınları 
bulanı kla!itırılmıştır. böyle bir olayla karşı karşıyadırlar. Bir ta-

Bu çağrı metni ni hazırlayan aydınlar ön- rafta sönıürgeci TC vardır, öbür tarafta 
celikle şunu bilnıelidirler; Kürt halkı ve mazlum Kürt halkı. Eğer aydınca, demok
onun devrimci güçleri hiç bir zaman savaşı ratça bir tavır alınmak isteniyorsa, Türk 
istemed i k leri gibi. savaşı çı- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
karıııı!i da değiller. Osmanlı 
dönemi de ôahiı o ı mak üzere, "Kürdistan sorunu yanlış bir temelde 
son 70 yıldır Güney. Kuzey ve ele alınmıştır. En iyimser deyimle 
Doğu Kürdistan'da süren sa-
va!ilarııı tümünde Kürtler sa- Türkiye'deki "yanm aydın" misyonu 
vaşıııaya mecbur bırakılmış- bir kez daha tekrarlanıp, Misak-i 
]ardır. Hem de çok insafsız ve 14'"/Z" l k k 
eşitsiz koşullarda. Kürtlerin lt'.d ı sınir an orunara , SOrun 
savaşı sonuna kadar haklı ve :çarpık bir §ekilde ifade edilmiştir. .• ~;? 
meşru bir savaştır. İ!igal altın-
daki. sömürü ve zulüm altındaki bir top
lum. bağımsızlık ve özgürlük için, insanca 
ya!iamak için, silaha sarılmışsa: bu ancak 
saygı duyulması ve desteklenmesi gereken 
bir çıkıştır. 

Ulusal varlıklarının bile inkar edildiği bir 
ülkede. kalkıp Kürtlere: "Sorunlanmz.ı 

hanş içinde. demokratik hukuk del'lerinin 
,\'1/llrlan içinde çözün." demek, iyi niyetli 
bir satlık değilse, onlarla alay etmektir. 

Türk aydınları Misak-i Milli'nin savunu
culuğunu yaptığı sürece, Türk aydınları 

ırkçı-!iovcn kemalist ideolojinin manyetik 
alanından yakalarını kurtaramadıkları sü-

aydınları açıkca şunu istemelidirler: TC 
ordusu elini Kürdistan 'dan çek! .. Kürt ulu
su kendi yazg/Sint kendisi belirlemelidir! 
Evet, çağrı ve istem bu olmalıdır. 
Unutulmamalı ki, Kürt halkı kendi kade

rini kendi belirlemediği sürece, ne Türki
ye'de, ne Irak'ta, ne İran'da, ne de Suriye: 
de demokratikleşmenin önü açılamıya

caktır. 

Bugün Ortadoğu düzleminde gelişip bo
yutlanan Kürt ulusal demokratik hareketi
ni boğmak için, emperyalist-sömürgeci 
güçler çok yönlü planlar içindedirler. Em-

peryalist ülkelerin Kürdistan sorunu ile il
gili çözümleri, kültürel özerkliktir. Evet 
emperyalistler, hiç bir şekilde bölgedeki 
çıkarlarını bozmayacak olan böylesi hak
sız bir çözüm öneriyorlar. Ye dayatıyor
lar ... Diğer yandan emperyalizmin bölge
deki uzantıları ve sorunun birinci elden 
muhatabı olan devletler ise. her ne pahası
na olursa olsun statülerini korumak isti
yorlar. 

Ancak bazı ilerici geçinen çevre - ve 
güçler emperyalizmin kültürel özerklik 
planı doğrultusunda ve daha da gerisinde 

olmak üzere - eğlimler taşımaktadırlar. 

İşte tam da böylesi bir süreçte, İstanbul 'da 
kaleme al ınan ' 'Doğu 'daki Savaşa Son'· 
çağrısı bir çok bakımdan düşündürücü
dür! Zira çağrının, soruna bakışı ve çözüm 
önerileri b!-! olumsuz yöne meyil göster
mektedir. üzeilikle buna dikkat çekmek 
isteriz . 
Yazımızın başında da belirttik. Kürdistan 

sorunu, Kürt halkının sorunu: ulusal bir 
sorundur. Bu gerçek gözardı edildiği süre
ce hiç bir çözüme varılamaz. Sorunun kı
yısından köşesinden dolanarak nıesele hal 
olunmaz. Ortada işgal, ilhak vetalan edil
miş bir ülke ve nüfusu 25 milyonu aşan bir 
Kürt ulusu vardır ... 

Kuşkusuz ''Kürt dili üzerindeki yasağtn 
kaldırılmast, Olağanüstü Hal ve Bölge Jiı
liliği 'nin ka!dtrı!mast, işkenceye son 
verilmesi·· ve benzeri istemler haklı ve de
mokratik istemlerdir. Ama salt bu talepleri 
savunmakla, bu çerçeveye sıkışıp kalmak
la Kürt ulusunun gerçek sorunları çözüle
mez. Yani, bütün bu istemler gerçekleşse 
bile, Kürt ulusu kaderini tayin hakkından 
halen uzaktır. Yani, esas sorun sömürge
sömürgeci ilişkilerinin ortadan kaldırıl
masıdır. Bu kaynak var olduğu sürece, 
kim ne söylerse söylesin baskı , sömürü ve 
zulüm hep sürecektir. Bugün olağanüstü 
hal yasaları kalkar, yarın yerine başka ya-

salar konur. Ya da sömürge valiliği kaldırı
lır, yerine başka bir kurum konur. O uygu
lamalar kalkar, yerine yeni uygulamalar 
koiıur vs. bu döngü devam eder gider. Za
man zaman patlama noktasında , zaman za
man durulma noktasında çelişki sürer gi
der. Dolayısıyla bu mazlum halkın acıları 
asla dinmcz. Ye hiç kimsenin kuşkusu ol
masın ki. bu tarihsel haksızlık ortadan 
kalkmadığı sürece de bu savaş asla bitme
yecektir. 

Sonuç olarak dileriz ki: "Doğu 'daki Sa
vaşa Son·· çağrı metnin i kaleme alanlar. 
metindeki yanılgı ve yanlışlarını tez elden 
görüp, bunu kısa sürede telafi ederler. Ye 
bundan sonraki adınılarında gerçekçi ve 
cesurca (resmi devlet ideolojisinin ve ica
zetinin dışına çıkarak) bir tavır sergilerler. 

Var olmanın, aydın ca. demokratça var ol
manın bedeli bunu gerektiriyor ... 

Bamn Özel Tip Ce::.aevi • Subm/1990 
000 

•Sedat Günçekti , 
12 Eylül'ün zor ko
şullarında yaptığı 

siyasal çalışmalar
dan dolayı Tem

muz 1982'de Rız
gari operasyonla
rında tutuklandı. 

Sömürge mahke
meleri tarafından 

idama mahkum 
edildi. Metris ve 

Sağmalcılar cezae-
vinde uzunca bir 
süre kalan Gün

çekti, şu an Bartın 
Özel Tip Cezaevi'

nde tutuklu bu
lunuyor ... • 

Foto; ANK • Arşiv 

D D D Türkiye'de yayımlanan SOKAK der
gisi, 28 Ocak 1990 tarihli nüshasında "Do
ğuda'ki Savaşa Son" başlıklı bir bildiri ya
yımlamıştı. SOKAK dergisi bu bildiriyle bir
likte bir de imza kampanyası başlatıyor. 

Kampanyayı imzalayanlara arasında tanın
mış Kürt ve Türk simalar da var ... D D D 
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edebi at sanat ve kültür • 
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Derewen wi tune ne, 
gotina wi gotina meran e 
AlınıL'd Arit di 2ı·e NJ,;,ın,ı ı~ı27'an de. li Diy.ır

bekırc ~d,,:ıı xwe li ve diny.ıye 'Yed_ikc._E~ ~li~)e~ 
ı~· . .. !Illi! dtfu nvt' nedir. JJıru 1111/lfl u~l)'t'_ll'whc 
Illi<!< i1l ri>H(n: Hl'/1 .wl<"! lllilli /){ dt-s~c ll~crkUJ<'Il_ 
l.ı.rll"l<11< ,. lıurinc ku,,tllt. /lun' min Ant fllf.lm,·t. 11 
/i<'d'llA\ ' n:/.": /le' /1 dt1J,Vi,'t' fıumc: d(yu llllll \11.'/UI 
L•friı-,: .. ~w biçOinlrinl'lıL~I bir<~yan e. G<l\7<1 bu'Ye 
wı (li!'-· Mudire Nehiyü Sl.'\l'cn.:-c,ıe. ew m<1kı xwe 
dıhııı S..·l\"c'rt.'Qe We ç.ıx~.· .:ılınıed Arit h0 ç.ır
pt'll< :-.ılı y~· &.lv~ wf. pa:;.<'. Jibe Qeym.ıqtıme 
liL'ITdlk' 

L\1· Xl\'c·mlinc. berır,ı J.ıı.ı dc:-.ı bi dibis~tıne bike. 
dtllhıl.ı :,ınıl.ıan de ler dilx·. Ew xwendintt n,ıvTn 
lı J<ıh.ly<'' diqecline. <~nıcıdcyl (lise) li Afyon(• dix· 
1nn,· JJ ~ıyone nıanıo>tdy.:· ,,., ye edebiy,ııe 
vıııı< lu: . .\kıncı ye. Tesird :-.ı10n wl yen Afyone lı 
~·r lh;:l.!ıruM şiir O zimim pır <.'... . 

:).ıl '"".:'· li ber weş.ındinc~ ~iirt~ xwe y.ı pe$in dı 
k><>IW<~ ·~><ı;mcŞiirlcrf)cmcrt''de. ıo firayen tirki. 
~~c·k>ı ııın~kdre şii re. wcrdil!r~· Heye l:lu ev şıır. şii
fd 1\'J '"" pe~ın e. t.?u httuyc <,<ipki;in. 

1.1..: ~.·~h:ri><l xwe li Stcnhull'. li Rfva dit.?e. Puşe 
. cw lı Z.ınıııı\·lıa Arıqt:re. li ltı~•ulta ziman dirok> Ü 
erdııcı,ı\;, .. li t'ıeşe Fel><:tc: ı k ·,ı hi xwendine dik>e. 
Pd:-c' ~~irtin.ı yekenıırı IL'. Cıır,ı ı~*in. weki eıK,t 
11111 prı>,·.ık.ı>ycınel.lc. ıi bo ~iır.ı wı Yd hı !ld'VC 
"lühtlll• ,.. c·w ıc IJırıın .. ::.ıl ı<>..ıı< ~·-E wc. pd;-.<.'. bc
r,ıııt lııh·. lt' L'\1 de ni!J.ırib<: ~iır,ıxwe ıenı,mı bıl.le. 
Wc _,ı.x,· \\\·z<tfCld D>."f\7<-' t11llilı,uıel.1e llCdih:. Alı· 
med \rıt di ınılilı"nc de lıı :-c·r dil?evc. Le ıı ber 
del\-" ,ıırd \1'1 }d .. Pc~lınıro ... wezite n.ıdlnc . 

f)j '-'il.ı l\-1;'1 dfl de pi~ll \.llrtind 48 l>eSd!l. C\\1 n te 
\)i rı in ı ııı•ı.':! un de dı::..ııt· l!}rtin li tıcr ve ycke. 
e11' nibırc xwcndınd xwc bıqeıJınc. ı:w rııkctre 
dc111d10' k<~r peyd.ı lıik>e u dc>l bi nivi:;,ımlind ~ii: 
re di h· Di ml\Jberd :xılcn 1956·1977 dl1 de. ew dı 
rojnJmen "6nur: "Mı.tkniyct': ~'Hulty" de ,d!· 
Xd\ık 1\tlfl' w ı rastkiriıı u ockrcıerı J'C .. c,ınıd n ıvı
~ıı he• ınız" jı dinivıw Li c,ıor ~otin-ı wı. cw qeıli 
~er .. ,~Ili<'" ııerıivı:xındiyc ... 

ııı ındıu K.ınund ı;ıM't~n de. ew hcnıu ~ııren 
X\\'c di pirtui.lcl xwe ya bi nave. "Mti 1 ji ht'>ll'tu le 
<f<)d 1.-. n't1 A'mtı'"O I,N_ctimkn yar<tnQ<tlı.Jr cşlln" 
tinı) de berlıcv dık\.'. Pırıukd wı pı rr ıe lıezlmın. 
Pırıuk it lıılı \<IJlL'Il korxıııı.lı~.:ıooı nilı<t :.?:'-C dr 

(,djl lıu>c" Alııııed Anı nılı.ı jı ll.'..fd\\"Ud c. ro
ı.:n 1q lıı nio;-ıo..ındınc.~ ~ur u ııkirine derb .. ı~ dı· 
tıin U bi hezklrincı kure x1ı,ıe y~ yekta 
'Tilıııtu' re ... 

ı RÖ'/:'1. 1 S,U'fl\ 10 

... 

ı-+- r-"" "'~ ~~ L: 

"Di ~iire de 
heysiyeta reze" 

"Sifra dewlemend, 
dayika rCıken, 

zaroken rCıken, 
heza kar ku bi 
berbanga sibe dize, 

bi yekl deh, yekl sed 
li evare awis e. 

Derewen min tune. 
qewle min 

qewle meran e, 

Di kiteba piroz de 
weha nıvisl ye, 
Ji ber ku sewda plrôz 
weha ye ... " 
"Aha" Ahmed Arif di
beje, "esas Cı mifta şi
Ira min, di van şeş re
zan de ne." 

Em li Enqere, li ma
la Ahmed Arif in. Be
riya se mehan me 
qewl daye hev. Em 
de bi hev re gıreka 
axaftina direj vekin. 
Şıir. sewua. zaroktl, 
çiya, deşt, rojen bi h u
rl Cı dostaniyen mera
ne Cı heta dijminahiye 
jL Herwekt ku di ki

teba plroz de hatiye nivisln ... Ne:_ na .. ?ila dij~ı
nahlli ali'ki bimlne. Gelo em bıbeıın , derewen 
min tune. qewle min qewle meran e" Cı ji şilre 
dest pe bi kin? Bele ji şilre. .• _ . 

Bi salan e ku, Ahmed Arı! lı ser şııre napeyıve. 
Ümit Fırat li dCı hev telefanan dike. Eme ve gı
reke çawan vekin? ü Ümit Fırat gireke vedike. 
Eme bi Ahmed Arif re bıpeyıvın. 
Gava ez bi Satfet Ruşdi Tekin re, pe li zengile 

deriye mala Ahmed Arif dikim, di sere min de, 
ne li ser wl. ne jl li ser şiiren wl tu pirs nin in. Te· 
ne li ser leven min misreyen wl: 
Evi'na te dev ji min berneda, 
Ez tl mam. birçl mam, 
Şev tari bCı . xayin bCı 
Can reben. can bedeng, 

Deste min hecfıka . diçe ser zengila deri. Ah
med Arif li deri xwuya dibe. Ulmdarek1 gel. Di 
nav cil en paqij de rCıyek paqij. Hevditineke ceı
ne: lı ser kenzaya xwe eleka xwe ya bı 40 pış
kokl kişandiye Cı li ser jl çaketek11i xwe kiriye 

Ew "Fermo xortino" dibeje, " H Cın bı xer hatı
ne li ser seran ser çavan haline." 

Em. derbasl salona mina qutiye di bin. Fıllnta 
ne li mal e. le valahiya wl qet xuya nabe. Her 
aliye salone bi surelen wl hati~e xemilandin. 

Beriya ku em dest bı axaftıne_bıkın, xanımc: 
Aynur qehwe !Ine. Can.weha bedeng ~- Eme. 
çawa dest bi xeberdane bı kın? Ez tey be xwe !ı 
çenteye dertlnim. Ew dibeje " Ne nıha. Em de 
gelek bipeyivin." • _ 

Di sere min de tu pirs tune ye, xeyne şııran ... 
"Fermo ser sifre" dibe Ahmed Arif. Le niyeta 

min ew e. ku ez Ahmed Arif ji wir derxlnim bi
birn. Bibim ku? Bibim Dıyarbekire . Herrane, 
Weranşare . Bucaxe, Qeregeçiye ... Bibim erd 
Cı ware wan şilran ... We hewaye .. . 

Li sifreye keşkek Cı goşte tenCıre. Fekl. plakl, 
qatix Cı penıre tilox. Mirov dibe qey ~hm.ed ~rı! 
koneki ji spede çiyaye Oerecdaxe anıye u lı 
navenda Enqere vegirtiye. Ew şCışeyeke araq 
vedike. Li ser şCışe , buhaya we 8 hezar dıniv1-
se. Berıya ku araq buhatir bi be. wl ev şCı~e kiri
ye "Ev demekeye ~z v_enaxwım Ger_ hun n_e
hatıbana . ev şCışe de he bıma. Baş bu ku h un 

hatın . Fermo, dest pe bikin. Ez venaxwım. lı 
mın qedexe ye." ew dibeje. _ _ 

Em qurteke ji qedeha peşin vedıxwın. ew ıı 
dest bi xeberdane d ike. Behsa zarotıya xwe dı
ke ... Şer, pevçCın ... Nivlsandina şi1ra xwe ya 

"Xwina min diherike Dicle 
Çi li Erzurume (i min xin 

Çi di nav fzmfre de" 

peşin, di xwendegaha navln de... . . 
Şandina we şilre bo kovara "Yenı Mecmua' 
ku li Stenbole derte .. 

" Le" ew dibe "ez nizanim ew şiir hate we
şandin an na. Ji ber ku min kovar nedit. Bes ji 
min re nameyeke hat. Te de pesna mın dıhat 
dayln. Wan digotin, tu jehatl yi, nivlsandına 
xwe bidom1ne." 

We çaxe. ji bo wl. şaire h erimezin Faruk Na
fiz e. Di xwendegeha navln de, ew dest bı 
xwendina Nazım Hikmet dike, le he nizane na-
veroka şiiren Nazim çi ye. . 

Gelo wl şiiren N azi m Hikmet çawan dıxwen
din? Ahmet Arif weha dibeje: 

"Di her Malagel (Halkevi) de, pirtukxaneyeke 
hebCı. Havln Cı zivist9n ez diçCım wir. Havinan 
hi n çetir bu. Siber bu. Her tişte ku dile. te. dıx
west. te dikaribuji xwe re bixwenda. Hemu ko
varen Tirkiye dihate wir. J ı ber ku her Malage
leki kovarek derdixıst. Bo nimCıne,_li lzmlre ko
vara 'Fikirler' derdiçCı . Li Isparta 'Un'. li Afyone 
'Taşpınar ', li Oiyarbekire ' Karacadağ' derdiket. 
Bi vi awayl min şiiren Nazim '833 satır '. 'G~e 
gelen telgraf', 'Taranta Babu'ya mektuplar dı 
xwendegeha navln de xwendı n . Mın Andre 
Gide Cı Balzac jl di xwendegeha nav1n de 
xwendin." 
Axaftina me çi li ser zarotl, çi li ser xortanl be, 

disan vedigere, te ser şii re. Baş e, gel o Ahmed 
Arif şiiren xwe çawan dinivlsand? Ahmed Ant 
dipeyive: . 
" Şiira min di destpeke de veha- weha ye, bı 

şev hesani tir e. Ni ha ez nikarim yeke ji wan bi
d im te. Di gel ku, ez gelek dixwazim bidim:"(Cı 
se rez ji şii ra ku wl nCı nivlsiye) 

Xwlna min diherike Dicle' 
Çi li Erzurume li min xin 
Çi di nav lzmire de 

"Şiir her tim di sere min de ye. Carna ez ji bir 
dikim, carna jl qet ji bir nakim. Carna j1 !işte ku 
ji bir dikim, piştl penc salan, deh salan ji nişka 
ve derdikeve ser ruye ave." 
Baş e. pelik, penCıs. daktııo? 
" Na" ew dibeje, " Li ser pelika nanlvlsim. He

ma wisa we rltme diblnim. Ango ne ke , ne ze
de. ez rezan peyda dikim. Rez. Belki ez ser1-
kevnare me. le bila wusa be. Di şilre de ez ba
verl bi heysiyeta rez Cı misraye !Inim. Ez gelek 
girlng1 didim heysiyeta rez Cı misraye." . . . 
Şiir her Cı her weha di seri de, di d ıl de şıkıl gır

tiye. Dema çapkirine. ew derbas1 ser pelik (ka
xiz) di bin. Ji ber ve hinde. hin şiir deh sal. hın 
ıi blst sal li benda derbasbCına ser pelike ma
ne. Le "Otuzüç Kurşun" (SI Cı se Gule) cihe ye 
sı Cı se Gule bi careke hatiye nivlsln." 

Ez pelıkeke sipl datinim ber wl. Ez dibejim, 
" Binivlse Keke" "Çend rez ku di 'Min ji hesre
ta te qeyd kevin kir in' elP. tu ne ne, bini vi se. Na
ve xwe jl, Imza xwe jl" 

Ew penus digre deste xwe, berçavken x•tve 
rast dike Cı dest bi niv1sandine dike ... 

Werger. K. Fewzi 

• Ev ni vis ji kovara "Cumhuriyet Kitap" heJmar 
1, (902.1990) rOpe/4 an hatiye wergirtin. Nivis 
ji all şaireki Tirk, Refik Durbaş hattye ama
dekirin. 

~~ 

se 
Şaire n 
Kurd ... 

9 
Se niviskar; 

Ehmed Arif, 
Kemal Surkay 
O Orhan Ko
tan. Her se ji 
şair· in ü ji Kur
distana Bakur 
in. Her se jl, li 
gora XY:fe, nav
dar in. u her se 
ji bi tirki dinivi
sin O zimane 
wan ye ronak· 
biri o nivlslne 
tirki ye. Le be
le, ji wan Ke-
mal Surkay 
hem bi tirki, 
hem ji bi kurdl 
dinivlse O di 
van demen da-

wln de, ew berhemen xwe yen edebi, betir, bi 
kuröi diweşine. . . • . • - .• 

Ehmed Arif, heta nıha, bı tene kıtebeke şıı
ran weşandiye ; "Hasretinden Par~ng_alar 
Eskittim" (Min j i hesreta te qeyd kevtn kmn). 
Le bi ve kitaba xwa, ew iro şaire herl mezin 
ye Tirkiye te hesab. Ew xwe we~i şal~e~i kurd 
dihesibine. Şaireki kurd ku ji begavıye bı zı
maneki biyani, bi tirkl dinivise. 
Rewşa Orh~n ~tı:n ji, çi ?i~ire.~eha ye: 

E w ronakbir u şat rekı kurd e u ı ı meı ve ye, d! 
nav tevgera siyasi ya kurdan de ye._ Ew bt 
kuröinanivisine. Ji begaviye, berhemen xwe 
bi tirki dinivise. 

Kemal Surkay ji, ji mej ve ye, di nav tevger~ 
siyasi ya kurdan de ye O ew serokatiya partı
yeke siyasi dike. Ew hem tirki, hem kurdi, pır 
baş bi kar tine. . . • • 
Gelo niviskareki ku ne bı ztmane welate 

xwe le bi zirnaneki biyani binivlse, dikare 
waki r.iviskareki neteweyi were hesiband!n? 
Ev pirsiyar li nik me kurdan M. baş ~ehatıye 
pirsin ü li sere minaqaşe nebuye, le xelken 
din o dcraliyen edebi, ji mej ve y~. ve pi~e ji 
xwe dikin O li sere minaqaşe dı kın. Ve pırsı
yare welaten Afrika, Asiya dür O Hindistan, 
Pakistan O hwd. pir mijCıl kiriye. Ji ber ku pıra
niya nivis~ren va~ we~a!a.n ~ik9:rin bi zima: 
ne xwe ye zıkmakı bınıvısın u dı dewsa we 
de, ew bi transizi Cı ingilizi dinivisin. Mesela 
niviskaren Cezayiri Katip Yasin, Reşld Boud
cedra, niviskaren Fasi Abdullatif Laabi, Ta
har Ben Jelloum, şaire Senegali O endame 
Akademiya Franse U~opold Seetar Senghor, 
şaire Martiniki Aime Cesaire bi transizi dini
visin O nivlskaren Nijeryaye Q xwediye Xelata 
Nobele Wole Synka O doste wl Chinua Acha
be bi ingilizi dinivlsin. Ü tu kes ji ji van nivls
karen navdar xwe weki niviskareki fransiz 
yan ingiliz nahesibine. -digel ku ew bi zim~
ne zikmakl nanivisin. U tu kes ji w an re na be
j e ku ew nivlskarfm_transiz ya~ ingl~z in: • 

Di nav kurdan de ı ı, gelek nıvıskar u şaıren 
kurd ne bi kurdi, le bi tirki, farisl, erebi dinivi
sin. sedemen ve yeke pir in. Piraniya wan, 
digel ku kurd in, bi kurdi nizanin, yan nikarin 
bir ü baweriyen xwe ü berhemen xwe bi kur
di binin ziman. Hi n ji wan ji ditirsin O xwe na
din ber dijwariyan. . 

Em dive niha, ji xwe bipirsin; kurden ku bt 
zimane biyani dini~lsin, ~ive w_eki ~ivis~are~ 
kurd ben hesibandın? Bı ya mın , pıvanen ve 
yeke çend tişt in: . 

1-Niviskar, bi xwe, çi difikire ü xwe çawan ?t
bine xwe bi çi huwlyeti (identitet) dide nastn. 
2-Kahniyen berhemen niviskar .çi n~ O ji ~u 
ne. 3-Adet, tore, ziman, çand, pıvan u rabun 
rüniştina netewe O welate niviskar di huner
mendi O nivlskariya wl de çi rol dillzin. 
Di nav van de, tişte heri gir'ing, xala yeke

min e. Eger niviskar xwe weki kurd O nivlska
re kurd biblne O xwe bi vi terhEl bi nav bike, 
hinge ew niviskareki kurd e, bi şerte ku ew 
herdu xalen dawin ji di herhemen wi de bixu
yin. Eger weh~ nebe, h.er çi9as niv!skar_ kah· 
niyen berhemen xwe ıı welet werbıgre ~ we: 
let tesir le kiribe jl, pir zehmet e ku menv wı 
nivlskare weki niviskareki kurd bihesiblne ü 
bi bine. 

Kemal Burkay, ji xwe, bi kurdi ji dinivise. E h
med Arif Q Orhan Kotan nikarin bi kurdi bini· 
visin , le Orhan Kotan weki niviskareki kurd te 
naskirin ü qebülkirin. Ji ber naveroka şiiren 
wi, Ehmed Arif ji wek niviskarekl kurd te hesi· 
bandin. Mehmed Uzun 
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J i ... llliii r,~ 1: 
~~ IJl 

O Kek Kemal, tu dikari, ji kerema xwe, hi
neki behsa xwe u jiyana xwe bikf?.. 
DO Ez di sala 1937 li hela Dersime, qeza 
Mezgire , gunde Dirban hatime dine. Kijan 
roj, kijan meh ne xuyeyi ye. Gor gotina diya 
min. dem bihar buye .. 

Em malbateke feqir bun. Qasi 40-50 do
nim erde me hebG le beji bu G xera xwe tune 
bu. Bave min, xwendina xwe ya kevn hebG. 
Qurs dit G li gunden dore bu · 'egitmen' ·an
go dersdar. Zarotiya min di gunde me G van 
gunden dore da derbas bu . Minsesale peşin 
li cem bave xwe xwend, hini Tirki G 
xwendin-nivisandine bum . 
Pişti xilaskirina dibistane (ya penc sali) 

çum Akçedaxe, mekteba mielliman. Min 
şeş sal ji le we xwend (sala dawi li Dicle
Erganiye) G diploma girt. Min se salan li 
gundan miellimti kir. Her usa ji di ve ma
beyne da min imtihana lise da j i we ji diplo
ma girt G ketim fakulta Huquqe li Enqere. 
Sala 1960 min huquq xilas kir. Sala 1964 
min dest bi awuqatiyc kir li Elazize, piştre 
çum Dcrsim (Tunceliyc). 

Di sala 1965'an da ez bum endame Partiya 
Karkercn Tirkiye (TİP). Sala 1966 an da ha
tim girlin ji bo bendeki min li ser pirsa Kur
di. Çarmehdi hundir da mam. Sala 1969 G 
1971 da sc caran hatim girtin, li Dersim , Di
yarbekir G Enqere nıehkeme bum . Di sala 
1972'yan derketim der welat, pişti efa gişti 
sala 1974 disa vcgerim welat. 

Di dawiya sala 1974 da me, tevi hevalan, 
P.Jrtiya Sosyalisı a Kurdistana Tirkiye çekir. 
Di sala 1975 da kowara Özgürlük Yolu (Riya 
Azadi) dcst bi weşanc kir. Min te da nivi
sand. Pişti we ji me rojnama Roja Welat 
derxist. 

Di Adara 1980 da sazumana zordest eriş 
ani ser parti'ya me. Ez derketim der welat G 
heya nihaji li der im. Dewleta Tirk ezji hinı
welatiye derxistinı . Min di van salen dawi 
da kar G xebata xwe li derwelat ajoı. Ez ze
wici mc. penc zarokcn min hene. 

O Tu ji Ders/me yf. Serihi/dana Ders/me, 
1937-38, çi tesir li te u niviskariya te kir? 
DO Li hela Dersim, h in beri sala 1937-38 ji 
gelek serbildan çcbune. Diya min malbata 
xwe di yekji wan serhildanan da. hin di za
rotiya xwe da windakiribG. Di 1938 daji ge
lek meriv G gundiyen we bi desti leşkere 
Tirk hatibG kuştin . We tim behsa wan meri
van, behsa bi ra G diya xwe di kir. Ü ji min ra 
digot. ''tu hfn di qunda.xe da bUyi, ji hela çi
ye denge tapan di hat. '' 

Gunde me G yen dore ji serbildane kem zi
rar ditihun , ji ber ku he la M ezgi re di serhil
da·na dawi da bcdeng bu ye. Di sa ji ji hem u 
gundan gelek merive navdar birine G li paş 
Kerıa Mezgire kuştune. 
Şik tune ku, tesira van buyeran hebG ku 

ı 
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18 sali vir daji dinivisim. Min bi şier G hek
yat dest pe kir. Du roman G du hew ji piyes 
nivisandin; çend hekyaten min , romanek 
min G du kiteben şieran çap bun. Ew henıli 
bi Tirki bun . Ji bo me fırsend tune bu ku 
xwendin G ni visandina Kurdi hi n bin. Zima
ne Kurdi qedexe bu G bo hinbuna xwendin G 
nivisandine li dest me materyal ji tune bun. 
pişti sa la 1972 ku derketim EwrGpe ma terya
len Kurdi, xasima efrandinen Kamran Ba
dirxan bi dest min ketin G min xwe da ser 
hinbuna zimane xwe. Di demeki kurt da di 
heqe vi kari da hatim G min dest bi ni visan
dina Kurdi ji kir. 

O Tu bi du zimanan, Kurdf u Ttrki, dini v/sf. 
Bi du zimanan nivisfn çawan e, çi his dide 
me ri van? 
DO Bi du zimanan nivisandin , bi raya min 
dewlemendiyek e. Ji ber ku min bere xwen
dina xwe bi Tirki kiriye, ev zimana baş hin 
bume, dikarim pe ra baş binivisim. Le zi
mane Kurdi zimane dayike ye. Di zarotiye 
da min bi we dest pe kiriye. Bi aheng G ki1a
men we mezin bu me. Zinıane dayike ji he
mG zimanan şirintir e. 

O Rewşa zimane Kurdi çawan e? Ji bo peş
vebirina zimane kurdi, dive meriv çi bike? 
DO Zehmetiyek ev e ku zmane Kurdi di 
sedsala dawi da baş nehatiye şuxulandin G 
şunda maye. Weki te zanin, zimane gelan ji 
tevi wan, tevi jiyana abori, civaki G çandi di
guhurin, peşva diçin. H in gotinji birdibin G 
gotinen nu dikevin zimanan. Weki di sedsa
len dawi da bi hezaran gotinen nu di ware 
teknik G zanisti da kete zinıanan. 

Kurdi di vi wari da şunda ma. E w ne suce 
me G zimane me bG , ji ber bindestiya me bu . 
Dijminen ku dest danine ser welate me, ne
hiştin ku Kurdibe xweroir G nivisandin. 
Zehnıeti ne tene ev e. Wexta bi zimaneki 

neye xwendin G nivisandin, wexta ew bi ser
besıl neye şixulandin dew1emendiyen we ji 
dernakevin peş G gelek tiştji bir d için. Zma
ne Kurdi ji, her çiqas di ware teknik G zanisti 
da şunda maye ji, zimaneki kevn e, dew1e
mend e, gelek hejayiyen xwe hene. Ev dew
lemendi hin ji di zimane gundiyan da diji. 
i ro ji em h in ne azad in . Le me bi re G olaxen 
heyi, bi tirsenden kem dest pe kiriye bizi
mane xwe dixwinin G dinivisinin. Bi raya 
min, bare ku dikeve ser mile me yek ev e: 
Dive em xwe biwestinin dewlemendiyen zi
mane xwe baş hinbin . Pircaran diziman da 
gelek gotin hene ku em pe nizanin, ve yeke 
bo ziman wek kemasi dibinin G dixwazin 
wan gotinan ji nuh va çeki n. Çavkaniyen zi
man yek efrandinen bere, yek ji -ku ya me
zin ev e- gel bi xwe ye. Diveemji van çavka
niyan baş hinbin. 

Yaduwemin, di ve gelek tiştji nah şunda be 

~-- J ~i"--

visandine ne. Em Kur
den Kurdistana Tirkiye 
pirani gramer G elifba 
Ce1adet Bedirxan bi kar 
tinin . U disa ji hin 
problem hene kG bo me 
hemuyan e. Di vi wari 
da otoriteyeke resmi tu
ne, ji ber ve ji gelek kes 
gor xwe guhartinan çe
dikin. Di vi karl da, bi 
raya min , dive niviska
ren Kurd bi berpirsiyari 
hereket bikin, cGdabG
nan zede nekin, kenı 
bi kin. 

Ev problem zG bi zG 
safi nabin. Je ra wext G 
her usa ji dewlet lazim 
e. Di ve di welate me da 
bi zimane me xwendin 
G nivisandin serbest be, 
zaningehen me, radyo G 
televizyona me hebin G 
kovar, rojname G kite
ben kurdi bi serbest! 
çap bin. 

O Rewşa edebiyafa 
kurdf ya nujen çawan e? 
Di vf warf de di ve çi we
re kirin ? 
DO Weki eyan e, ji ber 
ku welate me parçebuyi 
ye, edebiyata Kurdi ya 
nujen ji çend şaxe xwe 
hene: Wek Sorani G 
Kurmanci , edebiyata 
Kurden Sovyet G ya 
kurden Kurdistana 
Tirkiye. 

~ ~ 

Bo me Kurden Kurdistana Tirkiye karen 
edebi, ji xwe "nu" ye. Dewleta Tirk , bi sa
lan edebiyata Kurdi ya ni visandi ji bo me qe
dexe kiribG Gji ber ve yeke walayiyek mezin 
çebibG. Niha, herçiqas zordesti li ser me 
berdewanı e ji, disa kare edebi di nav me da 
ji dest pe kiriye G peşva d içe. Xasima li wela
ten Ewrupa Xerbi bo ni viskar G ronakbiren 
kurdan re G olax hene. Ukolin , roman, 
hekyat, çirok, şier çedibin G çap dibin. Ni
viskaren teze dighen . 

Ev peşveçunek baş e. le em hin li destphe
ke ne. 

Sereki va niviskar G hunermend bi xebat G 
efrandinen xwe ziman G çand peşva dibin, 
berekiva ji zirnan G çandeke peşveçuyi ni
viskar G hunermenden nıezin digihine. Ev 
herdu bi h ev ra giredayi ne. Bi rasti, ne zima
ne me heya iro ewqas hatiye şixu landi n G 
peşva çuye, ne ji di ware ni visandine da has
teyen usa nıezin gihane. Ji ve yeke raji wext 

"Zimane dayiRe ji hemQ zimanan Irintir e" 
piştre ez ketim nav tevgera welatparez G şo
reşger. 

O Kenge te dest bi niı •isine kir u çawan? 
DO Hin di mekteba miellimiye da hewesa 
min zefbuji bo xwendina edebi . Min di we 
deme da h in niviskaren Tirk G gelek ji yen 
beyani , yen bi nav G deng dixwendin. Min 
dixwcst ezji binivisinim G bi bi m niviskar. Ji 
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çekirin, nav G gotinen nu ku di zi nıane me 
da himbere wan tune. Le ew ji di ve li ser ko
ka bere G gor usu l qeydeyen ziman ben çeki
rio ; ne ku herkes bi lez G bezji ber xwe tiştan 
derxe G zirnan tevlihev bike. Pivana ve yeke, 
bi raya min ev e ku, em ji zimane gel durne
kevin. Xelk gotin G nivisandina me fem bi
ke. Zimane me zelal be. 

Zehmetiyekji hin runeniştina qeydeyen ni-

lazim e. 
Çawa hosteyen zer G ziv li ser dişuxulin, bo 

ziman G edebiyate ji usa ye. Ji bo derketina 
hosteyen mezinjehatibun ne bes e, jiri G ça
laki ji di ve. Ango ew bi kar G xebateke me
zin digh~n . Dijore daji min got: Di ve ni vis
karen me xwe biwestinin, ji çavkaniyen zi
man G çanda Kurdi baş hinbin , tevi 
edebiyata Kurdi, ya cihane ji baş binasin , 

1 J lO 

xwe bi bedewi G dewlemendiyen edebiyata 
gelen din bixemilinin. Hosteyen mezin usa 
dighen. Di ve em berekiva efrandinen nu çe
bikin, berekivaji efrandinen bedew ji edebi
yata cihan€: wegerinin ser zimane xwe. 

Xeterek din li peş niviskaren me heye. Ji 
ber ku wan bi Tirki xwendiye, hin kes pirca
ran bi Tirki difıkirin G piştre bi Kurdi dinivi
sinin; ango nivisandina wan wek wergeran
din e (tercume ye). Ev ji delaliya ziman xera 
d ike. Di ve meriv bi kijan zirnan i dinivise, bi 
wi zimani bifıkire! Ji ber ku ramandi mejo
ye merivan da bi ziman va dikele, şi kle goti
nan distine. 

Her zimanek re-olaxen xwe, dewlemendi
ya xwe heye. Di ve wexta em bi Kurdi din i vi
sin , erda we bikolin G dewlemendiyen we bi 
kar binin. Zimaneki zel al ji usa pek te. Ü zi
mane zelal zilane delal e .. . 

O Kek Kemal, bemama te ya edebi, ji bo ro
j en peş, çi ye? Tu bi çi mijul dibi? 
DO Ji ber kar G bare siyasi ku giran e G ji 
min ra wext nahele, ez nikarimj i karen ede
bi ra mijGI bi m. Bona ve yeke ji di vi wari da 
plan G programeke min tune. Em hevi bi kin 
welat zG rizgar be, gel azad be, G hin kesen 
wek min bikaribin dev j i siyasete berdin G 
xwe b id in ber kare edebi.. U xuyaye hi n ka
re li peş me pir e. 

Ez di van du-se salen dawi da, carearan ku 
wext dibinim çarinan d inivisinim . hin tiş t 
hene ku bo nişandana wan benden di rej ji, 
kiteb ji ter nakin, le çarineke biçlik pircaran 
ciye xwe gelek baş digire. Sibat 1990 
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Jiyina '-Vek şiireke militan bin x'-Veştir e yan u xebata min bu. 

\ 

••• Gelek doste min gava min diblniın , 
behsa şilre di kin. Bi taybetl jl pirsa ''Gelıo 
tu şiir dinWisi?" ji min dikin. 
Direj -li gor emre mirovan- di nav qe-
ten demen direj de carna tiştina dinivi
sim. Ew, gelek caran, bitene, bir Cı ba
weriyen kesil in. Be guman ev ne eN 
şilra ku ez le difikirim, dijlm Cı Eışen 
bi dawl dide min Cı min dixe heyecane 
ne, ango ew ne şilra jiyane ne. 

Ev demeke ye wekl nefereki tekaşina 
netewl Cı civakiya welate xwe, ez hewl di
d im ku erken xwe bi cm blnim. 
Di vi warl de, her çalakl, her tewr, her bl'r 
Cı bav.eıriya niviskl, ji min re wekl perçe-
yen dastaneke mezin te. 

Demeke direj e, di fabrlke, zevl, xwende
geh, gunden çiye Cı seransere sinoran de, 
bi sedan mirıtanen ku bi girseyen gel ve 

bCıne yek, mil bi mil, dastaneke plroz dinivi
sin Cı d•;ın . Di ve manaye de, di nav plvanen 

ku te zanln de, nivisandina şii 
beguman tiştekl xweş e. Le ji
ylna wek şiireki milltan hlrı 

xweştir e. 
Digel 8şen mezin Cı bi xw~n. 

dastana comerdi Cı fedakarri-
yen bilind te jiyln. O ev yeka 

be nivisandin jl • • • 
ıt (J1 peşgotina pirtüka seyemln a Or
han Kotan "Sanc1 " (Qo/ine), N/sa
na 1983, Stockholm) 

Li derveyi welet ji min kite
beke şiiran weşand . Li derveyi 
welet nexweşiyeke xedar kete 
pesira min , ez ji mi ri ne xelas 
bum . Hinge min şiir ne ni vi sin 
u levi kiteba min "Sanci" 
(Qolinc) ew weşandin. 
Le ez dive bibejim ku ditina 

min ya edebi, beri 15-20 salan , 
guheri. Hinge ez hin çetir hin 
bum ku ez kurd im u asimile 
bume. Ez bi tirki dinivisim , ji 
ber ku ez asimile bu me. Zirna
ne min ye ronakbiri zirnaneki 
din e. Min hemu xwendina 
xwe bizimane tirki kir. Meriv 
20-25 sal bi tirki dixwine. 
Kurdi qedexe ye. Gava meriv 
tedigihe ku meriv kurd e, hin
ge di ve mesela zanibune , ji nu 
ve, dest pe dike. Hinge dive 
meriv kurdbune bi her awayi 
bizanibe. We çaxe meriv tedi
gihe ku heta we gave meriv bi 
zimane neteweyeki din nivisi
ye u ji gele xwe dur bu ye. Me
riv dikare derde gele kurd bi 
xwe re nikare zede tişt bide. Ji 
ber ku zimane gele kurd, kurdi 
ye. Meriv nikare zanine bigu
hezine gele kurd. Şiir bi zirna
neki te nivisin. Wergerandina 
şiire pir zehmet e. Şiirneweki 
çirok, kurte-çirok, romane ye. 

"zirnan hime hebüna neteweyeRI ye .. :' 
Pişti ku ez 

hatim derveyi 
welet min 
mesele hin 
çetir, fırehtir, 
kurtir fahm 
kir. 

Tu ılikari . ji kere11w xıt·e. hineki belısa 
.\"11'(' If jintllll Xl\'(' bi/.;,/? 

Salajidayikbuna min 1944 e. ez zaroke 
duwcmin ye male mc. Min xwendina xwe 
hcıa liscyc. li Kurdistane. li Muş , Seert u Er
zurume kir. Min li Enqere dest bi xwendina 
uniwcrsiıc. " Dil 7itrilı Cografya Fakultesi " 
(Fakulta Ziman Dirok ı1 Erdnasiye)) kir. 
De~ıpcka xebata mina siyasi ji hinge ye. E w 
sal. salcn dijwar u zehmeı bun . Hinge kapi
talizm li Tirkiyc bi peş dikeı. 

Di desıpeka 1960-an de ordiya Tirkiye des ı 
da ~cr hukinı u jiyana siyasi pir germ bu. 
Xorı dinıc)in. ti~tine protesto dikirin u tişti
ne Jiparastin. Tevgera xorı u xwendevanan 
ku ez ji tc de. bum, bcnaverok u behedefbG. 
Hingc mesela kurd ı1 doza kurdan ji bi peş 
di ket. Di 1959-an de 49 ronakbiren kurd ha
lin girtin. di rojname Cı J....ovaran da behsa 
kurJan dihu . rojname (ı kovar bi kurdi der
dikcıin. Ic ez Cı nifşc mc, em li derveyi ve 
pc~ketinc bun. Ez, ji tevgera siyasi betir, di 
nav xcbatckc edebi de bum. 

Di dawiya 1960 an de, xort u xwendevanen 
kurdan li bajarcn ınezin yen Tirkiye ı1 li 
Kurdistane komeleyeke kurdi ''Devrimci 
Do.~ ll Kiiltiir Omklan · '(Komelen Şoreşger 
Lı Çandiyen Rojhilatc) vebu. Ve komele pir 
alikarl li peşkeıinc kir. Di desıpeka 1970 an 
de ord i eareke dinhateser hukim u welatpa
rez ı1 şoreşger hatin girtin . Welatparez u şo
re~gercn kurdan 1 i hcnıber dadgehen eskeri, 
li Diyarbckire , xwe. ıckoşina xwe, welat ı1 
tarixa wclatc xwe parastin: ve parasıine ali
karl li min Cı hevalen din kir ku em hin çetir 
ı1 kGrtir mesela xwe, doza Kurdistane tebigi
hen . Le di eyni wext de, we parasıine kema
niyen ıııc. di warc ziman, tarix , çand, siya
set Cı cdcbiyata kurdi de, nişani me da. Me
sela zimane kurdi. giringiya bikaranina 
zimane kurdi, bi her awayi , derket peş. Ji 
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lewre di 1975 an de, me weşanxana 
'' korna/e ''li Enqere ve kir. Ez xwedi u geri
nendeye weşanxane bum. Tevi min gelek 
kesen din , niviskar, xwendevan , mele, gun
di, karker u hwd . di avakirina "Komale " de 
hebun . 

'' Kornal '' bu gaveke heja. Me bi qasi 29 
kiteb li ser Kurd u K_urdistane weşandin . U 
paşe, gava RIZGARI di 1976 an de dest bi 
weşine kir, min bi her awayi alikarl le kir. 
" Riz.garf" berdewama "Komale" bu. Ve 
deme, dema "Koma/ ii Rizgar~ve" di ware 
hişyarbun , peşketin ı1 jixwevegerine de, pir 
alikarl li kurdan kir. U paşe jiyana sirguni
ye , penahendetiye dest pe kir, di sala 1980 
an de. 

D Te çaımn dest bi edebiyate kir? Jiyana te 
ya edebi? 
DO He di zaroktiya xwe de, ez rast! edebi
yate hatim. Di cejnan de, min, şiir di xwen
din. Di lise de min di rojname xwendevanan 
de tiştine nivisin . Li uniwersite min existen
siyalizm nas kir. Hinge ez di bin tesira şiir u 
edebiyata tirki de bum. Min kiteba xwe ya 
şiiran ya yekemin ''Bovunduruk'' (Nir) di 
sala 1964 an de weşand . Pişti we , demeke 
direj, min şiir neweşandin . Jiyan aktiv bu ı1 
ez diguherim. Ji xwe, gava min mesela kurdi 
h in çetir nasi, ditinen min enedebiji çelqi
yan ı1 guherin. 

Kiteba duwemin ya şiiran, ''Gururla Bakt
mrum Dünvava ' '(Ez bi serbilindi li d ine di
.niherim) di sala 1976 an de derket. Paşe xe
baten siyasi re li xebata edebi girt. Nihaji, ji 
bo min. xebata siyasi li peş e. Şiir ji bo min 
jiyan e. Jiyana min ji niha digel nexweşiya 
min, siyasi ye. min şiiren xwe yen heri baş 
di navbera 1969-1974 an de nivisin. We gave 
ıevger xurt bu, zordarl pir bu , liberxwedan 
geş bu. Şiiren min yen we deme encamaji-

D Niha tişte
kf berbiçav li 
meydane ye. 

Li her perçe Kurdistane ev tişt xwuya dike. 
Li Tirkive h in betir. Ge/ek kurd ne bi zirneme 
xwe, te' bizimane neteweyekf din dinivfsin. 
Rewşa te jf weha ye. Tt şte ku tu li sere dinivf
sf ii tişten ku aifkarl li nivisfna te di kin , Kurd 
ii Kurdistan e. Em de çawan li nivfskar, hu
nermend ii ronakbfren kurd ku di ve rewşe de 
ne, biniherin, wan çawan bi sinifinin? 
DO Du aliyen_ve mesele hene; aliye çandi 
u aliye siyasi. Iro, aliye siyasi, hin betir, Ii 
peş e. Ji ber zordariye li her çar dewletan ji 
kurdili pey tir ki, erebi u farisi te . Ma ronak
bire kurd çi bike, çi alternatifen wi hene? 
Heta ew mezin dibe dixwine u bi kurdiya 
xwe dihese, ew asimile U i aliye ziman) dibe. 
Ji aliye tegihiştina ronakbiri , mixabin zirna
ne ronakbiri tirki , farisi u erebi ye. Gava ro
nakbiren kurd baş bi kurdiya xwe dihesin, 
hinge ew li xwe u çanda xwe vedigerin. Ro
nakbire kurd ji begaviye, bi zirnaneki din li 
xelke xwe vedigere. Ji lewra zimane kurdi 
dibe zimane peyvine. 
Peşvexistina zimane kurdi ji, disan, bi xe

bata siyasi giredayi ye. Hemu ronakbiren 
kurd bi kurdi binivisin ji, hawileki mezin de 
bi desı nekeve. HemG rojname u kovaren 
Kurdistana Tirkiye bi tirki ne. Xelk bi tirki 
behtir fem d ike. Zanin bi tirki diguheze xel
ke. Gava Kurdistan rizgar be, nifşeki-du nifş 
pe perwerde bibe, hinge kurdidikare li cihe 
rune. Li Kurdistana Tirkiye her tişt bi tirki 
te afırandin . Ronakbiren tebii (feqe, mele, 
seyda, dengbej) ku di nav xelke de dijin, 
kurdi diparezin. Ji ber rewşa dijwar, digel 
ku du sed - se sed sal derbas bu ye, he ji ese
reke nu nikaribuye Mem ii Zfn a Ehmede 
Xane derbas bike. 
Şert u merc xirab in. Ronakbir u niviska

ren heri mezin yen Tirkiye Kurd in . Ew her 
tişte xwe ji kurd u Kurdistane werdigrin. 
Geleki wan ve yeke inkar dikin u xwe weki 
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Tirk dibinin. Ev awir tişteld xirab u pir bi 
xeter e. Beşekiji wan ji bedeng diminin u 
tişteki nabejin. Weki Yaşar Kemal. Ew her 
tişte xwe, bi her awayi, ji Kurdistane werdi
gire. Le ew xwe weki ni viskareki Kurd nade 
nasin u bedeng dimine. Ew dizane ku gava 
ew weki ni viskareki Kurd derkeve meydane, 
ewe li Tirkiye pir tişt wunda bike u dewlete 
li wi vegere. Ehmed Arif hin çeter e. Ew 
xwe inkar nake. Gerçi ew ne di nav tevgera 
kurdl de ye u bi aktivi naxebite. Le ew xwe 
weki şaireki Kurd dibine u pe serfıraz dibe. 

Kesen weki Yaşar Kemal pir in. Meriv ni
kare wan bi xayinti bi nav bike, le dil dixwa
ze ku ew ji alikarl li tevgera kurdi bikin . 

D Baş e, tu , weki niviskareki sirgüniye ça
wan dibini? Çawan diji? 
DO Sirguni trajediya sedsala me ye. SirgO
ni eceb nexweş u neşerin e, tişteki hov u 
wehşi ye. Meriv ji xwe, ji welat u gele xwe. 
ji çand u zimane xwe bi dur dikeve. Sirguni 
jiyan u pivane merivan diguherine ı1 wan ji 
hev dixine. Sirguni eş u jan e. Meriv ni kare 
weki bere biker u xebatkar be. 

Bi baweriya min , meriv dive li diji xirabi u 
nexweşiyen welate xeribiye şer bike, her ti~
te bike çeke şer u xebate. Edebiyat dikare 
roleke mezin bilize. Ji xwe sirguni qedera 
kurdan e. Li welet ji, gava me ji Milazgire 
bar kir u em çun Enqere hingi ew ji sirguni 
bu. 

D Gerçi tu bi kurdi nanivfsf le bala te li ser 
edebiyata kurdf ye. Bi qasi ku tu di bini. reır
şa zirnan ii edebiyafa kurdi çawane'! 
DO Li Ewrupaye, di vi wari de xebateki 
xweş ı1 heja heye ı1 ev xebat hevl d ide meri
van . Gerçi ev xebata he ji bi kesan dimeşe. 
Li Ewrupaye du akademi u enstittiyen Kur
dan hene, le he ji berhemen wan xwuya na
kin. Peşketineke baş heye, le teri nake. Di ve 
Kurd sewiya zanine bilind bikin. Ev ji bi 
dezgah u rexisıinan dibe. Gelek kar ı1 xebat 
dive bete kirin . 

Li derveyi welet peşketin baş e, le li Kur
distana Tirkiye xirab e. Li wir tirki bu ye ser
des!. Herkes bi tirki dipeyive u dinivise. Ge
lek tişt ji girtigehen Tirkiye ji me re ten, ew 
hemG bi tirki ne. Xeter di vir de ye. Xwezi 
niha sinema kurdi hebuya. Tesira sinema li 
ser xelke gelek e. Ger sinema hebuya. we 
alikari peşketina zimane kurdi bikira ... Me
selaZimane Çiyan li Tirkiye, bi tirkiji aliye 
kurdan te listin . 

D ı#kf şair ü ronakbireki kurd, ji bo rojen 
be, çi plan ii xebathı te hene? 
DO Ji bi li kar u baren Kurdistan Press'c. ez 
niha , ji şiir u edebiyate betir, li ser ıarixe di
fıkirim u dixebitim. Ev bGn 20 sal ku ez li 
ser tarixe hur dibim. Xebaten li ser ziman, 
edebiyat , çand pir giring in. Nemaze ziman. 
Gava neteweyeki zimane xwe winda bike, 
ew huwiyeta xwe ya neteweyiji winda dike. 
Le ji bo ku ev xebat baş birneşin u biker bin , 
dive meriv li ser tarixa xwe xwediye bir u 
baweriyeke rast u kur be. 

Niha rewşa min a sihhi (tenduristi) pir xi
rab e. Ez biqasi deh caran ketime bin kera 
doktoran. Eger rewşa min hineki baş be, ez 
dixwazim weki projeyeke direj, li ser tarixa 
nujen a Kurdistane, 1806-1976, bixebitinı u 
binivisim. Ev wext u dem tarlxa Kurdistane 
de, bi baweriya min pir giring e. Weki kur
deki, ez dixwazim ve wexte binivisim. Di 
ware edebiyate de ji, ez bi hevi u heyecan 
im. Le rewşa min ı1 rewşa sirguniye renade 
ez binivisim. 

Sıbat/1990 
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Ideolojide geriye dönü 
OC[ "Bugün sosyalist devrimcilerin gündemini, İstanbul Kumkapı'da diri diri yanan 
işe i coçuklarının ölümü, Kürdistan'da sömürgecilerin işbirliği sonucu kendi ülkelerinde 
esir kamplarında :·aşayan 3000 peşmerge ailesinin zehirJetilmesi ve TC ordusunun baskı 
ve zulmü altında kendi toprağını bırakıp sömürgeci Irak devletine göçrnek zorunda kalan 
mazlum Kürt ulusuna yapılanlar, Kürdistan'da dokuz militanın katledilişi, Zonguldak'ta 

000 "İstanbul Üniversitesinde yapılan forumda Dev-Genç adına çıkıp açıklama yapan 
kişi kınama mantığını şöyle açıklıyordu: "Saldırının geldiği noktaya dikkat edelim, öldü
ren faşist devlettir, oligarşidir." Aynı mantıktan hareketle sormak gerekir, aynı nitelikteki 
Kenan Evren oligarşi tarafından öldürülürse, yine de "devrimciler" böyle bir öldürme 
olayını kınayacaklar mı? 'Sosyalistler'. düne kadar faşist dedikleri Dekan'ın da desteğini 
alarak ll" 

' 
göçü k altında kalan üç · · ·n ölümünü " 

Geçtiğimiz günlerde 
Kurdistan Press'in istan
bul muhabirierinin mer
kez büromuza geçtikleri 
haberlerin tümü ay:"ıl ko
nuyu işliyordu. Konu, 
Prof. Muammer Aksoy'
un öldürülmesi nedeni 
ile Istanbul Üniversitesi'
nin çeşitli bölümlerinde 
Dev-Genç'in koyduğu 
eylemlerle ilgili idi. 

M uhabir arkada~larınıızdan 
Rayher' in geçtiği kısa haber 
şöyleydi: 
"5 Şubat günü Türkiye'nin 

bir çok yerinde Prof. M. Ak
soy'un öldürülmesini protesto 
eden eylemler konuldu .. Bu ey
lem lerden biri de Istanbul 
Üni1ersitesi'n~ bağlı fakülte
lerde yapıldı. Oldürülme ey le
nı ın i pnıte~to eden ba~ta Dev
Genç olmak üzere. Türk so
lundan bir çok grup. üniversi
tede boykot konulması yönün
de tüaliyete başladılar. Sabah
tan. okul. yazı ve pankartlarla 
donatıldı. Girişler engellen
nıeye başlandı. Daha önce içe
ri girenierin de dı~arı çıkmala
rı i>teııdi. Türk solunun büyük 
bir ke~imi böyle bir eylemin 
gerekli olduğunu vurgulayıp, 
ancak Dev-Genç' in dayatınacı 
ve grup<;u tavrına sitem ederek 
dı~arı <;ıkıılar. 

Bir grup Kürt öğrenci ise. 
Aboy'un kemalisı niteliğin
den dolayı eyleme katılmadı
lar. Kürt öğrenciler. Dev
Gcıı<;'lilerin: "7itrajilll ::.t se
çin.' fitşist misini::. . deıTimci 
mi :'·· soruları ile karşılaştılar. 
··çok radikal'· geçinen bir kı
~ıııı Kürt öğrenciler i>e. orta
mın gerginle~nıe~inin olumlu 
olduğunu belirterek. Dev
Gcn<,,.i desteklediler. Eylem. 
iiğkdcn >onra iki günlük boy
kot !..ararına rağmen. Dev-

Kurdi- Tirki 

Genç'lilerin okulu terketmesi 
ile sona erdi." 

Bir gurup Kürdistan Press 
okuyucusu imzası ile gönderi
len "Bir Kemalistin öldürülü
şü üzerine" başlıklı yorumda 
ise, bir bölümünü üst başlıkla
ra aldığımız belirlemelerden 
sonra şunlar söyleniyordu: 

"12 Eylül yenilgisinin aşıl
maya başlandığı bir dönemde, 
bir kez daha görüldü ki kulla
nılan bütün radikal söylemle
rin ve Marksist kavramların 
altında Kemalizm durmakta
dır. Görünen odur ki Kema
lizm muhtevaya egemen ol
muştur artık. Bilinen bir ger
çek de sosyalistler ve 
Kürdistanlı devrimcilerle, Ke
malistlerin aynı saflarda olnıa
yacağıdır'" 

Kürdistan Press'in gönüllü 
muhabirierinden Evin Fırat 
ise, konunun teorik çerçevesi
ni çizdikten sonra şunları ya
zıyordu: 
"Bu gün Türk solunda bir 

çok örgüt sosyalizm için mü
cadele ettiklerini kapitalizme 
karşı savaştıklarını söylüyor. 
Ideolojilerini de bu temelden 
yükseltiyorlar. Oysa. özlerin
de taşıdıkları küçük burjuva 
zaaflarını yenemiyorlar. Dü
zenin bir parçası olmaktan öte
ye gidemeyen, kendilerini 
yaptıkları bir kaç reaksiyoner 
eylemle, devrimci ilan eden ve 
her eylenıleriyle "devrimler" 
yapan bu gruplar, aslında Ke
malizmin zincirlerinden ve 
esaretinden kurıulamamışlar
dır. Bu hareketler bir demok
ratın bile kabul etmesi gereken 
ulusların kendi kaderlerini ta
yin hakkını bile kabullenme
yen. Kemalizmin verdiği 
Misak-i Milli sınırları içinde 
kendi şövenistliği .ni açıkça 
sürdüren. bunun dışındaki her 
siyasi varlığı milliyetçilik, şö
venistlik. bölücülük gibi kav-

Berpirsiyarf Gi~ri 

ramlarla damgalayan; bu ko
nuda tamamen burjuvazi tara
fından belirlenen ve onu aşıp 
alması gerekli olan tavrı bir 
türlü alamayan; sürekli bir kı
sır döngü içinde dönüp duran 
hareketlerdir. 

Bunun birçok örnegini pratik 
hayatta görmek mümkün. Bu 
devrimci (!) hareketler pratik 
hayatta söyledikleri sözler ve 
koydukları tavırlarla bunu sık 
sık ortaya koymuşlardır. En 
güzel yansımalarını da öğren
ciler arasında görüyoruz. Son 
günlerde kamuoyunu oldukça 
meşgul eden bir olay yaşandı. 
31 Ocak Çarşamba günü Prof. 
Muammer Aksoy silahlı !!aldı
rıya uğrayarak öldürüldü. Ba
sın, olayı. 'islami Hareket ' ad
lı bir örgütün üstlendiğin i du
yurdu. Bu olaydan kısa bir 
süre önce I Mayıs 1989'da öl
dürülen Muhammet Ali Dal
cı'nın katili olarak lanse edilen 
Trafik Polisinin devrimci sol 
güçler tarafından öldürülmüş 
olması basın ve kamuoyunun 
gündemini oluşturuyordu. 
Şimdi ise. "so/cu, demokrat" 
hatta "devrimci" olduğu söy
lenen Muammer Aksoy sağ 
güçler tarafından öldürüldü. 
Burjuva basını olayı kitlelere 
duyururken. '12 Eylül öncesini 
hattrlattyor.' 'Yine sağ-so/ 
çalişmalan' teranelerine sa
rıldı. Yine devlet baba hakem 
rolü üstleniyor. Ye genel ola
rak. devrimciler, marksist ol
duklarını iddıa eden hareket
ler olaya ilişkin yaklaşımların
da burjuvazinin üretmiş 
olduğu politikaların dışına çı
kanıayarak. hatta onun iyi bir 
uygulayıcısı olarak tutum ser
giiemiş ve bir anda ''devrimci, 
demokrat , ilerici, vurtsever" 
oluveren Muammer Aksoy'un 
öldürülmesini protesto etmek 
amacıyla bir dizi eylemlilik 
süreci başlatmışlardır. 

İstanbul Üniversitesi bünye
sinde 5 Şubat Pazaf1esi günün
den itibaren uygulanmak üze
re iki günlük boykot kararı 
alındı. Boykot yanlızca Edebi
yat Fakültesinde gerçekleşti. 
Çünkü Dev-Genç olaya tek ba
şına sahip çıkmak istedi ve öğ
renci derneklerinin almış ol
duğu eylem kararının altına 
kendi imzasını attı. Diğer 
gruplar salt bu nedenden dola
yı boykot eylemine katılmadı
lar. · Dev-Genç, bu kararın · 
Edebiyat Fakültesi Dekanı ta
rafından da onaylandığını be
lirterek, kitleleri eyleme uy
nıaya zorlanıış, eyleme uyan
lar, "devrimci" uymayanlar 
ise, "karşt devrimci, faşist" 
suçlanıası ile yüzyüze kalmış
tır. Eylemi protesto etmek is
teyen Kürt arkadaşlara tahak
künıcü bir şekilde yaklaşarak, 
protestolarını gözönünde bu
lundurnıadıkları gibi kendi ey
lemlerine uymaları için zorla
mışlardır. Daha sonra yapılan 
okul forumlarında aynı tavırla
rını sürdüren siyasetler, olayı 
politik yönden değerlendir
mek yerine birbirleriyle bo
ğazlaşmışlardır. 

Okulda tüm bu olaylar olur
ken PKK sempatizam oldukla
rını belirten öğrenciler, Dev

·Genç'in yaptığı bu eyleme ka
tıldılar. Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesinde en radi
kal tavırları kendilerinin koy
duklarını söyleyen ve 
kendisinden başka bir güç ta
nımayan PKK sempatizanları, 
böylesi bireylemde Muammer 
Aksoy gibi, Kürdistan'daki 
katliamların ideologu. cuntacı 
ve kemalist biri için yapılan 
eyleme sessiz kalabiliyor, ya
pılan eylemiere en ön sıralarda 
katılabiliyorlardı. 
Kemalizmin kabulü demek, 

Kürt halkını yok saynıaktır. 
Binlerce mazlum insanı kana 
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yan venagerin 
O Gönderilen yazılar iade edilmez 
O Redaksiyon dikare nivisaren ku ji 
rüpelen xwendavanan ü Serbest 
Kurs i re ten şandin, li gor düzena rü-
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pelan , kurttir bike. 

ve ateşe boğmaktır. Bizzat ke
malizmin ideoloğu olan böyle 
bir adama, 'demokrat', 
'ilerici' deyip, yapılan eylem
Iere sessiz kalıp, katılmak, 
mazlum bir halkın kaderini ta
yin için yola çıkan bir örgüt ta
raftarları için pek de uygun bir. 
tavır değildir. 
Aynı süreçte Dersim'de, Kür

distan dağlarında 9 devrimci 
in~ katled.ilwiş!iL Diyarba
kır ~-bmden fazla 
i~n ~W~Ien~,-btı kamp
larda yüzlerce çol;.uk..bakım-
sı öl ' arı\rn bölge 
o !..\!.l:#!m~koliz re ürdistan 
k eiHMa 6'dş ltı I aya baş
ı . ·· FI:'Sı/. olaylara 
tb#l.' ~i.~ v: ~sit6z ka lı na-

ı ıyor. 

'Burjuvazinin belirlediği 
alanlarda- eylem- yapmak, on
ların belirlediği duruma uygun 
davranmak. sonra da, ''Mu
ammer Aksoy için eylem yapa
rak, devrimcilerin gücünü 
gösteriyoruz'' demek devrim
ci mücadeleye hiçbir şey ka
zandırmaz. 

Devrimciler herzaman muh
tevalarına uygun eylemlilik
lerde bulunurlar. Burjuvazinin 
çekmeye çalıştığı düzeyden 
kurtulup, kapitalizmi teşhire 
yönelik eylemler yapmalı , ka
pitalizmin teşhir edilecek o ka
dar yanları var ki, bu iş için dü
zenin de kabul ettiği kişileri ve 
olayları kullanmak devrimci 
bir eylem olmaz." 

* İstanbul muhabirlerimizin 
merkez büromuza geçtikleri 
haberlerin genel içeriği bu 
yönde. Bu haberlerdeki yo
rumlara katılıp katılmamak 
ayrı bir konu. Ancak, görünen 
odur ki , gençlik hareketleri en 
az 20 yıl gerilerde duran ideo
lojik kalıplara girmiş durum
dadır. 1930'1u yıllarda eski 
TKP MK üyeleri tarafından 

Kemalizme giydirilen anti
emperyalist, devrimci elbise
ler, 1960'Iı yıllarda Doğan t;..v
cıoğlu'nun başını çektiği YON 
ekibi tarafından yenien günde
me getirilmiş ve Marksist saf
larda bu akım kendisini Milli 
Demokratik Devrim olarak 
ifade etmişti. Soy bir milliyet
çiliğin ifadesi olan MDD'nin 
tarihsel fonksiyonu cuntalara 
hizmet olarak hayata geçti. 
THKP-C bu mantığı "Kema
lizm. küçükburjuvazinin ami 
emperyalist tavtr alışıdır ·' yo
rumunu getirdi, THKO, " Tam 
Bağımstz Türkiye için Mustafa 
Kemal Yürüyüşü" ile cuntaya 
kan verdi. Devrimci gençlik, 
posta I ve parkaların .üstüne bir 
de kalpak takarak ''Ikinci Kuv
vayt Mi/liye'' ruhunu diriitme
ye çalıştı. Bu çarpıklıkların fa
turası ise 12 Mart müdahalesi 
ile zır.Janlarda ve darağaçla
rında verildi. 70'li yıllarda da 
bütün öz eleştirilere rağmen 
gerekli derslerin alınmadığı 
görüldü ve 12 Eylül bu zaafla
rın üstünde şekillendi. 12 Ey
lül yükselen devrimci dalgayı 
kırdı , devrimci güçleri ezip 
geçti. Yaşanan 10 yıllık acı ve 
kanlı deneyiere rağmen, ge
rekli derslerin çıkarılmadığı 
ise bir çok olgu ile beraber, 
M.Aksoy'un öldürülmesi ile 
ilgili eylemlerde bir kez daha 
ortaya çıkmış bulunuyor. Hiç 
kuşku yok ki ezen ulus solu 
için en tutarsız tavır, ezilen 
ulus devrimcilerini ideolojik 
tavize zorlamaktır. Bir Türk 
devrimeisi için anti-faşist de
mokrat kimlikli bir kemalist. 
bir Kürt devrimeisi için ne ya
zık ki ırkçı ve sömürgeci duru
munda olabilir. Türkiye'de bu
nun yüzlerce örneği var. Türk 
solu özellikle şu son 10 yılda 
bu gerçeği çok yakından gör
müştü . Demek ki , deneyler ge 
nç kuşaklara aktarılamamış!! 
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