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politika • ekonomi • toplum • 

Ulusal Konferans! 
ürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi gerek ideolojik düzeyde ol
sun, gerek politik düzeyde olsun 
evrimleşiyor .. Yeni nitelikler ka
zanıyor.. Yeni biçimler alıyor. 
Dünya düzeyindeki yoğun deği
şiklikler, bölgedeki sarsıntılar 
Kürt hareketine de değişik yönle
ri ile yansıyor. Öte yandan Kürt 
toplumu bir yandan savaşın, zul
mun ve sistemli bir biçimde sür
dürülen devlet(ler) terörünün; 
öte yandan kapitalizmin ve buna 

bağlı olarak şehirleşmenin ürettiği sarsıntılar için
de hızla değişiyor. Bu alt üst oluş içinde - deyim 
yerinde ise eğer - Kürt toplumu Kürtleşiyor! Kürt 
bilinci öne çıkıyor . . Ylusal uyanış, toplumsal bir 
niteliğe kavuşuyor. Ulkede olsun, ülke dışında ol
sun dünden biraz daha farklı, biraz daha canlı ve 
biraz daha hayatın gerçekleri ile uyum içinde olan 
bir mücadele perspektifi oluşuyor. Gerçi, genel 
olarak bakildığı zaman, için için kaynayan, gürül
tüler içinde kendini üreten bu değişimin özgün ni
telikleri görülmüyor, ama, daha yakından bakildı
ğı zaman, var olan duruma şiddetli baskılar ya
pan, var olan durumu kaçınılmaz olarak 
değiştirecek muazzam bir ulusal hareketlilik için
de olunduğunu görmek mümkün. Bu ulusal hare-

' ' K 
ketlilik, toplumsalla
şan bu ulusal uyanış ka
çınılmaz olarak kendi-

.. l sini taşıyacak kurumla-Urt top umu rın, araçların arayışı 

savaş, zulum ve devlet ~~nd~~v~~~ ~~~:~~ 
tera .. ru" ı'çı'nde sahip olduğu kurumlar 

ve araçlar; Kürt toplu-
kürt/eşiyor/ mununyüzyüzeolduğu 

sorunları çözecek, sar-
Kürt bilinci öne çıkıyor. sılasarsııadeğişentop-

u ı ı 
lurnun yükünü taşıya-

USa uyanış, cak kapasitede değil. 

tOplUmSal bı'r nı'telı'g" e Esasen, Kürt politika-
cısının ve de Kürt aydı-

kaVUŞUyorl '' nının mutlaka kavra-
• ması gereken olgu bu 

ı RUPEL 1 SAYFA 2 

noktada ortaya çıkmak
tadır. Ulusal hareket, 
toplumu bütün yönleri 
ile kucaklayacak, top-

lumun derin ve sancılı uyanışının ideolojik yapı
lanmasını, politik biçimlenmesini hayatın canlı 
pratiği ile uyumlu düzeylere çıkararak var olabilir. 
Ulusal hareketin sınırı yok. Bilinen ve somut pra
tiğin dayattığı her türlü mücadele yöntemini ve 
mücadele aracını cesaretle kullarımak gerekli. 
Geçen sürecin bize öğrettiği en önemli olgu, ideo
lojik bağımlılığın , politik üretimi boğaziadığı ger
çeğidir. Politika üretemeyen ulusal hareket, doğal 
olarak bu tıkanıklığı hayatın her alanında ve çok 
derinden yaşamıştır. Askeri mücadelesinde yenil
gi olmayan peşmerge, politikada muhacerete düş
müştür. Doğu Blokundaki çöküntü ve Sovyetler 
Birliği'ndeki geriye sayma sürecinde, Kürt hare
keti de ideolojik bağımlılığın faturasını ağır biçim
de ödemektedir. Toplumun somut sorunlarından, 
somut gerçekliklerinden kopuk siyasal yapılan
maların savrulduğu boşluk , sanıldığından çok da
ha derindir. Ve bu derin boşluğun, gerek ideoloji
de ve gerekse politikada ne tür çarpaşık sorunlar 
üreteceği henüz belli değildir. Belli olan bir şey 

Orhan KOTAN 

var, o da hem Kürt siyasi hareketlerinin ve hem de 
Kürt aydınlarının hızla değişen ve yeniden yapıla
nan dünya dengesi içinde Kürdistan ulusal kurtu
luş hareketini yeniden ifade etme noktasında ge
rekli üretkenliğe sahip olmadıklarıdır. 

Özetle, Kürt hareketi kendi somut gerçeklikleri
ni, kendi olarıakları içinde tartışmaya başlamak 
zorunda. Hayat tarafından ısrarla tekzip edilen 
platformlarda, somut gerçekliklerden bir hayli ko
puk ilişki biçimlerinde direnmenin Kürt hareketi
ne getireceği herhangibir yarar yok. Bunun yanın
da kalıplara hapsolmuş formülasyonların, kendini 
üretme yeteneğine sahip olmayan jargonların Kürt 
hareketinin ne ideolojik yapılanmasına ve ne de 
politika üretmesine katkıda bulunması mümkün 
değil. Kürt hareketi enternasyonal bir çizgide ken
disini yeniden ifade edebilmek için, ulusal kimli
ğini cesaretle ortaya koyabilmelidir. 

Bu bağlamda, Kürt Haber Ajansı (ANK)'nın 
YNK lideri Celal Talabani ile yaptığı son görüşme 
pek çok yanı ile içinden geçilen sürecin somut gö
revlerini de belirlemektedir. Talabani, Kürdistani 
Cephe'nin aldığı kararları özetlerken, Kürt hare
ketinin can alıcı bazı sorunlarına işaret etmekte, 
bu sorunlarla ilgili önermelerde bulunmaktadır. 
Görüşmenin dünya basınına verilmek üzere ha

ber haline getirilen metninin bir bölümünde şu ifa
deler yer alıyor : "Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ha
reketi içinde yer alan siyasi güçler arasındaki düş
manlık/arı, anlaşmazlıkları, dağınıklığı ve ileti
şimsizliği gidermek; dayanışma, işbirliği ve gide
rek birliği gerçekleştirmek amacıyla Kürdistan 
Ulusal Konferansı toplanması için çalışmalar baş
latılması kararına varıldı. Kiirdistani Cephe dört 
parçada bütün güçlerin katılacağı böylesi bir ulu
sal konferansı düzenieyecek bir Hazırlık Komitesi 
oluşturmak amacıyla dört parçadan Kürt örgütle
riyle ternesiara başlamış bulunuyor. Bu kararla 
amaçlanan, yurtdışında tek siyasi temsili sağla
mak, oluşturulacak böylesi bir temsilciliğin Bir
leşmiş Milletler toplantılarına gözlemci sıfatıyla 
katılmasına çalışmaktır. Ayrıca Avrupa ve ABD 'de 
faaliyet gösteren demokratik, mesleki ve kültürel 
umaçtı Kürt örgütlerinin de bir merkezde birleşti
rilme/eri yönünde çalışmalar başlatılması kararı
na varıldı . 

Cephe Karar Organı toplantısında PKK'ya bir 
çağrıda bulunarak, PKK'nın Kürt örgütlerine kar
şı sürdürdüğü düşmanca propaganda ve saldırıla
rından, terörist yöntemlerinden vazgeçmesi öneri
sinde bulunulması da kararlaştırıldı. 

Talabani, Kürt hareketine büyük zararlar veren 
Kürdistan 'ı işgali altında tutan devletlerle ilişkile
re bir sınırlama getirmek amacıyla , "Kürt örgüt
leri kürdistan 'ın bir parçasını işgali altında tutan 
devletlerle ilişkilerinde, sözkonusu parçadaki 
Kürt halkının ve siyasi örgütlerinin çıkarlarına 
ters düşen ilişkiler kurmamalıdır. '' şeklinde bir 
karara varıldığını da belirtti. ' ' 

Bu belirlemelerden direkt olarak çıkarılacak so
nuçlar şunlardır; Kürt hareketi içinde düşmanlık
lar, anlaşmazlıklar vardır, Kürt hareketi dağınıktır 
ve sağlıklı bir iletişim ağından yoksundur. Kürt 
hareketinin önündeki en önemli sorun, dayanış
ma, işbirliği; giderek siyasal birliktir. Kürt hare
keti ülke dışında tek bir siyasi temsil kurumu oluş
turmak zorundadır. Bu siyasi temsil kurumunun 
da Birleşmiş Milletler' e gözlemci sıfatı ile katılımı 
sağlanmalıdır. 

Avrupa'daki özerk ya da değişik siyasi grupların 
yan kuruluşları durumunda bulunan demokratik 

kitle örgütlerinin ve kültür kurumları merkezi bir 
yapıya kavuşturulmalıdır. 

En önemlisi de, Kürt hareketinin sömürgeci 
devletlerle ilişkileridir. Yukarıdaki haberde, bu 
ilişki kabul edilmekte, ancak, Kürt halkının çıkar
larına karşı oluşturulmaması gerektiği vurgu
lanmakta ... 

Bu önermelerin ise, toplanması için çalışmala
rın başlatıldığı açıklarıarı bir Ulusal Konferansta 
karara bağlanacağı vurgulanmakta. 

Dört bir yanı düşman güçlerle çevrili Kürdis
tan'da, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesin
de yer alan siyasetler arasındaki düşmanlıkların, 
anlaşmazlıkların giderilmesi, düşman güçleri ço
ğaltan ve hedefleri genişleten dağınıklıklara son 
verilmesi, askeri açıdan biraz çetin olmakla bera
ber, siyasi açıdan başarılabilinir bir merkezileş
ıneye ve uluslararası düzeyde tek merkezli temsil 
gücüne ulaşılması Kürt hareketi açısından hayati 
önem taşıyor. Bazı marjinal gruplar ve PKK dışın
da genel olarak Kürt hareketinin aşağı yukarı or
tak şeyler söylediği de biliniyor. Marjinal grupla
rın temel sapiantısı Kürdistan'a donmuş formülas
yonlarla bakmaları ve düşüncelerini kimseye bir 
şey aniatmayarı mekanik "marksist" jargonlarla 
ifade etmeleridir. PKK'nın ise Kürt hareketinin si
yasi bileşenlerine bakışı, düşmana bakışı ile he
men hemen özdeş. Cephe kararlarında bu noktaya 
da bir vurgulama yapılmış zaten. 

Bununla birlikte ayrım yapmadan Kürt hareke
tinin siyasi bileşenlerinin ulusal bir konferansta 
söz ve karar hakkına sahip olmaları önemli bir ko
nu. Yalnızca siyasi bileşenler değil, demokratik 
kitle örgütleri, kültür kurumları ve aydınlar da 
ulusal konferansta temsil edilebilmelidirler. 

Kürt hareketini ortak kavrarnlara, ortak bir dile 
ulaştırmada önemli bir adım sayılması gereken 
ulusal konferans ile ilgili ilk adım atılmış sayılır. 
Cephenin aldığı karar, ilk adımın atıldığını göste
riyor. Bundan sonrası Kürt siyasi hareketlerinin, 
demokratik kitle örgütlerinin ve özellikle de ay
dınlarının konu ile ilgili çabalarına bağlı. Bu çaba
lar, bölgede ve dünyada izlenemeyecek kadar hızla 
gelişen olaylara göre biçimlenmemelidir. Tersine, 
tümü ile ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi
nin temel ve hayati ihtiyaçlarına göre biçimlenme
lidir. Bu temel ve hayati ihtiyaçlar kalıcıdır ve son 
çözümlemede vazgeçilmez nitelikler taşımaktadır. 

* Kürt hareketinde bir olgu çok açık biçimde orta-
ya çıkmış durumdadır. Bu olgunun komuta mer
kezinde sömürgeci devletler duruyor. Sömürgeci 
devletlerin Kürdistan politikası, emperyalizme 
rağmen sürdürülen bir politika durumuna dönüş
müş durumdadır. Körfez krizi nedeni ile alarma 
geçen emperyalist dünya, attığı her adımda sö
mürgeci devletlerin Kürdistan politikaları ile yüz
yüze gelmiştir. Kürdistan sorununa getirilmek is
tenen emperyalist çözümler bile, sömürgeci dev
letlerin Kürdistan politikalarına çarpıp geri düş
mektedir. Sömürgeci devletler, Kürt ulusunun var 
olma hakkını imha eden baş düşman durumunda
dırlar. Ulusal kurtuluş mücadelesinin somut prati
ği ile ortaya çıkan bu durum, zorunlulukları, nite
likleri ve biçimleri itibariyle bir ulusal konferans 
ta bütün ayrıntıları ile tartışılmalıdır. Kürt siyaset
lerinin üzerinde anlaşacakları somut politikalara 
ulaşılmalıdır. Dünyanın gözü önünde cereyan e
den ve çok çeşitli yargılarla mahkum edilen iliş 
kilerin hem gerçek yüzü Kürt ve dünya kamuoyu
na açıklanmalıdır ve hem de niteliği ve zorunlulu
ğu .. Kısacası ulusal bir konferansta tartışılacak ko
nular bir hayli fazladır. 
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insan Haklan Özel Ödülü Türkiye'deki Kürt S1ğ1nmac1lann Temsilcisi'ne Verildi! 

Ekrem Mayi~e insan Haklari Ödülü! 
rak'ın Ağustos 
1988'deki kimyasal 
saldırıları sonucu 
Türkiye'ye geçmek 
zorunda kalan Di
yarbakır Mülteci Ka
mpı sorumluların

dan Ekrem Mayi, yaptığı başarılı ve kararlı 
çalışmalarından .. ötürg Reebok Foundation 
"Insan Hakları üzel Odülü"nü kazandı. 

Ekrem Mayi, ödülü israil'de bulunan bir Fi
listinli ve Küba'da tutuklu bulunan bir şahısla 
paylaşacak. 

30 bin Güney Kürdistanlı'nın Türkiye'de ka
lış biçimlerinin statüsü belli olmazken, 15 
Aralık'ta Amerika'nın Boston kentinde verile
cek ödülü almak için seyhat izni isteyen Ek
rem Mayi'ye, Türk yetkililer ilk etapta ülkeden 
çıkış izni vermediler. Uluslararası insani ör
güt ve kurumların girişimleri sonucu Türk 
yetkililer Mayi'ye kazandığı ödülü almak üze
re seyhat izni vermek zorunda kaldılar. 

insan Hakları Özel Ödülü'nü veren Reebok 
Foundation (Vakfı)'nın en önemli özelliği, in- · 
san hakları ve felsefi çalışmaları teşvik eden 
bir faaliyet sürdürmesi. Reebok şirketi bün
yesinde faaliyet gösteren Reebok Foundati
on, kendini tanımlarken şu noktalara dikkat 
çekmekte: "Reebok, bir çok büyük şirket gi
bi sadece maddi değerleri esas almaz. Ree
bok çaltşanlannm düşünceleri, uyguladıklan 
metodlar, ürettikleri patent/er, bilinen klasik 
ticaret anlayışmm dışmda bir nitelik taşıyor. 
Ree/Jok, varlığmı sadece kara bağlayan bir 
şirketten ziyade, bir enstitü rJ.iteliğin_çJedir." 
Reebok "insan Haklan Ozel Odülü" 
1988'den bu yana verilmekte. Reebok Foun
dation, ödülün veriliş nedenini, dünyanın her 
yerinde, baskı ve zulme karşı duran genç in
sanların sesini dünya kallJuoyuna duyurmak 
olduğunu belirtmekte. Odül Komitesi'n~e 
ABD eski Başkanlarından Jimmy Carter, In-

giliz ses sanatçısı Peter Gabriel, Kaliforniya 
üzel Olimpiyatlar Başkanı Rafer Johnson, 
insan Hakları Yasa Komitesi Direktörü Mic
heai.Posner, şair ve gazeteci Rose Styron, 
şirket yöneticileri ile ünlü şahsiyetler yer 
alıyor. 

Neden Ekrem Mayi? 

Bu sorunun cevabın Reebok Foundation 
Ödül Komitesi şöyle açıklamakta: "Bilindiği 
gibi onbinlerce Iraklı Kürt 6 Ağustos 1988 sa
bahı saat 6'da lrak'm başlattığı kimyasal sal
dmlardan korunmak amacıyla Türkiye ve 
i ran smırlanna geldiler. Ekrem Mayi, yüzbin
lerce Kürt köylüsünün bu insanlık dışı katli
amdan kurtulması için oldukça yoğun çaba 
sarf etti. Mayi, saldmdan kaçanlan ilk etapta 
Zaho yakm/anndaki Türkiye-lrak smırmda 
topladı. Türk yetkililer smıra yığılan onbinler
ce istenmeyen misafiri ilk etapta içeri almak 
istemediler. Fakat sonunda mecburen kabul 
etmek zorunda kaldılar. Ekrem Mayi, bu sü
reçte halkma karşı fedakarca bir çalışma ör
neği sergi/edi" 

15 Aralık'ta Bostan'da yapılacak olan ödül 
dağıtım törenine çok sayıda tanınmış politi
kacı ve sanatçının katılması beklenmekte. 
Ödülünü ünlü ingiliz ses sanatçısı Peter 
Gabriel'den alacak olan Ekrem Mayi'ye, 
ödül olarak ayrıca 25 bin Amerikan doları da 
verilecek. Bu para mültecilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kamplarda harcanacak. 

Ekrem Mayi'ye bu ödülün verilmesiyle bir
likte kendi ülkelerinde mülteci olarak bulu
nan 30 bin Güney Kürdistanlı'nın hukuki du
rumu tekrardan gündeme geldi. Kendilerine 
siyasal mülteci satatüsünün tanınmasını is
teyen sığınmacılara TC, hiç bir resmi statütü 

ve sıfat vermezken, kamplardaki yaşam şart
larının düzeltilmesi yönündeki dış yardımları 
da kabül etmiyerek geri çevirmekte. Bilindiği 
üzere Diyarbakır, Kızıltepe (Mardin) ve Muş 
kamplarında yaklaşık 30 bin kişi bulunmak
ta. Bunlardan 8300 mültecinin kaldığı Kızılte
pe kampında mülteciler çetin kış şartları al
tında bez çadırlarda barınmaktalar. Kampta 
gıda ve sağlık hizmetinleri ise yok denecek 
kadar az ölçülerde bulunmakta. Türk yetkili
ler ayırca bu insanların kamp dışına çıkmala
rına müsade etmiyor. Sığınmacılar için 
kamplar birer açık cezaevi niteliğinde. Diyar
bakır ve Muş'ta yerleştirildikleri konutlarda 
mevcut kapasitenin üstünde barındm/an 
mültecileri açlık ve salgın hastalıklar tehdit 
etmekte. Ekrem Mayi ve diğer kamp sorum
luları kendilerine mülteci statüsü tanınması 
yönünde bir çok kez girişimlerde bulundular. 
"Mülteci statüsü" tanınmadığından dolayı, 
sığınmacılar uluslararası düzeyde ve BM 
bünyesinde mültecilere yapılabilecek bütün 
yardımlardan da mahrum tutuluyorlar. Kürt 
sığınmacıların statülerindeki belirsizlik, aynı 
zamanda yurtdışından yapılan yardımların 

insan Haklan Özel 
Ödülü 'nü kazanan 
Güney Kürdistanli sJ
ğmmacJiann temsil
cisi Ekrem Mayi, 
uzun y11/ar peşmer
ge saflannda müca
dele sürdürmüştü. 

Foto; M. Mayi 

da önünde bir engel teşkil ediyor. 
15 Aralık'ta kendisine verilen ödülü almak 

üzere Boston'a gitme hazırlıkla~ı yapan Ek
rem Mayi'nin, Hazirar:ı 1990'da Ingiliz parla
menterler tarafından Ingiltereye yapılan da
vetine Türk hükümeti "politik ilticacı" olma
dığı gerekçesiyle izin vermemişti. 
Türkiye'deki Iraklı Kürt sığınmaciların önde 
gelen temsilcilerinden Ekrem Mayi'ye bu 
ödülün verilmesi sığınma!;:ı Kürtler arasında 
büyük bir sevinç yarattı. Odül vasilesiyle sı
ğınmacılar arasında statülerinin iyileştirilebi
leceği umutları yayılırken, bu kışı da büyük 
zorluklar içinde geçireceklerini biliyorlar. Sı
ğınmacıların kışı rahat geçirebilmek için TC 
makamları nezdinde bulundukları bütün giri
şimler karşılıksız kalırken, TC insan hakların
dan dem vurmaya devam ediyor. ABD'de ya
pılacak olan ödül törenine katılacak Ekrem 
Mayi'nin bazı Avrupa ülkelerini ziyaret ede
rek, sığınmacı Kürtler hakkında görüşmeler 
ve toplantılar yapacağı belirtilmekte. 

Londra • ANK 

AVRUPA GÜVENLiK VE iŞBiRLiGi KONSEYi PARiS'TE TOPLANDI 

D D O 19-21 Kasım tarihleri ara
sında yapılan AGiK zirvesini Kur
distan Press adına Paris muhabi
rimiz temel Demirer izledi. Arka
daşımızın AGiK zirvesi ile ilgili 
hazırladığı geniş haber-yorumu 
yer darlığı ve yazının elimize geç 
ulaşmasından dolayı bu sayıda ta
mamen yayınlamak mümkün ol
madı. Şartlar elverirse gelecek sa
yıda okuyucuya sunmaya çalışa
cağız.OOD 

Kasım 1972'de önhazırlık süreci 
başlatılan Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği (AGİK) süreci, yapılan çeşitli 
toplantılardan sonra, I Ağustos 

1975'te 35 devlet ve hükümet başka
nının "Helsinki Nihai Senedi "ni im
zalamasıyla bağlayıcı bir düzeye var
dı. Helsinki Nihai senedi'nin imza
lanmasından sonraki yıllarda yapılan 
Belgrad, Madrit, Viyana toplantıları
nı 19-21 Kasım tarihlerinde yapılan 
''Silahsızlandınlmış bir Avrupa için 
Paris Zirvesi" izledi . 
AGİK'nin Paris Zirvesi Avrupa Kon
Yensiyonel Kuvvet Anlaşması (AK
KA)'nın imzalanmasıyla açıldı. Da
ha önce Viyana'da parafe edilen bu 

anlaşmaya göre, NA1D ile fıiliyattaki 
varlığını kaybetmiş olan VARŞOVA 
PAKTI'Iarının bu anlaşma ile birlikte 
Avrupa'da toplam 20 bin tank, 20 bin 
top, 30 bin zırhlı araç, 6800 uçak ve 
2 bin savaş helikopterleri olabilecek. 

Kürdistan Anlaşmanın dışında! 

Türkiye'nin Güney Doğ Anadolu 
bölgesi, yani Kürdistan, Atiantik kı
yılarından Ural'lara kadar uzanan bu 
antlaşmanın dışında tutuldu. Kuzey 
Kürdistan'ın hemen hemen tümü 
konvensiyonel silah indirimi ve dene
tim alanı dışında tutularak, TC'nin 
bölgedeki işgalci varlığı destekien
miş oldu . Bu fırsattan yararlanan 
Türkiye, elindeki eskimiş silah ve sa
vaş araçlarını rahatça modernize ede
bilme imkanına da kavuşmuş oldu. 
TC, 1630 zırhlı aracını 3 l20'ye, 589 
savaş uçağını 7500'e, 3 saldırı heli
kopterini 43'e çıkarabilme fırsatını 

elde ederek, bu anlaşma ile bir silah 
indiriminden ziyade, daha çok silah
lanma olanağını Avrupa'nın onayı ile 
elde etmiş oldu. AKKA'nın Türkiye! 
ye etkilerini kısaca bu şekilde özetle
dikten sonra, biraz da geneldeki gö-
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rünümüne bakmak gerekiyor. 
10 Ocak 1989'dan 5 Ekim 1990'a de

ğin, tam Tl aşamadan geçerek para fe 
edilen AKKA anlaşması uyarınca 
NA1D, tank, zırhlı araç, top, uçak ve 
helikopter sayısını % 10 ila 15; VAR
ŞOVA Paktı ise % 50-60 oranında in
direcek. 

"Soğuk savaş sona erdi" 

Ev sahibi olma sıfatıyla ilk sözü 
alan Mitterand, ''Soğuk savaşın 

bittiğini'' ilan ettikten sonra, artık 

hedeflerinin "güvenlik, işbirliği ve 
dayanışma içindeki yeni Avrupa sis
teminin oluşturulması olduğunu '' 
belirtti. 1990 yılında bu masanın et
rafında toplanan 34 ülkenin ne mağ
lup, ne de galip olduğunu belirten 
Mitterand bu sözleriyle soğuk sava
şın mağlubu olan Doğu Avrupa ülke
lerini artık mağlup bile saymıyordu. 

Çok kısa bir konuşma yaparak, 
':4vrupa 'nın güvenliği sorunu coğra
fi bir sorun olarak algılanmamalıdır. 
Avrupa 'nın güvenliği kendi coğrafi 
sınırlanndan körfez krizine yolaçan 
Kuveyt'e kadar uzanır" diyen Bush, 

bu fırsattan yararlanarak, Kuveyt 
krizi konusunda diplomatik temasla
rını yoğunlaştırmayı seçti . 

ÖlJll ne dedi? 

''Thni Avrupa 'da ulusal azınlıklar 
önemli bir konu niteliği kazanmıştır. 
Bu sorun siyasi ve insani boyutlanyla 
karmaşık bir görünüm arzetmektedir. 
Ulusal azınlıklar, özellikle komşu du
rumunda/d katılımcı devletler arasın
da ya bir işbirliği köprüsü ya da bir 
uyuşmazlık ve güvensizlik kaynağı 
olabilmektedir.'' diyen, TC Cumhur
başkanı Turgut Özal, dotaylı bir şe
kilde Kürt sorununu dile getirerek, 
Avrupalı müttefıklerinden bu sorunu 
daha fazla kurcalamamalarını istedi. 
Ve Kürt sorununun kültürel çerçeve
de ele alınabileceği mesajını verdi. 

ÖlJll, Kurdistan Press 
muhabirini toplantısına almadı 

AGİK zirvesindeki diğer önemli bir 
olay da TC' nin Kürdistan Press ve di-

ğer bazı demokrat yayınlar adına zirveyi 
izleyen gazetecilere karşı gösterdiği tepki 
idi. Kürdistan Press muhabiri ile diğer 
demokrat yayınlar adına zirveyi izleyen 
üç gazeteci zirveye resmi olarak katılıp, 

zirve süresince çeşitli ülke delegasyonla
rının basın toplantılarına rahatlıkla kabul 
edildikleri halde Özal'ın zirvenin ikinci 
günü (20 Kasım) yaptığı basın toplantısı
nı izlemek için üç kez başvurdukları hal
de bu toplantıya alınmadılar. TC bu tav
rıyla zirveyi ızleyen uluslararası basın 

nezdinde imza koydukları AGİK metnine 
ne denli sadık!? olduğunu da imzalarının 
mürekkebi kurumadan kanıtlayarak teş
hir oldu. 

Öte yandan AGİK zirvesini izleyen 
Kurdistan Press muhabiri "S.O.S. Kür
distan' 'ın hazırladığı TC' nin Kürdistan! 
da işlediği "Suç Dosyası "nı tüm fransız 
basınına dağıtarak, zirvenin ikinci günü 
de bütün engellemelere rağmen 21 ülke 
delegasyonuna elden verdi . 

AGİK zirvesi süresince Kürdistanlı ve 
Türkiyeli örgütler dikkatleri Kürdistan 
ve Türkiye'ye çekmek amacıyla birçok 
başarılı eylem gerçekleştirerek, bu kez 
de Özal Paris'te iken ellerinden geleni 
esirgemediler. 

Temel DEMIRER 

Paris 
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Türkiye'ye karş1 Turizm Boykotu yayg1nlaş1yor 

"Exotik Türkiye'de Sizi Ne Bekliyor?!" 
••• Fiziksel ve ruhsal olarak güçlüyseniz 

••• Macera yaşamak için istekliyseniz 
••• İnsanlık onurunuzu, sağtığınızı ve 

yaşamınızı kaybetmekten çekinmiyorsanız 
••• Soyulmaktan, cinsiyet aynmı olmaksızın tecavüze uğramaktan ve 

ölünceye kadar dayak yemekten korkmuyorsanız 
. ••• Korku ve gerilim fi.!mi melf!!dısıysanız. 

GITMENIZ GEREKEN ULKE TURKJYE'DIR! 

000 Yukandaki sözler, serbest gazeteci Samh H:oltzman'ın hazırladıgı ve Eylül 1990 tarihinde 
Avusturya'da basılıp dağıtılan "Exotik Türkiye'de sizi neler bekliyor" adlı 26 sayfalık renkli 
''!uristik'' ~roşürün kapağında yer alıyor ... 
Istanbul, Izmir, Pamukkale, Ayvalık gibi güzide beldelerin fotoğmflarıyla bezenmiş bu broşür, 

Türkiye'ye gitmeyi düşünen her turist için önemli bir bilgi kaynağ!: Alışılagelmiş turizm broşürterin 
de bulunamayan bilgi ve önerileri bu broşürde bulmak mümkün. Omegin bayan turistler için ilk öne
ri, şu günlerde Türkiye'de moda olan "mor iğne" ile teçhizatlanmaları. Otobüste, trende, sinemada 
veya cadde ortasında erkeklerin sarkıntılıkianna karşı etkili bir araç olan "mor iğne"nin önemi ba
yan turistlere hatırlatılıyor. Fakat turistleri bekleyen teh~itlere karşı alınması gereken tedbirler için 
'·'mor iğne'1er pek yeterli görünmüyor. Çünkü broşürde belirtildiğine göre, geçen yıl 
-1142 yabancı turist bıçaklı, tabanealı saldınlara maruz kaldı. Saldınya uğrayanların 86'sı yaşam-

larını Türkiye 'de yitirdi. 
-47 turist trafik hızalarında öldü. 
-Polis kayıtlarına göre 230'danfazla turiste ilaçla uyuşturulduktan sonra tecavüz edildi. 
-Turistlere ait 478 otomobil ve karavan çalındı ve tahrip edildi. 
-1000 'den fazla turistin eşyası çalındı. 
-1500 üzerinde turist tutuklandı ve çeşitli ceza/ara çarptırıldı. 
-Son bir yıl içinde Türkiye'yi ziyaret eden turistler 1.5 milyon Dolardanfazla zarara uğradı. Bu za-

rar karşılığında Türk hükümeti sadece 14 Öin Dolar tazminat ödedi. 
Broşürde bu olaylam örnek olarak, Türk basınında çıkmış değişik yazı, haber ve fotoğmflam yerı 

veriliyor. Soyulan, tecavüze uğrayan, hastane kapılarında sürünen yabancı turistlerle ilgili bu ayrıntılı 
haberler, tatilini Türkiye'de geçinnek isteyen her turistin planlarını degiştirecek nitelikte. 

Bu broşürde yer alan bilgi ve belgeleri gördükten sonra hala Türkiye'ye gitmek isteyen 'turistlere 
''bol şans'' dilemekten başka ne diyelim! 

Serbest Gazeteci Sarah Holtzman'm hazırladığı broşürün kapağı ... Stockholm • ANK 

isveç Sosyalistleri PKK liderini eleştirdi! 

"Abdullah öcalan'In demeci Kürtlere desteği m~aşt1nvorr 
G Stockholm • ANK 

eçtiğimiz günlerde, İsveç' in TV-4 adlı 
televizyon kanalı. PKK lideri Abdullah Öcalan 
ile bir röportaj yaptı. 

Bekaa Vadisi 'nde gerçekleştirilen röportajda 
PKK lideri. gelecek yaz aylarından itibaren 
Türkiye"nin batı kesimlerinde turistik tesisiere 
yönelik eylemler yapacaklarını; Türkiye'ye gi
derek. Türk ekonomisinin güçlenmesine katkıda 
bulunan Avrupalı turistlerin Türkiye'ye gitme
melerini. aksi takdirde olacaklardan sorumlu tu
tulamayacaklarını açıkladı . 

Bu açıklamanın hemen ardından Öcalan. soru
lan bir soru üzerine İsveç'te 84- 85 yıllarında öl
dürülen, PKK muhalefetinden Enver Ata ve Çe
tin Güngör cinayetlerini de dalaylı olarak üstlen
di. Röportajı yayıniayan TV-4, haber-röportajın 
ağ ırlığını Avrupa'da işlenen cinayetlere kaydıra
rak. konuyla ilgili geniş bir dökumenter proğ
raııı yayınladı. 
İswç"te işlenen cinayetlerle ilgili PKK lideri ta

rafından yapılan açıklamalar, uzun yıllardır İs
veç Terörist Yasası'na karşı mücadele eden sos
yalist ve demokrat çevrelerde tepkiyle kar
şılandı. 

Bilindiği gibi PKK eski Avrupa Sorumlusu En
ver Ata'nın öldürülmesinden sonra onlarca Kürt 
gözaltına alınmış, ardından PKK taraftarı 9 Kürt 
cinayete yardımcı oldukları iddiasıyla pasaport
larına terörist damgası vurulmuştu . Enver Ata 
cinayetini işleyen sanığın yakalanmasından son
ra. cinayetin işlenmesinde kendisine yardımcı 
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oldukları iddiasıyla terörist ilan edilen PKK se
mpatizanı Kürtler, çeşitli eylemlerle olayı pro
testo etmiş, bu protestolara İsveçli sosyalist ve 
demokratlar da aktif bir destek vermişti. 

Abdullah Öcalan'ın cinayetlerle ilgili açıkla
malarından sonra, ilk tepki İsveç Sosyalist Par
ti'si Merkez Yayın Organı Intrentionalen'den 
geldi. 8 Kasım 1990 tarihli 824. sayısında Inter
nationaleli'in konuyla ilgili yorumu şöyle : 

"Pazartesi günü, PKK lideri Abdullah Öcalan, 
TV-4 ile yaptığı röportajda, 1984 - 85 yıllarında, 
İsveç'te öldürülen 2 Kürdün PKK tarafından öl
dürüldüğünü açıkladı . 
Kuşkusuz, Öcalan'ın açıklaması, 2 cinayetten 

suç/anarak, terörist damgası yiyen ve belediye
lere haps edilen 9 Kürt ile ilgili İsveç devletinin 
resmi görüşleriyle çakışmaktadır. Bilindiği gibi 
belediyelerde gözaltı daha yeni kalkmış, fakat 9 
Kürdün terörist damgası henüz silinmemişti . 
Kürtler, halen polise günlük bildirim yapmak 
zorundalar. Ayrıca bu 9 Kürdün sınır dışı edil
meleri karara bağlanmıştır. Fakat bu sınır dışı et
me olayı, Türkiye'deki politik durumdan ötürü 
erte/eniyor 

Biz, A. Ocalan'ın böylesi tecavüzkar yöntemle
ri üstlenmesine katılmıyor, eleştiriyoruz. Ayrıca 
belirtmek isteriz ki, böylesi demeçler bağımsız 
bir Kürdistan için mücadele eden Kürtlere deste
ği zorlaştırıyor. 

Ne olursa, olsun; PKK'ninyöntemleri ile ilgili 
ne düşünürsek düşünelim, lsveç Terörist ~sa
sı'na karşı mücadeleden vazgeçilmemelidir ... " 

Gazete, yorumunda, Terörist Yasası ile ilgili 

görüşlerin yanı sıra , pasaportlarında terörist 
damgası bulunan Kürtlerle ilgili düşüncelere ve 
onlara yapılabilecek yardırnlara da değiniyor .. . 

Öte yandan yine İsveç'te yayınlanan ve İsveç 
Sendikalist'lerinin (SAC) yayın organı, Arbeta
ren de Kasım ayı sayısında, 6 yıldan beri Kürt
lerle, özellikle terörist damgası yiyen Kürtlerle 
ilgili yazılar yazan, aktif destek yapan Jonas Fo
gelqvist'in kaleminden aynı konuya değişik yo
rumlar getirildi . J. Fogelqvist'in haber-yorumu 
şöyle: 

"TV-4 'ün A. Öcalan ile yaptığı röportajdan 
sonra, açık bir şekilde görülüyor ki, 1984-85 yıl
larında İsveç'te işlenen cinayetierin arkasında 
PKK duruyor. 
Öcalan'ın bu açıklaması bir çok kişiyi şaşırt

makla birlikte, son yıllarda parti içinde baş gös
teren iç çatışmaların dışa yansıması olarak gö
rülmelidir. Son yıllarda, PKK içinde üst düzey 
yetkilileri Parti'yi bırakmaya başlamıştır. Bunlar 
içinde bulunan Ali Çetiner, ki şu an Almanya'da 
tutukludur, A. Öcalan tarafından Avrupa'da işle
nen cinayetierin sorumlusu olarak gösterilmeye 
çalışılıyor. Ali Çetiner, Almanya'da tutuklu bu
lunan Kürt eylemcilerine karşı kullanılacak kilit 
adam durumunda. Sanıyorum ki, A . Öcalan bu 
demeçlerle A. Çetiner'i etkisiz hale getirmek is
tiyor." 

1984-85 yıllarında öldürülen Çetin Güngör ve 
Enver Ata cinayetlerini özetleyen yazar, A. Öca
lan'ın demecinin, terörist ilan edilen 9 Kürdü 
suçlu duruma sokup sokmayacağı sorusunu so
rarak, olaya şöyle bir yorum getiriyor: 

·~ta ve Çetiner'i öldürenler, PKK tarafından 
İsveç'e gönderildi/er. Bu şüphesiz, bir örgüt ola
rak PKK'yi övüneceği bir duruma getirmiyor .. . 
Öte yandan, yapılan bu iş, PKK sempatizam 9 
Kürdü suçlanma ortamı sağlamıyor. 
Büyük bir ihtimaJle katiller, sempatizanların 

haberi olmaksızın lsveç'e sızdılar. Eğer tersi bir 
durum-olsaydı, cinayetler, eylem gününden çok 
öncesi duyu/abi/irdi. 
Öte yandan terörist ilan edilen Kürtlerin du

rumları homojen değildir. Bir kısmı, 85'ten beri 
PKK'dan ayrılmışken, bir kısmı da cinayetierin 
olduğu yıllarda daha yeni PKK'ya sempati duy
maya başlamışlardı. Ayrıca, Çetin Güngörcina
yeti çok ters bir zamanda işlenmiştir. Cinayet dö
neminde, terörist ilan edilen bu sempatizanlar 
açlık grevleri yapmakta, olayı protesto etmek
teydiler. İSveç kamuoyunun görüşleri de pozitif 
yönde değişmeye başlamıştı . Onun için Güngör 
cinayeti uzun bir dönem, MİT'in bireylemi ola
rak görülmüştü. Bu cinayete bir çok Kürt bir an
lam verememişti ... 
Her şey bir yana her iki cinayet yeniden gözden 

geçirilmelidir. Şu an, olayların çözümünün daha 
rahat olacağı kanısındayım ... " 

ANK olarak görüşebildiğimiz çeşitli sol çevre
ler PKK liderinin demeciyle ilgili kaygılarını di
le getirdiler. Sol çevrelerce, 1Cye karşı önemli 
ve etkili bir eylem olan turizm boykolu eylemi
nin, PKK liderinin demecenideki ters ifadeler ve 
cinayetleri kabulden dolayı, gölgelenmekle kal
mayarak, Kürt halkıyla uluslararası dayanışmayı 
kıracak nitelikler taşıdığı belirtilmekte . .. 
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BASKI VE TERÖRE CEVAP: DiRENi 

evleri direnmekle kararli! 

7 
Diyarbakır • ANK 

Ekim'de Diyarbakır 1 Nolu E tipi 
Cezaevi 'nden 86'sı sol siy"!si tu
tuklu , 9'u adi olmak üzere toplam 

95 tutuklunun hiç bir gerekçe gösterilme
den Amasya, Aydın Bursa, Bartın, Malat
ya, Çanakkale, Ceyhan ve Nazilli cezaevle
rine sürgün edilmeleri ardından başlayan 
direniş, · diğer cezaevlerini de kapsayarak 
yaygınlaşmıştı. Başta 250 tek kişilik , 60 
üç kişilik l1!icrelerden oluşan Eskişehir 
Hücre Tipi üzel Cezaevi'nin kapatılması , 
sürgünlerin durdurulması , gasp edilen hak
ların geri verilmesini isteyen devrimci tu
tuklular, Ekim ayının 2. haftasından itiba
ren Diyarbakır, Amasya, Aydın, Bursa, 
Bartın, Malatya. Çanakkale, Kayse~i, Er
zincan, .:\nkara, Ceyhan, Nazilli, !zmir
Buca ve Istanbul-Bayrampaşa cezaevlerin
de dönüşümlü olarak açlık grevleri baş
lattılar. 
Sürgün ve baskıların durdurulması , gasp 

edilen hakların geri verilmesi amacıyla Di
yarbakır Cezaevi'nde 116 devrimci tutuklu 

8 Ekim'de açlık grevine başladı . Cezaevi 
idaresi ile tutuklu temsilcileri arasında 13 
Kasım'da başlatılan görüşmelerde ilk etapta 
bir anlaşmaya varılamadı. Cezaevi şartları
nın iyileştirilmesi yönünde tutukluların ile
ri sürdük)eri 21 talepten 20'sini kabul eden 
Cezaevi Idaresi'nin daha sonra, "Koğuşla
rarası ziyaretin serbest bırakılması" talebi
ni de kabul etmesi üzerine, açlık grevi 15 
Kasım Perşembe günü, 38. gününde sona 
erdirildi. 
Direnişin anlaşma ile sona erdiğinin açık

lanmasından bu yana bir hayli zaman geç
mesine rağmen , idarenin ileri sürülen ve 
kabul ettiğini açıkladığı şartlara uymama
sından dolayı, her an yeni bir direnişin baş
lama ihtimali olduğu belirtilmekte. Direniş 
sonrası günlerde sağlık durumları kötüle
şen tutuklulardan Abdurrahman Demir, 
Edip E. Cevdet İnak , Şemsettin Pişkin ve 
Murat Doğan'ın tedavileri için de gerekli il
ginin gösterilmediği belirtilmekte. 
Diyarbakır Cezaevi'ndeki direnişin anlaş

ma ile sonuçlandığı haberinin yayılması 

üzerine, Antep ve Malatya cezaevlerindeki 
tutuklular da 16 Kasım günü açlık grevleri
ne son verdiler. 

Bu arada Adalet Bakanı ültan Sungurlu 
TBMM'de yaptığı bir konuşmada milletve
killerinin açlık grevindeki tutuklu ve hü
kümlülere destek vermemelerini istedi . Di
renişlerin sürdüğü günlerde tutuklu yakın
ları da kitlesel katılımların olduğu destek 
açlık grevleri başlatmışlardı. Tutuklu ya
kınlarının başlattıkları yaygın açlık grevleri 
her ne kadar polis baskısı ile engellenmek 
istendiyse de tutuklu yakınlarının yaygın di
renişleri cezaevlerinde anlaşma sağlandığı 
haberlerinin yayıldığı günlere kadar devam 
etti . Diyarbakır, Nusaybin , Cizre ve diğer il 
ve ilçelerde tutuklu yakınlarının gerçekleş
tirdikleri kitlesel destek grevleri çeşitli de
mokratik ve insani kuruluşlar tarafından da 
desteklendi . Bu amaçla en son 22 Kasım 
Perşembe günü ölüm cezalarının yeniden 
gündeme getirilmek istenmesi ve cezaevle
rinde süren baskı ve sürgün uygulan:ı:alarını 
protesto etmek amacıyla Çukurova Univer
sitesi öğrencilerinin Adana'da gerçekleştir
mek istedikleri destek eylemleri jandarma 
müdahalesi ile engellenmek istendi . Jan
darma ile öğrenciler arasında çıkan çatış
mada bir çok öğrenci yaralanırken, 32 öğ
renci de gözaltına alındı. 

Birçok cezaevinde anlaşma sağlanarak di
renişler sona ererken Amasya E Tipi Ceza
evi 'n deki açlık grevi ise 24 Kasım'da 'JJ. gü
nünü doldurdu. 29 Ekim'de cezaevinde 
meydana gelen bir dayak olayı ardından di
renişe geçen 60 tutuklu ve hükürnlünün du
rumlarının kötüleştiği , tutuklularda mide 
kanamalarının başladığı, durumu ağırlaşan 
tutukluların cezaevi idaresi tarafından has
taneye sevk edilmedikleri öğrenildi . Tutuk
lu yakınları yaptıkları açıklamalarda idare
nin tutumu yüzünden birçok tutuklunun ha
yati tehlike ile karşı karşıya olduklar!nı 
belirttiler. Amasya Cumhuriyet Savcısı Is
ınet Bölükbaşı , tutuklu ve hükümlüleri n aç
lık grevine başlamalarına yol açan İstekie
rin kabul edilmesinin mümkün olmadığını 
bildirdi . 

Öte yandan Adalet Bakanlığı direnişierin 
sürdüğü günlerde cezaevlerine gönderdiği 
yeni bir genelgeyle tutuklu ve hükümlülerin 
haklarını kısıtlayıcı yeni tedbirlerin uygula
maya konulmasını istedi . Sözkonusu genel
ge açık görüşün 20 dakika ile sınırlandırıl
masını, disiplin suçu alan tutuklu ve hü
kümlülerin açık görüşe çıkamayacağı ve bir 
takım diğer kısıtlamaları içeriyor. Bu yazılı 
genelgenin yanında Adalet Bakanlığı şifahi 
bir emirle vekaleti bulunmayan avukatların 
da tutuklu ve hükümlülerle görüşemeye
ceklerini bütün cezaevleri yönetimlerine 
bildirdi . Bu yeni sözlü emre göre, 22 Ekim 
günü Ceyhan CeZf!evi'nde tutuklu v,e hü
kümlülerle görüşme yapmak isteyen avu
katların görüşme yapamadıkları belirtildi. 
Tutukluları elinde rehine olarak gören 

devlet "eğer uslanmazsanız sizleri idam 
ederiz!" tehditleriyle TBMM'de bekleyen 
idam dosyalarının sayısını 315'e yükseltti . 
Hükümetin bu yaklaşımı iç ve dış kamuo
yunda tepkiler~yol açtı. Hükümet, Eskişe
hir Hücre Tipi üzel Cezaevi'ne nakiller ko
nusunda yapmak istediği uygulamanın dev
rimci tutuklular tarafından dirnenişlerle 
cevap verilmesi üzerine, Adalet Bakanı ağ
~.ıyla kamuoyuna, "Eskişehir Hücre Tipi 
üzel Cezaevi'nin kullanımının bir süre as
kıya alındığı" açıklaması yapıldı. 

Devrimci tutuklular için canlı infaz niteli
ği taşıyan Eskişehir Hücre Tipi Özel Cezae
vi'nin tamamen kapatılması için sürdürülen 
faaliyetler Türkiye'de ve yurtdışında devam 
etmekte. Cezaevlerinde direnişierin sonu
cunda yönetirole varılan anlaşmaların belir
sizliğinden dolayı , tedirgin bir bekleyiş sür
mekte. Devrimci tutuklu ve hükümlülerin 
Adalet Bakanlığı 'nın hakları kısıtlayıcı uy
gulamalarına karşı sessiz kalmayacakları 
son direnişlerle bir kez daha görüldü . Be
lirsizliğin sürdüğü cezaevlerinde yeni bir 
direniş karşısında devrimci tutuklu ve hü
kümlülerin dışarıya ilettikle en önemli me
saj: Daha aktif destek ve daha aktif da
yanışma . . ! 

*** 

Kürt e konu maya 10 Yil ceza 
insan Ha lan Derneği'nin 3. Olağan ongresi'nde kürtçe konuşan iHD Diyarbaktr delegesi 

Vedat Aydm, konuşmayi türkçeye çeviren Av. Ahmet Zeki Okçuoğlu ve kürtçe konuşmayi desteklediği için Av. Mustafa Özer 
haklannda Ankara DGM savc1s1 10'ar y1l ağ1r hapis cezas1 talep etti. 

İnsan Hakları Derneği'nin 28 Ekim 
pazar günü Ankara'da yapılan 3. Ola
ğan Kongresin'de Diyarbakır Delege
si Vedat Aydın kürtçe bir konuşma 
yaptı . Konuşmayı. Avukat Ahmet 
Zeki Okçuoğlu türkçeye çevirdi . 
Kürtçe konuşmanın yapıldığı sırada, 
Kongre Divan Başkanı Av. Halit Çe
lenk. Vedat Aydın'ın kürtçe konuş
masına tahammül etmeyerek. toplan
tıya ara verdi . Hal it Çelenk'in bu tav
rı Kongre salonunda bulunan ünlü 
Türk insan hakları savunucuları, ay
dınlar ve politikacılar tarafından da 
desteklendi. Divan'ın toplantıya ara 
vermesi ve ünlü insan hakları savu
nucularının salonu terk etmesi üzeri
ne. polis, Vedat Aydın'ı ve Aydın'ın 
konuşmasını türkçeye çeviren Avukat 
Ahmet Zeki Okçuoğlu ile kürtçe ko-

nuşmayı .. desteklediği için Avukat 
Mustafa Ozer'i gözaltına aldı. 

Kürtçe konuşan delege Vedat Aydın,. 
tercümanı Avukat Ahmet Zeki Okçu
oğlu ve konJ.!şmayı destekleyen Avu
kat Mustafa Ozer gözaltına alınırken, 
Kongre Divan'ı ve salonda bulunan 
ünlü insan hakları savunucularından 
hiç bir tepki gelmediği gibi, olay kar
şısında sesiz kalarak polisin tavrını 
da destekiemiş oldular. 

Hal it Çelenk gibi ünlüler tarafından 
sessizlikle karşılanan olay, çoğunlu
ğu Kürt kökenli delegeler tarafından 
şiddetle kınandı. 

Kongre salonunda gözaltına alınan 
Vedat Aydın, Av. Ah!!let Zeki Okçu
oğlu ve Av. Mustafa Ozer 8 gün polis 
sorgusunga kaldıktan sonra, Av. 
Mustafa Ozer tutuksuz yargılanamak 
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üzere serbest bırakılırken, diğer sa
nıklar tutuklanarak cezaevine gönde
rildiler. 
Haklarında Ankara Devlet Güven

lik Mahkemesi'nde dava açılan Vedat 
Aydın, Av. A):ımet Zeki Okçuoğlu ve 
Av. Mustafa Ozer' in 10 yıla kadar ce
zalandırılmaları istendi. 

Kürtçe konuştuğu için Vedat Aydın, 
konuşmayı tercüme eden O~çuoğlu 
ve konuşmayı destekleyen Ozer'in 
gözaltına alınmaları Uluslara~şı Af 
Orgütü tarafından kınandı . AfOrgü
tü tarafından bu konuda yayınlanan 
özel raporda, Vedat Aydın ve Av. Ah
met Zeki Okçuoglu'nun derha). ser
best bırakılınaları istendi. Af Orgü
tü, kürtçe konuşmayı destekledigi 
için gözaltına alınan, ancak daha son
ra tutuksuz yargılanmak üzere ser-

best bırakılan Av. Mustafa Özer'in 
karşılaştığı uygulamanın Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi'nin 10. mad
desine aykırı olduğunu özel raporun
da ayrıca vurguladı. Sanıkların avu
katları tarafından yapılan başvuruda 
ise, herkesin ana diliyle konuşmaya 
hakkı olduğu vurgulanarak, kürtçe 
konuşmanın "bölücülük" sayılama
yacağı belirtildi. 

Bu o!ayın sıcaklığını koruduğu gün
lerde Içişleri Bakanı, Emniyet Genel 
Müdürü, polis teşkilatı yetkililerinin 
de hazır bulundugu bir düğünde bir 
mumdur iki mumdur türküsünü kürt
çe söylediği için Diyarbakırlı ses sa
natçısı Bedri Ayseli hakkında DGM 
tarafından dava açıldı. Söz konusu 
düğün~e söylenen kürtçe türkü eşli
ğinde Içişleri Bakanı ve diğer Em ni-

yet Örgütü yetkililerinin de halay çektiği. 
ancak düğün gecesi sanatçı ya hiç bir mü
dahalede bulunı_ılmadığı gibi. okuduğu 
türküdendolayı Içişleri Bakanı Abdulka
dir Aksu tarafından kutlandığı belirtildi . 

Vedat Aydın ile Bedri Ayseli örneklerin
de görüldüğü gibi bazen ünlü Türk insan 
hakları savunucuları, kürtçe konusunda 
DGM savcılarının konumuna düşebil
mekte. İçişleri Bakanı gibi önemli bir 
yetkili ise kürtçe türkü okunınası karşı
sında destekleyici tepkiler dile getire
bilmekte. 

Son iki olay TC'nin resmi ve sivil ku
rumlarının hala kürtçe konusunda belir
siz - tutarsız bir konumda olduklarını 
göstermesi bakımından ilginç iki örnek 
teşkil ediyor. 
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filmeki Kurd1 -

''Keriki Gur'' 

Di filma KERiKi GUR de artista Sovyet/ Anna Samoxlna(li aliye çep) t1 artist t1 senarlste Kurd Mehdi Umed(li aliye rast). Ji herdıJ wene j/li filma "Kerlkl 
Gur" hatiye girtin ... 

Li paytexta Qazaxistana Sovyete 
Alma-Ata bi nave "Kerikl Gur" 
filmeki kurdl fi slnenıayl hat gir
tİn. Film di derheqa tirajediya 
malbateki Kurd de ye. Malhata 
kurd ji ber zilm fi zordestiya dij
min direve Q xwe digihijlne sere 
çiya. Li çiye malbat dikeve nav 
keriki gur fi trajediya wan li wir ji 

na filme k e weha tunebfi, j i ber wl 
film li Qazaxistane hatiye kişan
din. Tabieta Qazaxistane jl mina 
Kurdistane ye. Ji ber we ji bo ki
şandina film Qazaxistan hatiye 
bijartin. 

Sovyet) Mosfilm ve hatiye çeki
rin. Ango "Kerfkf Gur" herhe
meki mişterek a sinemavanen 
Kurdi fi Sovyet! ye. 

Senaryoya filme ji all Mehdi 
U med hatiye nivisin. U med di ni
visandina Senaryoya senaryoye 
de romana niviskare Kurd Husen 
Arif ji xwe re esas girtiye. Rejiso
re filme ji aliye kurdi Teyfur, ji 
aliye Sovyet! A. Aşrapov e. Ka-

meraman R. Kerimov e. Teknis
yenen filme ji aliye kurdi Ezlz ji 
aliye Sovyeti A.Mosayev e. Pro
dukture filme ji Moxa Mectcanov 
e. 

Film li ser se zimanan, ango 
kurdi, rusi fi ingilizi hatiye wer
gerandin. Li yekltiya Sovyete til
ma peşin di derheqa Kurdan de di 
sala 1926 an de li Yerevane hatibfi 
kişandin. Nave we "Zere" bu 

dom dike. ı 
Li Kurdistane firsenda kişandi-

Film bi alikari fi hevkariya Sine
mavan fi hunermenden Kurd fi 
Sovyeti ve hatiye arnade kirin. 
"Keriki Gur "ji all Yekltiya Slne
mavanen Kurd li Swede fi şirketa 

Bu yıl dünyanın dört bir bu
cağından 30 bin ressam ürün
lerini uluslarrası bir resim ya
rışmasında yer alacak tablolar 
listesine sokmak için fırça 
salladı. 

Uluslararasi bir Kürt ressami 
• • 

30 bin ressamın en değerli 
ürünleriyle başvurdukları 
Uluslararası resim yarışması 
bu kez Japınya'nın Osaka ken

MITHAD M. ALl 
tinde yapıldı. Yarışmaya katılmak için başvuran 30 bin 
sanatçının tabloları arasından 123'ü yarışmaya girebil
di. 30 bin ressamın ürünleri arasında seçilen 123 tablo
dan birisi uluslararası düzeyde fırça sallayan Kürt res
sam Mithat Mehmet Aliüye aitti. 

Osaka kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve Kasım 
ayı ortalarında açıklanan uluslararası resim yarışması 
sonuçlarına göre birincilik ödülünü Amerikalı ressam 
Richard Gilky, ikincilik ödülünü Çin' li ressam Lee 
Wa-Ion ile Alman ressam Mario Riys kazanırken, 
üçüncülük ödülünü ise, 9 ünlü ressam paylaştı. 
Yarışmaya katılan Kürt sanatçı Mithat Mehmet Ali 

Kürdistan Press'e yaptığı açıklamada: "30 bin ressam 
arasında benim gibi bir Kürt ressamın tablosununun 
da 123 tablo arasına girmesi elbette sevindirici bir 
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olay. Bu yarışma daha büyük başarılar için çalış
mak ve Kürt ressamlarının adını dünyaya duyurmak 
için beni teşvik etti ... '' dedi. 
Geçtiğimiz yıl Tokyo'da bir sergi açan ve resim 

eğitimini Madrit'te yapmış olan Kerkük asıllı Mit
hat Mehmet Ali 5 yıldan beri yaşadığı İsveç'te de 
şimdiye kadar birçok başarılı sergi gerçekleştirdi. 
Sanatçı önümüzdeki günlerde yeni tabiolardından 
oluşan bir sergi açma hazırlıkları içinde. 12-30 
Ocak 1991 tarihleri arasında Stockhol'ün ünlü resim 
galerilerinden Galeri H'de ürünlerini sergileyecek 
olan Mithat Mehmet Ali Kasım ayı içinde Berlin'de 
de bir sergi gerçekleştirdi. 

Stockholm • ANK 

Di ''Keriki Gur'' de rolen sereke 
Mehdi U med fi artista Sovyet! Anna 
Samoxine dillzin. Dirola zamkan de 
Şaşa fi keça kurd Zarlna Fillt di
leylzin. 

Dive sipasiya wan hunermendan 
bikin ku dixwazin bingeha sinema 
Kurdi deynin. Bi heviya dltina til
men kurdl, le ser perden mezin. 

Perişane Efrini 
/Qazaxistan 
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isveç'te başanil iki se.rgi 

"Kürtler ve Kürdistan" 
Kürt Haber Ajans! (ANK), Kurdistan Press ve Kurdistan International Grupp'un 

yard1mlanyla isveç'in Trollhattan şehir kütüphanesinde 1-19 Kas1m tarihleri ansmda açilan 
"Kürtler ve Kürdistan" adl1 sergi büyük bir ilgiyle izlendi 

ANK • Trollha.ttan 
isveç'in Trollhattan şehir klıtüphanesinde 1-19 Kasım 

tarihleri arasında açılan "Kürtler ve Kür9istan" adlı fo
toğraf sergisi, büyük bir ilgiyle izlendi. Uç hafta süren 
fotoğraf sergisinde, Kürtler ve Kürdistan' ın siyasi duru
mu, Halepçe Jenosidi resim ve kısa yazılarla anlatı!ır
ken, ünlü Kürt rejisörü Yılmaz Güney ve sosyolog ls
mail Beşikçi ' in çalışmaları hakkında bilgiler verildi. 

Sergi sorumlularından Dersimli Ahmet'e serginin, 
umulanın üzerinde bir ilgiyle izlenmesinin nedenini 
sorduğumuzda şu yanıtı verdi: 

"Bilindiği gibi Kürdistan sorunu günümüzde aktüel 
bir konumda. Bunun yanında yerel alanlarda yapılan 
kesintisiz çalışmalar da sorunun devamlı olarak gün
demde tutulmasına neden olmakta. Sergiye büyük bir 
ilgi gösteren isveçli aydınlar, bu gibi çalışmaların ge
rekliliğine değinerek, yılda en azından bir, iki defa bu 
tür faaliyetlerin yapılmasının gerekliliğini vurgulamak
talar." 

Sergi çerçevesinde Kürtler'de günlük yaşam , sosyal 
ilişkiler ve Kürt kadınlarının konumunu yansıtan fotoğ
raf ve diğer materyaller de izleyicilere sunuldu. 
Sergideayrıca ünlü Kürt şairlerinden Cigerxwin, Go

ran ve Ahmed Arif'in şiirlerinden de örnekler sunula
rak, izleyicilerin az da olsa Kürt edebi ürünlerini tanı
masına çalışıldı. 

* 
Kurdistan International Grupp'un insiyatifiyle bu kez 

Borlan ge şehir meydanında aynı konuları içeren bir di
ğer sergi de gösterime açıldı. Borlenge'de açılan ser
ginin üç hafta süreceği belirtilmekte. 

Yerel basının da ilgisini çeken sergi, Trollha.ttans Tid
ning gazetesinin 1 Kasım Perşembe günkü sayısında 
geniş bir şekilde yer aldı. 

ALMANYA 
• 
Iltica Akım! 

O O O Kürdistan'da Köy ve mezralan boşaltarak, ha/km 
bölgeyi terk etmesini isteyen TC, bölge hafkmm Avrupa'ya 
göç etmesini bilinçli olarak körüklemekte. 

O O Devletin bizzat. o_rganize ettiği .Yeya çallşma!~rt[la göz 
yumduğu insan tacm şebeke/er, bo/ge halkim yuk/u para
lar karşiiiği, kaçak olarak Avrupa ü/Relerine gbtürmekte. 

ANK • Berlin 
Kürdistan'da yaşanan siyasal ve ekonomik kaos, Kürdistanlıların 

yurtdışına çıkarak Avrupa ülkelerinden iltica talebinde bulunmalarına 
yol açıyor. 
Yaklaşık bir yıl içerisinde ikiyüze yakın Kürdistanlı, iltica etmek üze

re Berlin'de bulunan Kürt Kültür Merkezi'ne gelerek il ticaya nasıl baş
vurulabileceği konusunda bilgi istediler. Bir o kadar kişinin de diğer 
Kürdistanlı kuruluşlara giderek bilgi istedikleri öğrenildi. 

Köy ve mezraların boşaltılarak halkın bölgeyi terk etmesini isteyen 
TC, bölge halkının Avrupa'ya göç etmesini de bilinçli olarak körüJ?e
mekte. Kolluk kuvvetleri halka yönelik propaganlarında; "Bu verım
siz toprakları terk edin. Bugünkü kötü yaşamınızdan kurtulmak isti
yorsanız, daha iyi bir yaşam sürdürmek istiyorsanız yurtdışına çıkın. 
Avrupa'ya gidin, orada iyi yaşarsınız , çok para kazanırsınız" türünden 
propaganlar yapmakta. Devletin bizzat organize ettiği veya çalışmala
rına gözyumduğu şebekeler ise, bölge halkını yüklü paralar karşılığı 
kaçak olarak Avrupa ülkelerine götürmekte. 
Toprağından zorla sökül en, varını yoğunu satarak Avrup.a'ya ~elen b~ 

mülteci kitlesinin, Avrupa ülkeleri tarafından kabül edılıp edılmelerı 
ise ayrı bir sorun olarak önlerinde durmakta. 
Kişi başına 4-5 milyon TL. para alarak yurtdışına insan götüren şe

bekelerden biri, geçen yıl Avusturya - Almanya sınırının dağlık kesi
minde bir grup insanı Almanya'ya geçirirken polis tarafından ele ge-
çirildi. . 
Şebeke lideri olan Türk'ün polise verdiği ifadede: "Insan ticareti 

yapma işini Türk polisi ile birlikte para karşılığı, anlaşmalı olarak yap
tığını, Türkiye'den çıkışta polisin büyük yardımı olduğunu" be
lirtmişti. 
Bilindiği üzere Almanya, 1960 yılında itibaren resmi olarak Türki

ye'den işgücü ithalini her yıl arttırarak sürdürdü. Aralıksız olarak otuz 
yıl devam eden bu göç akımı günümüzde farklı bir niteliğe bürünerek 
gayri-resmi yollardan sınırları zorlayarak devam etmekte. 
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Birlik Görüşmelerinde Ortak Karar 

"Muhalefet Meclisi"ne Evet 
Türkiyeli Sosyalistlerin Avrupa'da sürdürdükleri birlik 

çalişmalan karar aşamasma geldi ... 

Türkiyeli Sosyalistler'in Avrupa'da yürüttükleri birlik toplantılarının biri daha 
26-28 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Haltern kentinde yapıldı. 

Birlik paltformu toplantı sonucu yayınladığı açıklamada, Türkiye'de yayımlanan 
Demokrat Dergisi'nin "Muhalefet Meclisi" biçiminde önerilen "birleşik toplum-
sal muhalefet" anlayışını desteklediğini açıkladı. . 
Yayınlanması amacıyla gazetemize gönderilen açıklmada, aşağıda ımzaları bulu

nan şahıslar dışında kalan 7 kişi ise, "Muhalefet Meclisi" önerisine katılmayarak 
açıklamaya imza atmadılar. 

"Biz Avrupa'da yaşayan, 26-28 Ekim 1990 tarihleri arasında F~e~l ~lf!Ianya'~a 
Haltern'de toplanan Türkiyeli Sosyalistler olarak, dünyanın. v~ :r~rki~e. nın bu~~n 
içinde bulunduğu olağanüstü ve karmaşık koşullarda ses getırıcı bır bırlığe ve guç
lü bir toplumsal muhalefete her zamanınkinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kanı-
sındayız. . .. .. .. 
Sorunlarımızın çözümünün ertelenmez olduğu ır:ancıyla; uyum ve çozumu za-

man alabilecek ayrılıklarımızı saklı tutarak; geniş sosyali~t .~es?~le_rin ~~le~i 
olan; son olarak da Demokrat Dergisi'nde "Muhalefet Medısı bıçımınde onerı

len birleşik toplumsal anlayışını destekliyoruz." 
Gülkan Dal, Yalçın Cerit, Bertan Cankat, Miyase Erdoğan, 
İrfan Cüre, Orhan Altınışık, Bayram Filyos, Mahir Sayın, 

Harnit Çaylı, Haydar Ersöz, Yalçın Yusufoğlu, Orhan Karaca, 
Oya Baydar, Ali Gürsu, Salih Taner Serin, Turan Yılmaz, 

Kemal Kıran, Recep Çokal, Mehmet Kaptan, Necmi Demir., 
İlkay A,'ptekin Demir, Mehmet Yıldınm, Gülşen Tekin, Cemal Ozden, 

Tekin Üstün, Sencer Eren, Ömer Aslan, Ziya Orkun, Metin Servet Bozan, 
Celal Akçay, Servet Ziya Çoraklı, Bülent Uluer, Faruk Aral, 
Osman Sakalsız, Veysi Sarısözen, Ayşe Şa~_in, Aysel Ziynet 

Ongun, Metin Şahin, Yüksel Şahin, A. Cengiz, Omer Faruk Ciravoğlu,. 
Altıok Soykan, G. Semra Soykan, Haydar Ersöz, Oral Çalışlar, Tayyar Tekın. 

Paltform ayrıca, Türkiye ve Kürdistan'daki devlet terörü~ü kınayan b~~ bidiri ~e 
yayınladı. Bildiride, Kürdistan'da köylerin boşaltılması ve ıdama mahküm 280 sı
yasi tutuklunun cezalarının kesinleştirilip infaz edilmelerine karşı çıkılarak, "as
gari insan haklarından yana olan herkesi etkin mücadeleye çağırıyoruz" 
denmekte. 
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politika • ekonomi • toplum • 

STOCKHOLM'DE KÜRT KADlN TiYATRO GRUBU KURULDU 

"Ben Bilmem, Kocam Bilir!'' 
köylü kadını, düş
manının sömürgeci 
devlet olduğunun bi
lincine vannıştır. 

Senaryosu Zi/an taratmdan yaztlan, "Ben bilmem, Kocam bilir" oyunu, 
Serpillnanç taratmdan sahne/endi. Oyunda yer alan oyuncular ise şöy
le; Peşmerge kadm-Heja • Köylü Kadm-Senem • Çaltşan Kadm-Nalin • 
Aydm Kadm-Berçem • Asker-H~Iin • Gelin-Xezal • Tutuklu yakmlan
Kulilk, Berlin • Çocuklar-Roni, Di/o, H evi, Şervan ... 

Çalışan kadın ülke
sinde olup bitenin 
farkındadır.Köylü 
kadınımızdan farklı 
yönleri ; çalıştığı için 
sınıfsal sömürünün 
kaynağını bilmekle 
ve görmektedir. Bir 
diğer farklılığı ise 
kendi kimliğini irde
lemesi sorgulaması , 
kimliğini bulma ara
yışıdır. Ev ile i ş yeri 
arasında sıkışıp ka
lan kadının sorunları 
hayli çoktur. Koca
sıyla olan çekişınesi 
evde ev işlerinin pay
laşımında ki eşitsiz
likten başlar. ilerici , 
demokrat olduğunu 
söyleyen kocasını bu 
yönüyle eleştirir. Ka
dının üzerindeki her 
türden toplumsal 
baskıyı dile getirir. 
Ben bilmem, ko-

LJOOisveç Kürt Demokratik Kadınlar Derneği 
bünyesinde "Kürt Kadın Tiyatro Grubu kuruldu. 
Tiyatro grubu ilk oyunu "Ben bilmem, Kocam bi
lir" i 11 Kastm tarihinde kürtçe, Medborgarhuset 
salonunda sergi/edi. Oyunun ilgi çeken önemli 
yanlarından birisi kürtçe olmast ve bütün oyuncu
ların kadın oluşuydu. Beğeni ile izlenen oyun 
hakkında, senaryosunu kaleme alan Zilan arka
daş ile görüştük .. .OOO 

O Böylesi bir çalışmaya girişmek, hangi gereksinimler 
sonuc;41 doğdu? 
0[] Once senaryo yazma, tiyatro grubu oluşturma ça
basının asıl kaynağı, hayli geç kalmış olmakla birlikte, 
kadın sorunu üzerine çalışmaya başlamış olmamdır di
yebilirim. Geç kalmış olmamın nedenlerine burada 
girmeye gerek görmüyorum. 
Sorunun yanıuna gelince; kişi üzerinde çalışıp yoğun

taşacağı konulara karar kılınca, doğal olarak birikimle
ri ni , düşüncelerini kitleye aktaracak, ulaştıracak araç
larını da arıyor. Tiyatro kitle iletişim araçlarından biri. 
Bence de en etkili olanıTiyatro grubunu bu amaçla 
kurduk. 
OOywıun içeriğini ktsaca özetleyebilirmisiniz? 
DO Şunu hemen belirtmeliyim ki, bu benim ilk çalış
ınam denilebil).r. Söz konusu senaryoyu çok kısa bir sü
rede yazdım. Uzerinde çalışma fırsatım dahi olmadan 
oyunu sahnelerlik. Acele etmemizin nedeni demeğimi
zin Politik tutuklularla dayanışma amacıyla düzenleye
ceği geceye yetiştirmekti . 

Oyun içerik olarak hayli yüklü. Pek çok sorunu bir 
arada anlatmaya çalıştım . Bunu ne kadar başarabiidİm 
orası ayrı bir konu; ama kadın sorununu anlatmanın 
toplumsal bütün sorunları anlatmaktan geçtiğini bir 
kez daha altını çizerek belirtebilirim. Senaryoyu yaz
nıaya başladığımda kafamda şu düşünce vardı; dört 
parçaya bölünmüş sömürge ülke kadınının günlük ya
şamından kısa bir kesit sunmak. Ulusal. sınıfsal ve cin
sel olarak saydığımız üçlü baskıyı anlatırken, çoğu kez 
unutu/an veya es geçilen dinsel baskıya da özel olarak 
değinmek gereği duydum. Tüm bunların erkek ege
ı:nen sistemde nasıl bütünleştiğini göstermeye çalıştım. 
Oyle ki senaryonun bitiminde sanki üçlü bir söylem 
açığa çıktı. Tanrı bilir, devlet bilir, kocam bilir ... 

Köylü kadını köyünden, çalışan kadını iş yerinden, 
tutsakların yakını olan kadınları cezaevi önünden, ay
dın ve peşmerge kadını da şu an mücadele verdiği alan
dan, sahip oldukları düzeylerinden koparınadan anlat
mak en objektif yaklaşımdı bence. Doğal olarak kadın
ların sistemi yargılama düzeyleri, isyanları, arayışları 
da farklıydı. Omeğin; Oğlu on yıldır tutuklu olan, aile
si yakınları, kısacası tüm köylüsüyle darbe yemiş bir 
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cam bilir... sözüyle 
Kürdistanlı kadınların genel durumunu dile getiren ka
:lın, köylü kadınımızın gelinidir. Oyun boyunca en az 
konuşan kadındır. Kendisine yöneltilen tüm sorulara 
verdiği yanıt Ben bilmem kocam bilir dir. Kadercidir, 
statüsünü kabullenmiştir bu nedenle de kendisini de
ğiştirme yönünüde özel bir çabası yoktur. Kısacası er
kek egemen sistemin Kürdistan toplumunda oluşturdu
ğu genel bir tiptir. 
Avdın kadın-Devrimci kadın Kürdistanlı kadının en 

ileri unsuru ve örgütleyicisidir.Buna rağmen, kitlelerle 
bağı yeterli değildir. Doğrudan ilşki içinde olduğu ka
dınlar, bir anlamda politize olmuş şu veya bu sorunu az 
çok kavramış olanlardır. Amaben bilmem, kocam bilir 
diyen kadınianınıza henüz ulaşamamıştır. Kontağı olsa 
bile bağlan oldukça cılızdır. Bu durum onun eksik olan 
yanıdır. Olumlu yanı erkek eğmen düşünceden arınmış 
bir kafaya sahiptir, olylara kendi kimliğiyle bakar. Fe
minizme, erkek eğerneo sisteme karşı verilen ideolojik 
mücadele olarak yorumlar. Her kadın kadın olmaktan 
kaynaklanan sorunlarında feministtir, feminist olmalı
dır der!. Ulusal , sınıfsal ve cinsel baskıyı anlatırken, 
dinin toplum üzerindeki baskısını, özelinde de kadın 
üzerindeki baskısını yaşamdan ve dini kaynaklardan 
örnekler verir. Gelişmekte olan islamcı-şeriaıcı hare
ketin doğuracağı tehlikelerden söz ederken islamcılı
ğın , ümmetciliğin , ulusalcılığı inkar ettiğini özellikle 
belirtir. 
Peşmerge kadın, elde silah savaşan kadındır. Cesur

dur, fedakardır onu silahlı savaşıma iten,ulusal bilinci
dir. Köylüyle diyaloğu vardır.İik bilinçlenişi ulusal dü
zeyde olduğu için doğal olarak erkek egemen sistemin 
yarattığı düşünceden tam anlamıyla kurtulamamıştır. 
Evinden kopuşu toplumda var olan geri değerlerden 
birini yıkar. 
Oyunda yer alan askerin, ikili rolü vardır. Birincisi; 

sömürgeci dev!etin Kürdistan'daki askeri gücünü tem
sil etmektedir. Ikincisi ; cezaevi önünde görevlidir.Kürt 
olmasına karşın, sömürgeci devletin bir askeridir.Poli
tik tutsakların mücadelesine destek vermek için cezae
vi önünde direnen, tutsakların yakınlarına uyguladığı 
baskı ve şiddet anlatılmaktadır.Kendisine tutuklu ya
kınlarınca yöneltilen çoğu sorulara Ben bilmem, ko
mutan bilir yanıtını verir. 

Oyunun sonunda , ben bilmem tanrı bilir, dev/et bilir, 
komutan bilir, kocam bilir ve benzeri anlayışına alter
natif bir anlayış da boy vermiştir. Politik tutsakların 
yükselttiği direniş marşma dışarıda gelişen, mücadele
nin sesi de katılmıştır. Estirilen terörle bu iki sesin bir
birine ulaşması engellenmeye, mücadele basımlmaya 
çalışılsa da başarılı olunamamıştır. Kadınlar mücade
lede örgütlü olarak yer alacaklarını Clara Zetkin'in şu 
sözleriyle dile getirerek oyunu bitirirler; Güneş nasıl 

doğmak, Su nasıl akmak, Kuş nasıl şakımak zorunday
sa, Bizde Mücadele etmek zorundayız .. .. 
D Oyunda çeşitli mesajlar verdiniz.Ömegin ... ? 
DO Evet baştada belirtmeye çalıştığım gibi, oyun içe
rik olarak hayli yüklü. Doğal olarak her sorun aniatıl
masıyla birlikte bir mesajı veya bir belirlemeyi berabe
rinde getiriyor. Bunlardan bir kaçını şöyle sıralaya
bilirim; 
Kadınlar kendi öz örgütlenmelerini yaratmalı , Ba

ğımsız ve Sosyalist Kürdistan için verecekleri mücade
leye kendi kimlikleriyle katılmalıdrlar.w 
Kadınların mücadelesi , erkek egemen düşüncenin 

toplumun en kiiçük birimlerinde yok olmasına dek sü
recektir. Bu sosyalist devrim sonrası sürecide kapsa
maktadır. 
Gerek toplumsal geli§mede, gerekse kadının özel ge

li şiminde din engeldir. Ideolojik mücadeleyi gerektirir. 
D Gözlemlediğimiz kadaroyun ilgiyle izlendi. Oyuncu
lar defalarca sahneye alktşlarla davet edildi. Aldtğtmz 
olumlu ve olumsuz tepkiler nelerdir? 
DO Oyunun ilgiyle izlendiği ve hayli beğeni topladığı 
gözleminize katılıyorum. Oyun üç hafta gibi kısa bir 
sürede hazırlanmış, oyuncu arkadaşların çoğu ilk kez 
sahneye çıkmış olunmasına rağmen, gü~l bir oyun 
sergiiediler demek, doğrudur sanıyoruırı.Izin verirse
niz burada, kısa bir anımsatma yapayım . Insanlar biraz 
özveride bulunduktan, verilen işe ciddi bakıp, disiplin
li olduktan sonra, üstesinden gelinemiyecek bir işin 
olacağına inanmıyorum. Bizim pratigimiz, bunun en 
somut örneklerinden biri olarak görülmeli.Insan yara
tıcıdır, bu konuda kendisine güvenmelidir diye düşü
nüyorum. 
Olumlu tepkilerin yanında, şimdiyedek c!!ldi bir eleş

tiri gelmedi. Ancak beklemiyor değilim . Ozellikle er
kek cephesinden beklediğim eleştiriler var. Çünkü 
oyun ağırlıkla erkek egemen sistemi yargılamaya, sars
maya çalışıyor. Siz erkek olarak nasıl düşünüyorsunuz 
bilemiyorum ama, ben kürt erkeklerinin (siyasi nitelik 
taşıyanların çoğu da dahil) erkek egemen düşünce sis
teminin dışında düşünemediklerini söylüyorum. Bu 
yapılarını kolay kolay terk edemeyeceklerini düşünü
yorum. Bu konuda haksız davrandığımı, düşünebilirsi
niz ... Fakat yaşadığımız pratik bize bunu gösteri
yor.Ozellikle siyasal nitelikdeki erkeklerin, kendisini 
dönüştürme çabasını ağırlılı olarak göremed ik. Tek tek 
bireylerde istisnayı oluşturuyor. Kısaca özetlersem, ön
ce beyinlerdeki duvarların yıkılınası gerekiyor. Zor da 
olsa bu başanlmalı.Ne yazıkki erkeklerimizin çoğu, 
zordan kaçtıkları için kolay olanı seçiyorlar. Bu da şöy
le bir,gerçekliği ortaya çıkarıyor; Dışarıda devrimci, 
evde ise otoriter erkektirler. 

Oyunun bitiminde, erkeklerin tepkilerinden bir kaçı
nı belirtirsem üstteki elştirilerimin anlaşılması daha 
kolay olacaktır sanıyorum . "Oyun çok güzeldi ama er
keklere çok taş atılmıştı.';':4.nlattıklarınız doğru, ama 
bu kadar olmazki. :; "O kadar sorun varken, kadın so
rununu da nereden çıkardılar.' ; ':4.vrupadaki kadınlar 
kadar rahat olanı vanm?'; ·'Ben karıma müsade ediyo
rum,izin veriyorum .. . demek/ere gidebileceğini söylü
yorum,ama gitmiyor kardeşim başka ne yapabili
rim!!?" 
Kadınlardan hemen hemen olumsuz tepki gelmedi di

yebilirim.Bir kısım kadınlarımızın söylediği sözleri 
saymazsak tabi ki. "Mutfiık ve ev işlerini sahneye taşı
yarak erkek/erimizi rezil ettiniz." , "Çocuk bakmak, 
ev işi yapmak nedir ki bu kadar büyütüyorsunuz! Kadı
nız tabi ki yapacağız!" 
O Ge/eceje yönelik planlanmı varmt? 
00 Bu sorunuzun yanıtma geçmeden önce, tiyatronun 
emekçilerinden söz etmek istiyorum .Oyunu yöneten ti
yatrocu arkadaşımız Serpi/'e, oyuncu arkadaş/arn, de
kor ve teknik işlerde yardımcı olan tüm arkadaşlara, 
çevirmen'e ve demek çalışanlarına tüm fedakarlıkla-
rından dolayı teşekkür ediyorum. .. 
Geleceğe yönelik proje/erimize gelince; Ulkenin ve 

ülke kadının sorunlannı aktarma çalışmalarını yürüt
meye kararlıyız. Oyunlarımızı sadece kapalı sahneler
de değil cadde ve sokaklarda da gösterıneyi düşünüyo
ruz.Bunun ilk adımını, "Türkiye veKriidistan'daki Fb
litik tutsak/ann, yürüttüğü direniş ' 'e verdiğimiz destek 
gösterilerinde attık. llk oyunumuzu, yeniden oynama
mız için bir çok yerden istek ve teklif geldi.Oynamayı 
düşünüyoruz ... Gösterdiğiniz ilgiden dolayı arkadaşla
rım adına gazelenize teşekkür ediyorum .... 

• 
':Tiyatro. Insanı, 
Insana, Insanla 
Anlatmaktır.'' 

Serpil İNANÇ 

Kürt Demokrat Kadınlar Derneği'nden arka
daşlar, bir oyun sergilemek ve bir tiyatro oluş
tunuaya karar verdilderini bana ilettiklerinde, 
oyunun hazırlanması için gereken süre çok kı
saydı ve tümü ilk kez sahneye çıkacaklardı. 
Ancak, sömürge bir ülkenin, Kürdistanlı ka
dınlann böyle bir atılımı kıvanç verici ve des
teklenmesi gereken bir atılıındı. 

Kürt kadınlan, ıarih boyunca her başkaldın
da kocalannın, ~Uannın yanlanııda yer al
mışlar ve az da olsa "dillere destan" örnekler 
sergileınişlerdir. 1938 Dersim İsy.ıııı önderi 
Seyid Rıza'nın karısı &se, Leyla Kasım ve en 
son örneklerden Zekiye Alkan bunlardan yan
lızca bir kaçıdır. Asitnda Kürt kadınları, diğer 
toplumlarla karşılaştınldığında, toplumsal ya
pımn gereği olarak anahanlığın kalıntılarının 
yaşandığı bir toplumdur. Bir kez "He" deme
ye görsünler ... Son lO yıldır, insanlık tarihinde 
göriilen baskı ve siııdinne yöntemlerinin en 
acımasızının yaşandığı Türkiye Kürdistanı~ 
nda, kadınlann·bu duruma başkaldınsı, hapis
hanelerin içinde. dışında her şeye rağmen di
renmek, protesto için kendini yakmak ve en 
önemlisi birlikte davranıp, birlikte direnmek 
olarak gerçekleşti. Hemen hemen her evden 
bir-iki ölünün çıktığı, en acımasız işkencelerle 
karşı karşıya kalan Kürt kadınlarının diren
rnekten başka kaybedecekleri birşeyleri kal
madı. Ve direnenlerin yanında yerlerini al
maktan başka! 
Daha önce politik mücadeleye tek tek katı

ltmlann yerini toplu katılımlar aldı doğal ola
rak. Yanlızca toplumsal kurtuluş için mücade
le, kadının kendisi için de mücadeleye dönüş
tü. Bu olayın en umut verici yönü bence. Yani 
Kürt kadınlan en genel deyimiyle ''yükü çe
ken eşek" olmaya başkald;np, nedenlerini 
araştınnaya yöneldiler. Dilimizden düşünne
diğimiz, Lenin'in "Kadınlar katılmadım dev
rim gerçekleşmez" sözü pratikteki anlamını 
b~lınaya başladı. 
Işin tiyatro sanatı yönüne gelince, şu anda is

mini hatırlayarrıadığım bir yazann çok sevdi
ğim bir tiyatro tanımı var: "Tiyatro, insanı in
sana, insanla anlatmaktır" diyor. Amaç bu 
olunca, önce insan ve içinden çıktığı toplumu 
tüm çelişkileriyle tanımak gerekiyor. Diniyle, 
felsefesiyle, sosyolojik ve ekonomik yapısıyla 
tanımak ve değiştinnek için çaba göstennek ... 
Çoğu Kürdistan'ın son on yıllık döneminde 

hapishanelerde yatmış, işkencelerle karşı kar
şıya kalmış ve sürgünde yaşayan kadınlardan 
oluşan toplulukta en önemli şey "istek"ti. 
Derdini anlatmak isteği. Zaten sanatın kendisi 
bu isıeğin çeşitli biçimlerde dile getirilişi değil 
mi? Insan bir kez derdini anlatmaya ve çözü
münü bulmaya karar verdi mi hiç bir engel 
dinlemiyor. Kuşkusuz ''yetenek", bilim ve 
teknikle beslendiği zaman amaçlanan şey daha 
doğru gerçekleşiyor. Bu da bir süreç, deneyim 
ve birikimlerle zenginleşen ve çaba harcamayı 
gerektiren bir süreç. 
Oyun içerik olarak çok önemliydi. Sanıyo

rum Kürt kadınlan ilk kez her türlü kokuşmuş 
deger yargılannı didik didik irdelediler ve il- · 
giyle izlendiler. 

Tiyatro diğer sanat dallanyla karşılaştırıldı
ğında kollektivizmin en yoğun olduğu sanat 
dalı. Çalışınalanmızda yazar, oyuncular ve 
teknik işlerde uğraşan arkadaşlarla, oıtık bir 
üıiin yarattık. 
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KÜRT FiLMLERi HAFT ASI SONUÇLANDI 

Münih'le Kürt Filmleri Haftasi 
11-16 Kas1m tarihleri arasmda Münih'te Verein. ethn. Minderheiten ve Kültür Laden Westend'in 

ortaklaşa düzenledikleri Kürt Filmleri Haftasi (Kurdische Filmwache) başanyla sonuçlandi. 

afta boyunca ona yakın 
dökümanter, belgesel ve 
sinema filmi gösterilen 
Münih Kürt Filmleri Haf
tabında gündüz ve akşam 
seanslarında gösterime su-
nulan filmierin bazıları 

şunlardı: Bir Kürt ailesinin yaşamını konu alan ve 
başrolde Kürt sanatçı Esaf Rawin'in oynadığı "lU
şam Dolu Bir El." Günümüz Kürdistanı'nda yaşamı 
konu alan dökümanter bir film olan ''Kürdistan 'ın 
Sesi': Tarihi-Belgesel nitelikli "Kürt Devrimi': İran 
Kürdistanı ve Kürtlerin mücadelesini konu alan, VI
rich Tilgner ve Thomas Giefer yapımı ''Biz Savaş
maya Mecburduk" ve "fuşamına Müsaade Edilme
yen Halk" filmleri. Yezidi Kürtlerin sorunlannı konu 
alan Renate Osterrieder yapımı "Valiz İçindeki Kor
ku''. Türkiye Kürdistanı 'ndaki yaşamı konu alan Co
urd Stahn ve Sep Paratismussen yapımı "Em Kurd 
in" (Biz Kürdüz) ve Erden Kral'ın "Hakkari 'de Bir 
Mevsim" 

Gösterime sunulan filmierin temel konusunu Kür
distan ve parçalanmışlığı oluşturdu . Bu parçalanmış
lık ve işgalden dolayı Kürtlere yönelik baskılar, katli
amlar bazen spikerlerin ağzından, bazen de kamera 
görüntüsüyle izleyicilere aktarıldı. Filmlerde ayrıca 
Kürdistan tarihi, Kürt toplumunun kültürel özellikleri 
ve Kürdistan'ın doğal güzellikleri biribirinden güzel 
sahnelerle izleyicilere sunuldu. 

Münih'te ilk kez düzenlenen Kürt Filmleri Haftası 
yüzlerce Alman, Kürt ve Türk tarafından ilgiyle iz
lendi. İzleyiciler haftaya katılan bazı filmierin yapım-

ı cılarıyla yaptıkları tartışmalarla Kürdistan hakkın
da daha geniş bilgiler edindiler. 

Film Haftasını düzenleyen kuruluşlardan ethn. 
Minderheiten Derneği çalışanlarından Achim 'e bu 
haftayla neyi amaçladıklarını sorduk. 
''Bilindiği gibi Münih 'te her yıl, Türk, Arap, İs

rail, Filistin ve benzeri ülkelerin film haftalan dü
zenleniyor. Fakat bugüne kadar Münih 'te bir Kürt 
filmleri haftası düzenlenmemişti. Bundan dolayı 
biz de bir Kürt filmleri haftası düzenlemeyi düşün
dük. Gösterilmeye değer, fakat çok nadir gösteri
len Kürt filmlerinin bir film haftası boyunca tıpkı 
diğer ülkeler adına yapılan film haftalarında ol
duğu gibi tanıtılmasının yararlı olacağını düşün
dük. Bu düşünceyle Derneğimiz ve Münih Kültür 
Laden ortaklaşa Kürt Filmleri Haftası 'nı düzenle-
d
., 
ı. 

Film Haftasının finansmanının ''München Kül
tür Referat' ' ve ''Film Stadt München ''tarafından 
karşılandığını belirten Achim, Alman basınının 
Haftaya ilgi gösterdiğini vurgulayarak, Münih'te 
yaşayan yaklaşık 15 bin civarındaki Kürt işçisinin 
ilgisi konusunda şunları söyledi: 

''Kürtlerin gösterdikleri ilgi büyüktü. Ancak Mü
nih civarındaki bütün Kürtlere ulaşamadık. Ula
şabildiklerimiz ve haftayı izleyenierin çoğunluğu
nu demeğimizle ilişkisi olanlar ve Kürt örgütleriy
le çalışanlar oluşturuyordu. Film Haftası 'nın 
afişleri her tarafa asıldı ancak tek başına afişlerle 
herkese duyurmak mümkün değildi. Gerçi Mü
nih'te yayın yapan "Süd Deutscher" gazetesi ve 
radyo haftadan bahsettiler ama yabancılar, yani 

Kürl Filmleri HaftaSI 

Kürtler ve Türkler bu yayınlan pek izlemedikleri için 
haftadan yeterince haberdar olamadılar.' ' 

Münih Film Haftası'ndan dolayı Türk temsilcilikle
ri ve diğer kururnlarından tepkiler alıp almadıkları 
konusundaki bir soruyu da Achim şöyle cevaplandır
dı: "Şimdiye kadar ister film haftası olsun, ister kon
ser veya tartışma toplantılan olsun hemen hemen bü
tün çalışmalarımızda çeşitli engelleme ve baskılarla 
karşılaştık. Özellikle şunu belirtmek gerekiyor: Kürt 
ve Kürdistan kelimelerinin geçtiği her yerde, her tür
lü faaliyette hemen Türk konsoloslukları devreye gi
rerek, baskı yapıyorlar. Türk temsilciliklerinin bizle
re doğrudan bir baskıları yok. Baskıları daha çok bu 
işlerle uğraşan sorumlu makamlara yönelik. Örneğin 
Münih Belediyesi 'ne, Münih Kültür Vakfı 'na, başvu
rarak, Kürtlerle ilgili yapılan çalışmalarm finanse 
edilmemesi, desteklenmemesi yönünde telkinde bulu
nuyorlar. . . Öte yandan Münih Yabancılar Meclisi~ 
nde Kürtlerin temsilcileri yok. Orada bulunanlar 
Türklerin temsilcileri. Bu kişiler Kürtlerin kültürel 
çabalarını politik faaliyettir diyerek, engelleyebili
yorlardı. Bu kez başaramadılar. .. Diğer gerici Türk 
örgütleri bize kızmaktan, afişlerimizi yırtmaktan baş
ka bir şey yapamadılar. '' 

Kürt Filmleri Haftası Alman basın-yayınında yapı
lan duyurularla Alman seyircinin de ilgisini çekti. 
Hafta, Kürdistan'a ilişkin yapılan bilgilendirme
dayanışma faaliyetlerine büyük bir katkıda bulundu. 
Yüzlerce Alman, Kürt ve Türk'ün Kürdistan hakkın
da geniş informasyon edindiği Birinci Münih Kürt 
Filmleri Haftası başarıyla sonuçlandı. 

Münih •ANK 

11-16 Kasım tarihleri arasında Münih'te fa
aliyet gösteren ethn. Minderheiten Deme
ği'nde diğer günlerden farklı bir görüntü 
göze çarpıyordu. Normal günlerde akşam 
saat 20'den sonra kimsenin kalmadığı der
nek tokalinde 11-16 Kasım tarihleri arasında 
bu gelenek bozuluyordu. 

zen davul-zurna sesi, bazen de Kürdistan 
dağlannda bir çobanın çaldığı yanı k bir ka
val sesi bozuyordu. Gösterimdeki film şeri
di ileri doğru döndükçe, izleyiciler az önce 
canlı-şen sohbetler yapan insanlar değil; 
bazen hüzünlü, bazen üzüntülü, bazen de 
sinirleri gerilmiş insanlara dönüyorlardı. 
Çünkü gösterilen filmlerde izleyicileri hızlı 
duygu değişikliğine sürükleyen etkileyici 
bir gerçeklik vardı. Filmlerde bazen sö
mürgeci güçlerin Kürt halkına karşı uygu
ladıkları vahşi baskılardan, bazen Kürt ulu
sal kimliğinin yokedilmesi için şiddet eşli
ğinde uygulanan asimilasyon 
politikalarından oldukça yalın örnekler 
perdeye yansıyordu. 

izleyicilerin hafızalarında silinmez bir yer 
ediniyordu. 

yicilere aktarıldı. Sözü fazla uzatmadan, 
Münih'te Kürt filmlerini izleyen insanların 
bir hafta boyunca kendilerini Kürdistan'da 
hissettiklerini belirtelim. İzleyiciler kısmen 
de olsa, Kürtlere uygulanan haskılara şahit 
olarak, çeşitli yönleriyle Kürtleri, mücade
leleriııi ve Kürdistan'ı tanımaya çalıştılar. 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi özünde 

emperyalist ve sömürgeci kültüre karşı bir 
kültür direnmesictir de. Bu durum, Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi açısından 
bir kat daha önemlidir. Kültürü, dili yok 
edilen bir ulus yok olmaya da mahkümdur. 
Ancak, Kürt halkı bugüne kadar bütün vah
şi uygulamalara rağmen ortadan kaldırıla
mamışsa, bunda dilinin ve kültürünün payı 
oldukça büyüktür. 

Bir hafta boyunca değişik "uluslara men
sup yüzlerce insan Münih'te ilk kez düzen
lenen Kürt Filmleri Haftasında gösterilen 
filmleri izlemek için derneğe dolup taşıyor
du.Film seanslannın başlamasını bekleyen 
Almanlar, Kürtler, Tü_rkler ve diğer ulusla
ra mensup izleyiciler boş zamanlarını ya 
sohbet ederek, ya da tav la oynayarak geçiri
yorlardı. Dernek çalışanlarının bir kısmı 
filmierin gösterime hazırlanması ile meş
gul olurken, diğer bir kısmı gelen izleyici
leri karşılayıp, onlara çeşitli konularda bil
giler veriyordu. 

Saat 20'ye doğru izleyiciler fılmin göste
rileceği salona geçtikleri nde, dernek lokali
ni bir sessizlik kaplıyordu. Bu sessizliği ba-

Kuşkusuz gösterilen filmlerde izleyicinin 
dikkatini çeken sırf sömürgeci baskılar de
ğildi. Kürt halkının birbirinden güzel kül
türel özellikleri de izleyicileri değişik bir 
şekilde etkiliyordu. Kürt giysileri, Kürt 
halk oyunları, Kürt mutfağının zarif zen
ginlikleri ile Kürdistan'ın muhteşem doğası 
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Gösterilen filmlerde hemen hemen Klir
distan'ın dört bucağı görüntülenmiş bulu
nuyordu. Böylece kamera izleyicileri bazen 
Seyid Rıza'nın diyarına, bazen Şeyh Said 
Efendi'nin waletına, bazen Barzani'nin 
Barzan'ına , bazen de Kadı Muhammed'in 
Mehabad'ına götürüyor, oralarda yaşanan 
olayları Kürtlerin olaylara bakışlarıY.Ia izle
yicilere aktarmaya çalışıyordu. Omeğin 
gösterilen bir filmde, bir Kürt Şeyh Said 
Efendi'nin bağımsız bir Kürdistan için yap
tığı mücadeleyi anlatırken, Seyid Rıza'nın 
diyarından başka bir Kürt köylüsü ise, 
"Kim diyor Tıirk devleti Dersim'i yendi, 
Dersim'i Dersimliler yendi'' diyerek, Der
sim ayaklanmasının yenilgisinde önemli rol 
oynayan aşiret çekişmelerine işaret 
ediyordu. 

Öte yandan Mustafa Barzani, Abdurrah
man Kasemlo gibi yakın dönemin siyasi Ii
derleri de mücadelelerinden kesitlerle izle-

Bundan dolayı yurtdışında da olsa Kürdis
tanlı her insan, her örgüt, her çerve tarihi
mizi, kültürümüzü ve mücadelemizi tanıt
maya yönelik faaliyetlere büyük bir değer 
biçmeli ve bu tür fualiyetleri destekleyerek 
güçlendirmelidir. 

Sonuç olarak Münih'te Kürt Filmleri Haf
tası'nın düzenlenmesinde emeği geçen in
sanlarımızı ve Alman dostlarımızı kutlaya
rak, bu tür fualiytlerin daha da yaygınlaş
masını dileyelim. 

Keko 
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Sisiima nü va Navnetewi 
ü Pirsa Kurdistan 

san li ser Kurdan e. Ji ber xwiya bu 
Şetal Arab ne cihe dilmaniye ye. He
mi welaten Kurdistan parçekirine 
peywendiyen xurt hene li gel ve dil
maniya iro rudaye li hererne u her çar 
welat heyani guh di we virike de niqo 
bune. Ji berwisa pirsa Kurd yekji gi
ringtirin pirs e ku de bete meydane. 
Ev pirs heyani iro di ri yaşeren cihan i 
u şeren piçuk u çekdariye bersiv je re 
nehatiye ditin. Ev pirs di şere sar de 
navbera Rojhilal Rojava nebuye kcle
mek u bikar nehatiye. Loma dibe iro 
di bin siya lihevhatina navnetewi de 
çarekje re be ditin . Diyare ev pirs di 
riya sisiemek federali an konfederali 
navbera hemi gel u welaten hererne 
de cihe xwe dibine. Nemaze dema 
me dema yekitiye ye, dema welaten 
mezin e. Dema avakirine ye. (Yemen 
bu yek, Elmanya bu yek, Kore di re 
de ye, Ewrupa di re de ye . .. . ) 

nişan bide heya eger Tektik be. U diyare 
ev rejima xwinmij li sere xwe siwar bu
ye, naxwaze ji reçika şovenizme derkeve. 
Ji civina Sedarn bi Sefire Emriki re li 
Bexda, Ebril Glasby di 25. 7. 1990 de te 
diyarkirin ku rejime Bexda arnade ye 
parçekji Iraq wek Şetil Arab bide Iran, le 
mafen Kurd qubı11 neke. 
Pişti xwendina betiren nerin u bir u ba

weriyan li dor Kriza Golfu danina binge
hek taze bo Rojhilatanavin u pişti ku he
mi deri vekiri mane. Yen şer u aştiye u 
herem ketiye ser bermilek Barude, ben
da çiriskekeye ko biteqe u şin u ziwa bi
sute, di nav de Kurdistan , dive em bej in 
ku ri ya baştir ewe dilmanibi aşti bete ve
jandin. Iraq leşkeren xwe ji Kuwete bik
şine u tobe b ike. Leşkeren begane ji here
me derkevin. Leşkere !srail ji Gaze ji qi
raxa rojava bikşe . Leşkere Su ri ji Lubnan 
bikşe. Beyannameyek ji herçar welaten 
Kurdistan parçekirine derkeve ku Kurd 
miletek xwedan mafe çarenuse. Hemi 
çeken otomi, kimyewi u piyolojik ben 
pelixandin u qedexekirin. U pirsen Filis
tin, Kurdistan, Lubnan, Eritriya u Başu
re Sudan ben vejandin bi rengek haşiti, 
demokrat!. 

işti kiriza Ku
wet, hin nerin 
u plan u peşni
yar di ware ci
hani de hedi 
hedi zelal di

bin . Ne herarnbar derxistina Iraq ji 
Kuwete bitene u ne ji beramber der
ketina leşkeren begane ji hererne bi
tenha, le ji bo çarebiserkirina hemi 
pirs u problt!men kevn u nuh yen ku 
seri di herema Rojhilata navin de h il
dane u hildidin. 

Hinji wan plan u peşniyaren tujawi
rane li ser himen rasti diroki hatine 
danin. Bi heviyek mezin gişti tema
şeyi hererne u cihane di kin. Li jer si
ya lihevhatina Rojava-Rojhilal çare u 
bersiv ji hamu pirsan re digerin. Ev 
guhartinen kur ku li welaten Ewrupa 
pekhatin, ew lihevhatinen bingehi di 
navbera Sovyet u Emri ka -memaze di 
civina Malta u Helisinki-de. Yekitiya 
Elmanya u herfandina Diware Ber
lin . .. Ev hemi wek-zengilen şi yariye 
bun bo hemu welat u gelen li derveyi 
Ewrupa . Nemaze li Rojhilata navin a 
-ku du par petrola dinyaye te de ye
stratejik. Ev bu heviyek nuh ji hemu 
bindest u jaran re, nemaze ew gelen 
be mafwek geleKurdu gele Filistin. 
Diyare roja iro hemi bawerin -piçuk 
mezin welat gel- ku hin guhertin di 
Rojhilata navin de we bibin le çawa? 
Bi çi rengi? Ev ji ne diyare cihe dil
ınani u keftelefte ye. 

Emerika Ewrupa hemi dibejin dive 
bingehek parasıini nuh ji Rojhilata 
navin re bete danin. Ne gelek dur be 
ji bingehe sistema navnetewi ya nu . 
Dibejin dive herema Rojhilata Navin 
bete paqijkirin ji çeken otomi, kim
yewi u biologi u hemi pirs u gireken 
we ben vejandin, wek pirsa Filistin
Lubnan. Evawir di civina hcrdu we
ziren derve yen Sovyet u Emerika ku 
26'e Ilone de çebu u di daxuyaniya bi
hevre ("lişterek) a Sovyeti-Ewrupi 
ku 28'e Ilone de derket, hat eşke
rekirin. 
Nerina hemu aliyan li ser Rojhilata

navin ne wek hev e. Betiren wan ji bo 
berjewendiyen xwe yen taybeti dili
vin, nemaze bo Petrole. Emerika 
dixwaze her wek polise Rojava birni
ne pişti herfandina welaten sosyalist. 
Dixwaze !srail bipareze, rola Turkiya 
berz b ike, rengek rexisıini nuh ji Na
to re deyne. Ji ber giringiya Rojhilata
navin diyare we bibe meydana ye
kem, ya guhertine di waren siyasi, 
coxrafi, abori, civaki u leşkeri de. 
Ew guhertinen navnetewi we hilma 
xwe bidin hereme . Guhertina pey
wcndiyen siyasi gava peşin e: (Peşve
birina peywendiyen Suriya-Emrika, 
peywendiyen taze Siudi-Sovyeti, 
Peywendiyen Sovyeti-Isram u 
I rani-I raqi.) 

Herema me, cuda ji petro le, di h in 
waren din de cihe mijulbuna hundur 
u derveye ji ber grek u problemen 
we: Filistin, Kurdistan, Lubnan dil
maniyen din en netewi, oli mezhe
bi ... Tevi pirsen abori , jiyani, xwa
rin, av, jari u bepari... 
Ji ber wisa iro çav gelek vebune, 

awir tuj bune, plan pir bune. Em he
mi dizanin vejandina van girekan ne 
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li ser şane gelen hererne bitene ye, le 
berpirsiyariyeke navnetewi ye. Ji ber 
ku problem u gireken hererne bi des
te kaledar u emperyalisten Emerika u 
Ewrupa Rojava ve hatiye peydakirin. 
U bele diruste her gelek u miletek li 
xwe mijulbe, di nav van guhertinan 
de cihe xwe bibine. 

Pirsa Kurdistan li ku ye? 

Pişti Kiriza Xelic (Golf) carek din 
hin ali, Ro java, Emerika bi Rojhilata
navin, bi Kurdistana Başur (Iraq) mi
julbun u nivisin. Hinka gotin Emeri
ka deste xwe avetiye Kurden Iraqe u 
ewe wan bikarbine diji rejima Se
dam. Ji ber dibe eriş be kirin di riya 
1\ırkiye de(*). Hineki din gotin(**) 
ku CIA Kurden her çar parçan diline, 
tevi Kurden Sovyet u soz dane wan ji
bo danina dewleteke Kurdili Kurdis
tan Iraq, eger Kurd alikarbin bo ru
xandina rejime Sedam. 

Li hember van gotinen -be him- vala 
u wan poropaganden puç dive em 
bej in : 
1- Ji bere de hezen kolanyalist welat 

u gelan li gor kefa xwe parçe di kin u 
sinara xezdikin, pişt re gelan bera 
hevdidin. Welaten kolanyalist u 
emperyalist (Firensa-İngeltera
Rusiye-Qerali) Kurdistan parçekirin 
wek biryara Syks-Piko 1916 u sinorek 
taze li Rojhilatanavin danin gelek 
dewlet hatin xwiyakirin di nav wan de 
ısrail. Ew renge ku Kurdistan li gor 
hate parçekirin qabile ku her u her bi
be cihe dilmaniye u aşiti ne we gore, 
tevi wek girekeke kor hatiye hu
nandin. 
2- Pirsa Kurd u Kurdistan pirsek -

adile- a welatek parçe ye u gelek be 
maf e, azadixwaz e, aştixwaz e, jiya
nek bi rumet tekeli gelen din dixwa
ze. Ji ber wisa pirsa gele Kurd ne ka
xezeke di berika kesi de u neji di ba
zarande liheviya firotine ye. Eger car 
car di hinek qunaxande Kurd tuşi be
keysiye bune u Tevgera wan ketiye 
qunciken teng de ji ber rewşa heremi 
u cihani ya dijwar buye. An ji ji bo 
bedostiye, be alikaran, an ji ji ber şa
şiyen serkomen tevgere .. . Evana ne 
nişanin ku dive pirsa Kurdistan wek 
kaxez bete firotin . 
3- Çi be gotin di vi wari de, gele Kurd 
dimine wek himeki şaxberdayi, estl 
dive hererne de ji sed u hezaren sa
lande we birnini azadixwaz, aştix
waz, biratixwaz cih u ware wi di rex 
gelen din de ye. Bi hev re li hember 
xwinmijan radiwestin. 
4- Em ne di we baweriye de ne ku 

Emerika pirsa Kurdan qubul kiriye. 
N ek ji ber ku derewine baweri penaye 
(serpehatiyek tehl a Kurden Iraq li gel 
Emerika heye di dema Nikson, Ki
singer de) le ji ber daxwaza rejime 
Turkiye roja iro rolek taze u giring 
dane Turkiye, wek şagirtek delali le 
te temaşekirin. Bi milyarandolar ali
karl je re dirjinin . Fabriqe çek je re 
avadikin aboriya we xurt dikin, hedi 
hedi peywendiyen we bi Komika Ew
rupa re çedikin , leşkere we nuh u bi-

heztir dikin. Rejime Turkiye wek dij 
minek har e berarnber Tevgera Aza
dixwazi Kurd de. Dema ku sereke 
Turkiye Özal li Emerika bu je pirsin 
li ser nerina wi li himber Kurdan. E w 
ji mecburi got, bele Kurd hene. Mala 
wi ava?! U got dive Kurd be mafen 
mili bimine. Ji ber pirsek talukeye li 
ser welaten ditir, yani dixwaze beje: 
Geli welaten Kurdistan parçekirine! 
Werin em bi hev re li hember Kurdan 
rawestin!. 
5- Dive qunaxa nuh de riya pak u du
rust ji me re ewe ku pirsa xwe li gel 
pirsen hererne bavejin meydane. Di
ve pirsa xwe cida nekin u nexin dij u 
hember pirsen gelen hereme. E w ji di 
riya nuneren tevgera rizgarixwaz a 
Kurdistan te pekanin. (Tevgera Kurdi 
bi hewceyi yekbuna h ez u biryar e) ku 
li gel nuneren gelen 1\ırkiye, Iran, 
Iraq u Suriye dan u standin bike u ti
faq bikin bi hev re li ser Qunaxa nuh 
u guhertinen taze di hererne de. Gele 
Kurd, 30 milyon giredayi guhertin u 
dilmaniyen hererne ye bi rengek 
xurt. Ji dema şere Iraq-Iran ve Kurd 
xudan pişk bun. Lihevhatina Cezair 
(1975) li ser Kurdan hat dan in. Li hev
hatina nuh navbera herdu welatan di-

6- Heyani niha tişte hatiye gotin ji 
aliye Sovyet, Emerika, Ewrupa, 
Çin, Japon u welaten Rojhilatanavin 
li ser guhertin, vejandina girek u 
problemen hereme, behsa pirsa Kur
distan nehatiye kirin. Ev rastiya han 
nişanek xuya ye, ku dewleten mezin u 
berpirsiyaren navnetewi li gor xweşi
ya xwe u beıjewendiyen xwe dipivin, 
bi eşa gele Kurd nahisin. Bi mejiye 
şere sar temaşeyai dinyaye dikin. Ça
vek wan li petrole ye u çave din reji
men xwinmij dipareze. Li hember ve 
rewşe dive em mat nebin ne lerizin. 
Dive em pirsa xwe bixin nav pirsan 
de. Çawa? Çilo? Ev dema te bersiv 
d ide. 

Petrola hererne di ve bo gelen we be. Ne 
wek iro di desten emperyalizme de ye u 
hin nokeren we u gelen hererne be par u 
jar in. 

Gelen hererne haşiti dixwazin. Dinyak 
be şer dixwazin. Gelo sistema navnetewi 
taze we heviyen gelan bi ci bine? 

Salah BEDREDiN 7- Pişti Irak Kuwet dagirkir, hin si
logan şiar diji Emerika hilda. Yekiti
ya Ereba kir beyreq. Azadi ya Filistin 
li ser zirnan bir u ani. Fort li Isratl kir. 
Gelekan fikir dikir ku rejima Iraq 
pişti ev kevire mezin hilda, ne dure 
nerinek siyasi nuh hember Kurdista
na Iraq derxe u dostaniyek bo Kurdan 

(*) Hesen Sebra, Ashiroo, OJ 10 1990, 
Hejmar; 444 Beyrud. 
(**)Neşet Teglubi, Al Hawadis, 28 09 
1990London 

Weşanen nUh yen "Kurdi"! 
Heya niha li Yek.itiya Sovyete bi zimane kurdi 

tene rojnama Riya Teze derdiket. isaı peda jima
ra kovar fi rojnaman zede dibin. 
Organa niviskaren Ermeniya "Şfrak" bi zirna

ne ermeniya derdikeve ı1 Şfrak rupeleke xwe bi 
nave ''Nuçeyen Kurdi'' xususi ji bo literatara 
kurdi peşkeş kiriye. Herweha di ve kovare de ji 
wir şun de, de herhemen helbestvan ı1 niviska
ren Kurden cihane bi zimane ermeniya be çapki
rin. Berpirsiyare webeşe helbestvan Dr. Çerke
ze Reş e. 

Sala te li Yerevane we kovarek nu ji dere. U 
kes nikare beje, ku ew çi kovar e! .. Nave we 
"Birati"ye. Ew de bizimane ermeni dere ı1 we 
ya Ezdiyan be. We kovar bibe organa Komika 
Ezdiya, ser nave Cangir Axa. Ev komik iddia 
dike, dibeje Ezdi ne Kurd in! Dive em ji bir ne
kin ku du xebatkaren Radyoya Kurdi ya Yereva
ne Şex Hesene Mehmud ı1 Cemale Usib ji di 
nav we redaksiyone de nin ... Bi bmistina ve nu
çeye, edi rewşa xirab ı1 qels a Radyoya Yerevane 
baştir hat fem kirin. 

Kovara mehane ya ''Denge Ennenistane' 'ji w e 
bi zimane kurdi ı1 bi tipen latini dere. Piraniya 
xebatkaren we fi berpirsiyare we Ermeni ne. Di 
nav xebatkaren ve kovare de tene Kurdek heye, 
ew ji Karlane Çaçan e. Her weha yek ji Ezdi he
ye, !(erem Evdoyan. Rewşenbiren Kurd di 
"Biratf" Cı "Denge Ermenistane" de tune ne. 
Disa li Yerevane bi nave ''Dersim'' kovareke bi 

zimane ermeni dere. Yek ji annanca ve kovare 

ew e, ku isbat bikin, Zaza ne Kurd in ... Di re
daksiyona ve kovare de Kurden Sovyete tune ne. 
u wek ew dibejin, we di redaksiyona ve kovare 

de miroven mina Ebubekir Pamukcu, Zilfi Sil
can, Ali Qiliç cm bigirin. We kovar zarave zaza

ki ı1 bizimane kurdi, tirk.i, elmani an ji ingilizi 
be çapkirine. Ango em dikarin bejin ev ji ece

bek e. Em bi bevi ne ku Ezdi ı1 Zazayen c1hane, 
we bireya Kurdistan Press' e ser van kovaran di
tinen xwe eşkere bikin. Di vir de gotineke peşi-

yan te bira merov, ''Kurrrıe dare ne ji dare be, 
zewala dare tuneye. '' 

Di nav van kovar ı1 rojnaman de tene Riya Teze 
u Şirak resmi ne. 

Eva nezike du meh e ku di rojnama Kazaxista
ne Ak Yofe de rupelek bi nave Siba bi zimane 

kurdi derte. Bil!~ pi:roz be! Berpirsiyare beşa 
kurdi Qurbanaliye llyaz e. We li .A..zerbeycane ji: 

kovarek bi nave ''Denge Kurd'' derkeve. Berpir
siyare we Alırnede Hepo ye. Ev nimune ji eceb 

e. Heya doh Azeriyan digotin, li Azerbeycane 
Kurd ninin, le em dibinin ku peyda bune. Bila 

hin zede bin. 
Min xwest ku bi ve nama xwe binek agahdari 
bidim xwendevanen Kurdistan Press' e. Rasti ji 

pişte Glasnost ı1 Perestroyka li Yekitiya Sovyete 
tişten eceb çedibin. Ji wan tişten eceb Kurden 
Sovyete ji -para xwe di jiyana weşani de bi vi 

awayi girtin. 

Mirade Xalit 1 Yerevan 
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BOLUM •2• 

Birinci bölüm Say1BS, Sayfa 11'de 

O Sayın Üçtad Mehabad Cumhuriyeti 'nin 
i lamndan önceki hazırlıkları, cumhuriyetin 
i/am, İran 'la ilişkiler ve o döneme ait ilginç 
amlarımzı da okuyucuya aktardtktan son
ra, Güney Kürdistan ihtilali çinde başgöste
ren ayrıltk/ar ve çelişki/ere gelmek isti
yorduk. 

DO Daha önce de belirttiğim gibi Mirhacc 
ın önayak olmasıyla Je-Kafkuruldu. Je-Kaf 
proğram ve örgüt anlayışını o dönemlerde 
Irak Kürdistanı 'nda örgütlü bulunan Hi va 
(Hevi-Umut) Partisi'nden almıştı. 
Ar~adaşlar 1942 baharında gelip, beni 

Bokan'dan çağırdılar. Mehabad'a gittim. O 
dönemler Kadı Muhammed henüz örgüt 
içinde değildi. Başka kadrolar vardı. Me
habad'ta bana, Zebihi ve Mirza Kasımi'ye 
Mırgever'e gelmiş olan Hi va Partisi temsil
cileri ile örgütlerimiz arasında ittifak oluş
turmak için görüşmeler yapma görevi veril
di. Biz üç arkadaş bu görüşmeye gittik. 
Sözkonusu görüşmeye ilişkin farklı bilgile
ri içeren yayınlar yapıldı, o yayınların tümü 
de eksikti. Mırgever'e gitmek için bir oto
mobil kiraladık. Urmiye yolu üzerinde bu
lunan Balanış köyüne vardığımızda , asker
lerle aşiretler arasında çatışma olduğunu 
gördük. Ermeni olan şoförümüz korkusun
dan yola devam edemedi. Biz yolumuza ya
yan olarak devam edip, Kasemlo köyüne 
vardık. Bir gece orada kaldıktan sonra, Se
yid Aziz'in babası Şeyh Abdullah Geylani
zade'nin Mırgever'deki evine gittik. 
Şeyh Ubeydullah, Seyid Aziz Şemdini ve 

şimdi hakim olan Said Karivarani orada bu
lunuyorlardı. Hiva ve Je-Kaf örgütlerinin 
temsilcileri olarak görüşmelere başladık. 
Birkaç gün süren görüşmeler sonucunda 
bazı konular üzerinde anlaştık. Ancak gö
rüştüğümüz başka bir hassas konu vardı. 
Hiva temsilcileri Kürdistan kurtuluş müca
delesi için İngiltere'nin yardımının alınması 
gerektiğini önerdiler. Biz de Ruslar yakın 
oldukları için onlardan yardım alınmasının 
daha pratik olacağı görüşünde idik. Hiva 
temsilcilerinden biri, iyi bir fikir, ancak 
Rusların büyük Kürdistan mücadelesini ka
bul etmeleri şartıyla, dedi. Rusların Kürt 
sorununu resmen tanımaları gerektiği gö
rüşü ileri sürüldü. Kürdistan'ın bir parçası
nın Ruslarla, diğerinin İngilizlerle ilişki 
kurması halinde Kürdistan parçaları arasın
da anlaşmazlık ve çelişkileri n ortaya çıkabi
leceği belirtilerek, kurulacak ilişkilerde 

Kürdistan genelinde sürdürülen mücadele
nin kabul ve desteklenmesi şartının ileri sü
rülmesi gerektiği sonucuna varıldı. Temsil
cileri önemli ve hassas bir konu olan bu so
runun Hiva Partisi tarafından kabul 

edilebileceğini söylediler. Bu konuda vardı
ğımız kararı imzalayamayacaklarını, gidip 
arkadaşları ile görüştükten sonra, kesin·bir 
cevap verebileceklerini belirttiler. 

Bu görüşmede varılan anlaşmanın her iki 
örgütün yayınlarında kamuoyuna duyurul
ması kararına vardık . O dönemler biz çok 
sıkı bir iliegalite içinde "Nıştıman" (Yurt) 
dergisini çıkarıyorduk. Biz, varılan karar
ları Nıştıman'da yayınlayacağımızı söyledik 
ve yayınladık. Onlar gidip, döndükten son
ra, anlaşmayı kabul etmediklerini belirte
rek, bizden yayın yapmamamızı istediler. 
Çok iyi hatırlıyorum. Bu istek üzerine söz
konusu kararları içeren Nıştıman sayfasını 
yırtarak, dağıttık . Işte meşhur ''Peymani Se 
Sinor" (Üç Sınır Anlaşması) diye bilinen 
olay budur. Bu konuda yapılan değişik ya
yınlarda, çeşitli hayali isimler ve taraflar 
yaratıldı. Ancak esas olay yukarıda bahset
tiğim görüşmedir. 

Irak Kürdistanı ile sonradan da ilişkileri
miz o!du. Hakkı Şaveys ve bazı diğer kad
rolar Iran Kürdistanı'na geldi. Onlar resmi 
değil gizli gelmişlerdi. Bize yardımcı 

oldular. 
Je-Kafın ilk lideri Hüseyin Fırohır idi. 

Kadı Muhammed o zamanlar çalışmalar 
içinde yoktu. Sonradan, aramızda etkili bir 
lidere duyulan ihtiyaç konusu gündemleşti. 
Bunun üzerine Kadı Muhammet ile ilişki 

kurularak örgüt başkanlığına getirildi. 
Bir akşam, ben ve şair Hernın eve gider

ken , çocukların marş okuduklarını duyduk. 
Marş seslerinin geldiği yöne doğru gittiği
mizde çocukların ellerinde bayraklar taşı
dıklarını gördük. Çocukların ellerindeki 
bayraklar da Rus cumhuriyetierinin bay
raklarında olduğu gibi buğday başağı bulu
nuyordu. Ben ve Hernın bu sorunu Kadı 
Muhammed'le görüşme ihtiyacı duyduk. 
Bunun için gece geç vakit Kadı Muham
med'in evine gittik. O sırada evde bir misa
fir bulunuyordu. Misafir gittikten sonra 
Kadı Muhammed'le görüştük. Kadı Mu
hammed bu gece vakti neden geldiğimizi 
merak etti. Biz kendisine bayraktaki sem
bolü sorduk. Kadı, gençlerimizin hoşuna 
gidiyor, seviyorlar bu bayrağı dedi. Biz de 
sadece sevmek yeterli ~eğil. Bir çok düş
manımız var. En başta Ingilizler petrolden 
dolayı rahatsızdırlar. Neden biz de Azer
beycan gibi yapmıyalım? . .. Kadı Muham
med Ruslar bize söz vermişler dedi. Hernın 
ile birlikte oradan ayrıl dık. Ertesi gün , yani 
17 Aralık günü halkın bayrak töreni yaptığı 
söylendi. 

O Sizin bayrak töreninden haberiniz yok 
muydu? 
DO Biz bayrak töreni yapacaklarını sanmı
yorduk. Biz bayrak hazırlamıştık, ancak 
böyle olacağını tahmin etmemiştik. Bayrak 
törenine giderken yolda alel acele kurşun 
kalemle bir kaç şiir yazdım. Meydana var
dığımızda halkın toplanmış olduğunu gör
dük. Çok muhteşem bir gündü. Bayrak 
göndere çekildi. Ben ve Hemın şiirler oku
duk. Bazı konuşmalar yapıldı. Tören yapıl
dığında meydanda Ruslar da vardı. Olup bi
teni izliyorlardı. Sonradan öğrendik ki, 
Rusların, Stalin'in bu bayrak töreninden ha
berleri yokmuş. Azerbeycan lideri Bagirov 
sonradan ''birşey olmaz '' demiş. 
Sonraları Irak'ta yenilgiye uğrayan Barza

ni ve güçleri Şıno'ya geldiler. Barzani'ye 
General rütbesi verildi. Ardından Sakız 

Cephesi Komutanlığı görevi kendisine 
verildi. 

Benim o sıradaki görevim İran'la Meha
bad_ Cumhuriyeti arasında irtibat sağlamak
tı. Iran tarafının sonradan Başbakan olan 
komutanı Ali Rozmara, Kadı Muhammed'e 
bir mektup yazarak, farsça ''Ağayi Mıham
medi Qadi ''diye hitap etmişti. Tabii farsça
yı bilenler bu hi tab ın saygılı bir ifade olma
dığını anlarlar. Ben de kendisine yazdığım 
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Mehabat Kürt Cumhuriyeti Başkam Kad1 Muhammed 

cevapta ona, ' 'Ağayi Ali Rozmara ' 'diye hi
tap ettim. Bunun üzerine çok kızmış, ileri
geri laflar etmişti. Sonradan Kadı Muham
med bu mesele nedir diye sordu. Ben de o 
böyle böyle yazdı, ben de ona aynı şekilde 
cevap yazdım. Başka da birşey yok dedim. 

Cephede hastalandım. Barzani gelip beni 
alarak otomobiliyle Mehabat'a götürdü. 
Oradan da tedavi için Tebriz'e gönderildim. 
Tebriz:de bir hastanede iki ay tedavi gör
düm. Ilk tanışmamızdan itibaren Barzani 
bana yakınlık, samirniyet göstermeye baş
ladı. Böylece kıyametekadar dost olduk. 

Barzani Şıno ovasında İran ordusuyla bü
yük bir savaşa tutuştu. Üstün başarılar elde 
etti. Irak'a çekildi, oradan Rusya'ya gitti. 
Ben ona ulaşmak, onlara katılmak istiyor
dum .. Ama olmadı. Daha önce anlattığım 
gibi, Iran askerlerinin elinden kaçıp, Süley
maniye'ye gitmiştim. Barzani Irak'a dönün
ceye kadar ben de Irak'ta kaldım. 

OMehabat Cumhuriyeti 'nin SSCB veya 
başka ülkelerle ilişkileri oldu mu? 
DO SSCB ile ilişkiler Bakü'de bulunan 
Bagirov'la sürdürülüyordu. Sonradan bir 
şey olduğunda da, ''Stalin bilmiyordu ''de
niliyordu. Ben kendim de bir çok Azeri ta
nıyordum. İran Azerilerinin lideri Pişaver 
durumu hakkında şikayette bulunmak için 
Stalin'i görmek istemiş, Bagirov engelle
mişti. Bu Bagirov kimse Moskova'ya gide
mez diye bir emir bile çıkartmıştı. Diktatör 
bir yöneticiydi. Güya Stalin Pişaver'in gö
rüşme isteğini duyduğunda, ''Ben Kürdis
tan, Azerbeycan meselesini bilmiyorum, 
Pişaver'in gelişini sağlayın. Gelsin, Krem
lin 'de sorunlarını aniatsın ''demiş. Bagirov 
engellemek istemiş, ancak Stalin görüşmek 
için Pişaver'i çağırtmış. Bagirov onu öldür
tüp, adamlarını çeşitli yerlere sürgün et
tirmişti. 

01958 'den sonra Barzani Irak a döndü. 
1961 yılında ihtilal yeniden başladı. İhtilal 
süresince hükümetle çatışmalar- anlaşma

lar yapıldı. Kürt hareketi iç sorunlarla uğ
raştt. Bu döneme değinerek parti ile ihtilal 
saflarındaki anlaşmazlıklar , çelişkiler ko
nusunda bilgi verebilir misiniz? 
DO 1958'de Abdulkerim Kasım'ın gerçek
leştirdiği askeri darbeden sonra, yayınlanan 

ilk bildirilerde, Kürt sorunu dile getiriliyor, 
Irak Kürt ve Araplar'dan oluşan bir ülkedir 
deniliyordu. Kürt-Arap kardeşliğinden 

bahsediliyordu. Ben o sıralar Şam'da bulu
nuyordum. Abdulkerim Kasım'ın darbesin
den sonra Bağdat'a döndüm. Barzani ve 
SSCB'de bulunan Kürtler de Irak'a 
döndüler. 

Abdulkerim Kasım'ın Barzani'ye büyük 
bir saygısı vardı. Yanılınıyorsam 1961 ra
mazanında, Barzani Şeyh Ahmed'i ziyaret 
etmek için Barzan'a gitmişti. O sırada KDP 
bir miting yaptı. IKP'de toprak vergisini 
protesto için bir kampanya başlattı. Aşiret
ler ve ağalar bu protesto kampanyasını des
tekledi. 

Abbas Ağa isminde büyük bir feodal var
dı. Abbas Ağa'nın köyünde bir çatışma ol
du. Bu olaydan Ağa'nın protesto kampanya
sına yardım ettiği anlaşıldı. Bundan sonra 
KOP'den Nuri Şaveys Bağdat'a geldi. Bir 
arkadaşımla birlikte evine gittik. Neden 
protesto yaptıklarını sordum. Nuri Şaveys, 
''Biz yapmadık, IKP yaptı. Bunun üzerine 
üsıad İbrahim Ahmed ve diğer arkadaşları
mızla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 

Toprak Vergisi 'ne karşı çıkmazsak, Kürt 
çiftçileri ve toprak sahiplerinin tümü IKP 
tarriftan olur. Bundan dolayı protesto ey
lemlerinin yönetimini ele geçirme kararı al
dık. Böylece hükümet güçleri ile aramızda 
çatışma çıktı. Bizden bir kişi öldürülünce 
çatışmalar boyut/andı. Aşiret güçleri kaçtı. 
Bizim 70 peşmergemiz çatışmaya devam et
ti ... " dedi. 

Bu olay Kürtler'le Abdulkerim Kasım hü
kümetinin arasının açılmasına neden oldu. 
A. Kerim Kasım Hava Kuvvetleri'ne Bar
zan'ı bombalama emri verdi. Barzan bom
balandı. Artık Barzani zorunlu olarak sa
vunma pozisyonuna geçti. Savunmasını 

350 eski tüfekten oluşan silah gücüyle baş
lattı. Sonradan Irak ordusuna ait çok silah 
ele geçirdiler. Türkieye sınırına yakın böl
gelerde oturup Irak hükümeti ile işbirliği 

yapan Şeyh Reşit ve diğer güçlere saldırıl
dı. Bir kısmı esir alındı, bir kısmı kaçtı. 
Barzani büyük bir kuvvetle oradan Kerkük, 
Süleymaniye bölgesine doğru harekete geç
ti. Bu gelişmeden sonra KOP harekete yar
dım etme kararını verdi. 

DEVAM EDECEK 
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•Güney Kürdistanlı 
siyasal güçlerin 3 yıl 

önce kurdukları 
Kürdistani Cephe'nin 

son toplantısında 
"lrak'a demokrasi, 

Kürdistana otonomi'' 
biçimindeki 

temel şiar 
değiştirildi. 

• Cephe, Kürt siyasi 
güçlerinin Kürdistan'ı 

işgali altında tutan 
devletlerle kurdukları 

ilişkileri sınırlandırmak 
amacıyla 4 parçadan 

Kürt örgütleri ile 
prensip anlaşması 

yapmak istiyor. 

• Kürdistanlı siyasal 
güçler arasındaki 

anlaşmazlık ları 
dağınıkiiğı gidermek 

dayanışma ve işbirliğini 
güçlendirmek için 

Kürdistan 
Ulusal Konferansı 

hazırlama çalışmaları 
başladı. 

•ısrail ve Güney Afrika 
dışında tüm dünya ile 
ilişkiler kurmaya karar 

vereli Kürdistani Cephe 
Kürtlerin varlığını 

kabul etmediği sürece 
Türk devleti ile 

hiçbir 
ilişki kurmayacak. 

• 

IRAK K UROlST ANI CEPHE 

27-31 Ekim tarihleri aras1nda Şam'da yapilan Irak Kürdistani Cephesi 
toplantJsJn_da önemli siyasi kararlara van/dJ. Kürdistani Cephe'nin 

D1ş Ilişkiler Sorum/uluğuna getirelen Celal Talabani ile 
Irak Kürdistan Cephesi'nin alm1ş aldiği yeni kararlar konusunda görüştü k ... 

O Sayın Talabani yaklaşık iki ay 
önce ANK'ya yaptığınız bir açık
lamada Saddama alternatif ge~ 

n iş taban/ılrak muhalefet cephe
sinin kuruluş çalışmalarının so
nuçlandığını. yakın bir tarihte 
kuruluşun kamuoyuna duyuru
lacağını belirtmiştiniz. Sözko
nusu açıklamanın üzerinden iki 
ay geçmesine rağmen, Irak mu
halefet cephesinin kuruluşu ka
muoyuna duyurulmadı. Bu ge
cikmenin nedenlerini açıklaya
bilir misiniz? 
DO Irak muhalefet cephesinin 
kuruluş çalışmaları tamamlan
mış durumda. Cephe programı 
ve kuruluş açıklaması cephe 
içinde yar alan bütün güçler tara
fından kabul edilerek, onaylan
mış bulunuyor. Kuruluşun ilanı 
"şii " kavramının program ve ku
ruluş bildirisinde yer alıp alma
ması tartışmalarından dolayı ge
cikti. Artık bu sorun da aşılmış 
bulunuyor. Bugünlerde cephe 
kuruluşu kamuoyuna açıkla

nabilir. 

D İslamcı ve BAAS 'çıların İran 
ve Suriye'ye yakınlıkları bilini
yor. Cephe kuruluşunun kamuo
yuna açıklanmasının gecikme
sinde İran ve Suriye'nin etkileri 
var mı? 
DO Bence gecikmede bunun 
pek büyük bir rolü yok. Suriye 
ve İran'ın izledikleri siyaset, 
Saddam alternatifi cephenin bir 
an önce kurulması yönündedir. 
Her iki devletin de cephe konu
sundaki tavırları olumludur. 

O Irak muhalefet cephesinin or
ganları oluşturuldu mu? 
DO Evet, 17 üyeden oluşan cep
he karar organı ile 5 üyeli icra ni
teliğindeki Yürütme Komitesi 
tespit edilmiş bulunuyor. 

17 kişilik cephe Karar Organı~ 
nda beşi Kürt partileri (KOP, 
YNK, PASOK, KDHP, Kürdis
tan İslami Hareketi) olmak üze
re, ş u diğer örgütler yer almakta
dır: Irak Komünist Partisi , Irak 
Demokratik Topluluğu, BAAS 
Partisi, Irak Sosyalist Partisi, ba
ğımsız bir şahsiyet olan Celal 
HasanNakip ile biri sünni (Irak 
İslam Partisi) altı şii örgütü (Irak 
İslam Devrimi Yüksek Meclisi, 
Dava Partisi, İslami Emel Örgü-

tü , Mücahid Hareketi, Cindul
lah . . . ) yer almakta. 
Beş üyeden oluşan Cephe Yü

rütme Organı'nda ise, Kürdista
ni Cephe, BAAS Partisi , Irak 
Komünist Partisi'nden birer tem
silci ile islami örgütlerin iki tem
silcisi yer alıyor. Yürütme Orga
nı ' nda yer alan örgütlerin veto 
hakkiarı da bulunuyor. 

O Türkiye Cumhurbaşkanı Tur
gut Özal , Saddam sonrası Irak 'ta 
Kürtlerin hak e/de etmelerini ve 
ciddi bir güç olmalarını önlemek 
için büyük bir gayret sarfediyor. 
Bunun için Ortadoğu ülklerini 
ziyaret eden Özal, bölge liderleri 
ve Hafız Esad'Ja görüştü . Bir 
hafta önce de İran'da Rafsanca
ni'yi ziyaret etti. Rafsancanİ

Özal görüşmesinden sonra yapı
Ian ortak açıklamada: "Her iki 
taraf Irak 'ın toprak bütünlüğü
nünün korunması hususunda gö
rüş birliğindedir ... " denildi. 

Bu açıklama sizce ne anlama 
geliyor? Özal'ın bu gayretleri. 
girişimleri Kürdistanİ Cephe'nin 
izlemekte olduğu siyaseti etkile
yebilir mi? 
DO Kürdistani Cephe'nin siya
seti: Irak'ta demokrasinin tesis 
edilip, insan haklarının güvence 
altına alınması ; demokratik bir 
Irak'ta Kürt halkının kendi kade
rini tayin etmesi doğrultusunda
dır. Bu, Kürt halkının kutsal bir 
hakkıdır. Irak'ın içişleri , sorun
ları Irak halkını ilgilendirir. Hiç 
bir yabancı gücün, ne Turgut 
Özal'ın ne de başka bir devlet 
başkanının Irak ' ın içişlerine ka
rışmaya hakları yoktur. Irak'ın 

geleceği , kaderi Irak Arap ve 
Kürt halklarının elindedir. Irak~ 
ın kaderi Turgut Özal'ın veya Or
tadoğu devlet liderlerinin elle
rinde değildir. 

Biz umarız ki, Turgut Özal 
Irak'ın Kuveyt'i işgalinden ders 
alarak , akıllanıp, Irak'ın içiş_leri
ne karışmaktan vazgeçer. Ozal~ 
ı_ı;ı şunu unutmaması lazım: Eğer 

Ozal, Irak'ın içişlerine müdaha
le ederse, bir ulusun parçaları 
olan Irak , Türkiye ve İran Kürt
lerini birleştirip; kendi elleriyle 
Türkiye'ye karşı mücadele için 
birleşmelerini sağlar. Bundan da 
kendisi karlı çıkmaz. Eğer Özal, 
TC 'ye hizmet etmek istiyorsa; 

kendi ülkesinde kendi sorunları
nı çözmeye çalışırsa daha iyi 
olur. Özal, Türkiye'de demokra
siyi tesise, Kürt sorununu, Türk
iye'nin diğer sorunlarını çözme
ye çalışsın . Bunun yerine gelip, 
Irak Kürtlerine düşmanlık yap
ması ne Türkiye halkının, ne 
Türkiye'nin ne de Başkan Özal: 
ın yararınadır. 

O Sayın Talabani, Kuveyt Kri
zi 'nden sonra oluşan Türk resmi 
politikası şöyle ifade edilebilir: 
Birincisi, Saddam sonrası Irak~ 
ta Kürtlerin haklarına kavuşup 
bir güç olmalarını engel/emek. 
İkincisi , Saddam sonrası ortaya 
çıkabilecek bir karışıkfıkra öte
den beri göz diktilderi Kerkük ve 
Musul'u işgal etmek. Böyle bir 
durumda Güney Kürdistan'da 
söz konusu olabilecek bir Türk 
askeri işgaline karşı Kürdistanİ 
Cephe'nin tavrı ne olabilir? Kür
distanİ Cephe, Türk işgalini göz
önüne alıyor mu? 
DO Biz bu ihtimali cephe or
ganlarından görüştük. Herşey

den önce Türkiye'nin Irak'ın 

içişlerine karışmasını kabul et
meyeceğimizi belirtmek isterim. 
Öte yandan Özal'ın ikide bir Irak 
Kürdistanı'na ilişkin demeçler 
vermeye hakkı yoktur. O, TC 
Cumhurbaşkanı'dır. Kendi so
runlarıyla uğraşsın . Kürtlerin 
bir sözü var: "Keçel hekim ol
saydı , önce kendi başına derman 
bu/urdu." Özal da kendi sorun
larına çare aramaya baksın. 

Özal'ın ikide bir Irak'la ilgili ile
ri geri konuşmaya hakkı yoktur. 
Ayrıca ben , ne bölge devletleri

nin , ne de dünyanın Türkiye'nin 
Irak'a müdahalesine müsaade 
edeceklerini sanmıyorum . Eğer 

TC, Irak'a müdahale edecek 
olursa; bu düşmanca bir işgal ve 
talan girişimi olur. Ki , böyle bir 
işgal bugün Saddam rejiminin si
lahlarını taşıyan Kürtler de dahil 
bütün Irak Kürdistanı 'nın direni
şiyle karşılaşır. O zaman Türki
ye kendi elleriyle bir Vietnam 
yaratmış olur. Sanırım orada bo
ğulacak olan da işgalci Türk or
dusu olur. 

O Özal'ın Japonya 'da "Irak 'ın 
Kuzeyinde bir Kürt devleti ku
rulmasına müsaade etmeyiz . .. " 

biçimindeki açıklaması hakkıı 
da ne diyorsunuz? 
DO Herşeyden önce bu dem( 
Irak'ın içişlerine müdehale nitı 

liği taşımaktadır. Özal böyle b 
demeç verme hakkını kendim 
nasıl görüyor? Türkiye dışında 
bir gelişme ile ilgili 'müsaac 
ederim ' veya 'müsaade ermer, 
deme hakkını Özal nereden al 
yor? Turgut Özal , TC Cumhu 
başkanı mıdır? Yoksa Osmar 
Sultanı veya Halifesi midir? Eğı 

Osmanlı Sultanı ve Halifesi is 
Ortadoğu sorunları ile ilgili kı 

nuşsun . . . Yok eğer TC Cumhu 
başkanı ise, yetkilerini TC sın ı 

ları içinde kullanması daha u 
gun olur. Özal - bunun tersi 
yaparsa, işgalci ve saldırgan c 
duğunu kanıtlamış olur. 
Ayrıca Özal'ın verdiği bu t 

demeçler Birleşmiş Milleti 
prensipleri ile yeni dünya düz 
nine de aykırıdır. Ne yazık 
Özal, yetmiş yıl sonra dahi ça 
daş bir mantıkla değil, Osmaı 
mantığı ile konuşuyor. Kürt hı 

kına düşmanlık yapıyor. 

Irak'ta Kürt devletinin kurulı 
- kurulmaması Türkiye'ye bai 
bir sorun değildir. Irak Kürt!( 
bu haklarını isterlerse, Irak An 
halkı da bu isteği kabul eder~ 
Kürt devleti de kurulur, Özal ı 
hiçbir şey diyemez. Eğer den 
Irak'ın Kuveyt'teki bugünkü ' 
galci ve sa ldırgan konumuna d 
şer. Buna da özgürlükten yan 
demokrasiden yana olani; 
ulusların kaderlerini serbest 
tayin etme prensibini savunan! 
müsaade etmezler. Yok illa 
Özal ve TC Irak Kürdistanı'nı 
gal etmeyi düşünüyorlarsa, Viı 
nam'a benzer bir sorunla ka 
karşıya kalmayı da göze alma 
dırlar. 

O Bir çok Türk siyasetçisi ve! 
zetecisi ile bazı Kürtler. Kürd 
tani Cephe'nin ABD emperJ 
lizminin siyasetini izlediğiı 

CIA ile ilişkiler içinde olduğu 
iddia ediyorlar. Benzer nite/il 
bir kaç yazı batılı gazetelerde 
çıktı . Bazı Kürt çevreleri de sil 
ABD ziyaretinizi Molla Mustı 
Barzani'nin ABD'ye gidişı 

benzeterek, çeşitli e/eştirileı 

bulunuyorlar. Bu tür iddialı 

ilişkin neler söyleyebilirsiniz: 
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i TEMEL ŞiARlNI DEGiŞTiRDi! . 
DO İlkönce bu tür iddia sahiplerinin, 
yani Türk politikacı ve gazetecilerinin 
ülkelerini yıllardan beri CIA'nın kuca
ğına oturttuklarını ve ABD silahları ile 
beslendiklerini hatırlatarak , şunları be
lirtmek istiyorum: Kürdistanİ Cephe ile 
ilgili bu tür iddiaları ileri süren herkesin 
şunu çök iyi bilmesi gerekir: Kürdistan i 
Cephe hiç bir devlete veya güce bağımlı 
değildir. Cephemiz bağımsız bir cephe
dir. Biz, yaşadığımız kanlı deneylerle 
Kürt Kurtuluş Hareketi'nin bağımsız bir 
çizgide gelişmesinin zorunluluğuna 

. inanmış bulunuyoruz. Bütün dışilişkile-
rimiz bu temel prensibe göre düzenlen
mektedir. Kısacası bütün dışilişkilerde 
temel prensip milletimizin çıkarlarını 
gözetmektir. Mücadelemize karşı dur-

• maya n her güç dostumuz , mücadelemi
zekarşı durarak , halkımızın meşru hak
larına kavuşmasını engellemeye çalışan 
her güç ise düşmanımızdır ... 
. Soğuk savaşın sona erdiği günümüzde 
!srail ve ırkçı Güney Afrika rejimi hariç 
bütün dünya devletleriyle ilişki kurmayı 
gerekli görüyoruz . Japonya'dan ABD: 
ye. Çin'den SSCB'ye bütün dünya dev
letleri ile ilişki kurmaya çalışıyoruz. 

Bize karşı bu tür propagandalar yapıl
masının sebebine gelince, Kürt ulusu
nun düşmanları, özellikle de Kürdistan'ı 
işgl eden devletler Kürtleri dünyadan 
tecrit etmek istiyorlar. Kürtlerin sesinin 
dünyaya ulaşmasını istemiyorlar. Kim
yasal silahlar dahil her türlü silahla 
Kürtleri katledip, Kürdistan'daki işgal
lerini sürdürerek. bütün haklarımızı 
gasp ettikten sonra, bizden bir imdat 
feryadının bile yükselmesini önlemeye 
çalışıyorlar. İmdat feryadlarımız yük
seldiğinde de boğmaya çalışarak, kim
senin bizi dinlememesini istiyorlar .. . 
Kürdistan' ı paylaşan devletler, Kürtle

rin. Fransı;ı, SSCB, Amerika, İngiltere , 
Almanya, I talya ve diğer devletlerle dip
lomatik ilişkiler geliştirdiklerini gör
dükçe korkuyorlar. Daha önceleri Kürt
ler dünyadan tecrit edilmişlerdi. Artık 
Kürtlerin sesi yavaş yavaş daha önceleri 
Kürdistan'ı paylaşan devletlere yardım 
eden ülkelere de ulaşıyor. Bu durum da 
Kürdistan'ı aralarında paylaşan devlet
leri sanıldığının da ötesinde oldukça ra
hatsız ediyor. 

D Bu tür iddiaların temelinde Kürt so
rununun internasyonalize olmasını ön
Jemeyi amaçlayan bir anlayışın durdu
ğunu mu belirtmek istiyorsunuz? 
DO Evet, bu iddiaların temelinde Kürt
lerin var olan tecrit çemberini kırmala
rını önlemek ve Kürt sorununun inter
nasyonalize olarak, devletlerarası önem 
Ii bir sorun haline gelmesini engellemek 
duruyor. 

Bugün Ortadoğu sorunlarının çözümü 
için bir uluslarası konferansın toplan
masından bahsediliyor. Biz, bu konfe
ransta Kürt sorununun da ele alınmasını 
istiyoruz. Doğal olarak düşmanlarımız 
bundan rahatsızlık duyuyor. Benzer se
beblerden dolayı da bizim uluslararası 
diplomatik girişimierimize düşmanca 
yaklaşıyorlar. Bu düşmanlıklarını çeşit
li biçimler içinde sergel iyorlar. 

Daha önceleri Kürt haraketi için : " Ko
münist", "Moskova işbirlikçileri ", 
"terörist" suçlamaları revaçtaydı. Bu
gün artık o iddiaların davulu patladı, o 
davul çalınmaz hale geldi. Bu kez başka 
oir davul çalmaya başladılar: "CIA'nın 
işbirlikçileri". Bu tür düşmanca suçla
malar bizleri pek üzmüyor. Ancak siya
setten anlamayan, günümüzü kavrama
dan siyaset yaptıklarını zanneden, siya
;etiıı çocukluk aşamasında olan, sayı
ları çok az da olsa bazı Kürtlerin de bi
inçsizce bu düşman davulunu çalmaları 

JZÜCÜ. 

::::ı ~pılan son Kürdistanİ Cephe Karar 
'Jrganı toplantısının önemli kararları 
1elerdir? 
::::ıo Kürdistanİ Cephe Karar Organı 

toplantısı 27-31 Ekim tarihleri arasında 
Şam'da · yapıldı. Toplantıda, Kürdistanİ 
Cephe'nin "Irak'a demokrasi Kürdis
tan'a gerçek otonomi" olan şiarı değişti
rilerek , "Kürt Ulusunun Kendi Kaderi
ni Tayin Hakkı" şiarı benimsendi. 
Kürdistanlı siyasal güçler arasında da

yanışma ve birliği gerçekleştirmek için 
Ulusal Konferans düzenlenmesi ve Kürt 
örgütlerinin Kürdistan'ı paylaşan dev
letlerle ilişkilerini sınırlamayı amaçla
yan kararlara varıldı. 

D Söz konusu kararlarla ilgili detaylı 
bilgi verebilir misinz? 
DO Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareke
ti içinde yer alan siyasi güçler arasında
ki düşmanlıkları, anlaşmazlıkları, dağı
nıklığı ve iletişimsizliği gidermek; da
yanışma, işbirliği ve giderek birliği 
gerçekleştirmek amacıyla Kürdistan 
Ulusal Konferansı toplanması için çalış
nıalar başlatılması kararına varıldı. 
Kürdistanİ Cephe dört parçadan bütün 
güçlerin katılacağı böylesi bir Ulusal 
Konfernas'ı düzenieyecek bir Hazırlık 
Komitesi oluşturmak amacıyla dört par
çadan Kürt örgütleriyle temasiara başla
mış bulunuyor. Bu adım aynı zamanda 
Kürdistan parçalarındaki siyasi güçler 
arasında dayanışma, dostluk ve kardeş
liğin de geliştirilmesine hizmet ede
cektir. 

Cephe Karar Organı toplantısında 
PKK'ya bir çağrıda bulunularak, 
PKK'nın Kürt örgütlerine karşı sürdür
düğü düşmanca propağanda ve saldırı
larından, terörist yöntemlerinden vaz
geçmesi önerisinde bulunulması da ka
rarlaştırıldı. 
Diğer bir kararımız da Kürdistanlı 

güçler arasında bir anlaşma imzalaya
rak, Kürdistanlı güçlerin, Kürdistan'ı 
bölüşen devletlerle kurdukları ilişkilere 
bir sınırlama getirmektir. Bunun anla
mı: Kürdistanlı güçlerin, Kürdistan'ı 
paylaşan devletlerle kurduğu ilişkileri 

sözkonusu parçadaki hareketin ve 
siyasi güçlerin çıkarlarına aykırı bir 
şekilde geliştirmemesidir. 

D Bu karar çerçevisinde Kürdistanİ 
Cephe'nin Suriye ve İran 'la olan iliş
kilerini nasıl izah edebilirsiniz? 
DO Ben ilişki kurulmamalıdır de
miyorum. Kurulan ilişkilerin sözko
nusu parçadaki Kürt halkı ile o par
çadaki siyasi güçlere karşı kullanıl
m_ı;ıması gerektiğini belirtiyorum. 
Orneğin diyelim ki, sen Türkiye 

Kürdüsün. Suriye ile ilişki kuruyor
sun. Bu ilişkiyi Türkiye Kürdistanı: 
ndaki mücadelen için kurmalısın. 
Bunu Suriye Kürtlerinin çıkarlarına 
karşı kurmamalısın. 

Bizim İran'la ilişkimize gel inci, biz 
İran'la Irak devletine karşı mücade
lemizin çıkarları için ilişki kuruyo
ruz. Bu ilişki Iran Kürtlerinin çıkar
larına ters değildir. Olmaladırı. Biz 
gidip İran Kürtlerine karşı savaşma
malıyız. Onlara karşı tavırlar geliş
ı.rmemeliyiz. 

Diyelim ki , yarın İran Kürdistanı 
halkı ile merkezi hükümet arasında 
sorunlar çıktı. Bu durumda biz , 
merkezi hükümetten yana tavır ala
rak İran Kürtlerine karşı durma
malıyız. 

D Türkiye i/e ilişkiler konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 
DO Biz Türkiye hükümeti ile yuka
rıdaki prensip dahilinde bile ilişki 
kurmama kararındayız. Türkiye, 
Irak Kürtleri ile ilişki kurmak ister
se, en azından Türkiye'de Kürt mil
letinin varlığını kabul etmesi gere
kir. Türkiye ile ilişkiler, Irak Kürtle
rinin zorunlu olarak İran'la; İran 
Kürtlerinin Irak'la kurdukları ilişki
lerden farklıdır. Siyasi temelde ol
madıkça Türk hükümeti ile ilişki 
kurmama kararındayız. 

D Toplantıda Cephe örgütlenmesi 
ve dışilişkiler konusunda alman ka
rarlarla ilgili bilgiler verebilir 
misiniz? 

DO Bütün Avrupa'da tek bir temsil 
kurumuna kavuşmak için çalışmalar 
başlatılması kararına varıldı. Bütün 
Kürdistanlı güçlerin üzerinde anla
şacakları bir temsilciliğin dışilişki
lerde Kürtleri temsil etmesini, Bir
leşmiş Milletler toplantılarına göz
lemci olarak katılmını sağlamak için 
çalışılması kararına varıldı. 

Buna bağlı olarak Avrupa ve 
ABD'de faaliyet yürüten öğrenci, iş
çi , yazar, hukukçu kuruluşlarının 
merkezi yapılara kavuşturulması 
için çalışma kararı alındı. 

Kürdistanİ Cephe faaliyetlerini da
ha pratik bir şekilde sürdürmek için 
Cephe liderliğinin iki komite halin
de faaliyet yürütmesi kararına vardı. 
Bu komitelerden biri ülkede Sayın 
Mesut Barzani başkanlığındaki İç 
Komite , diğeri de benim başkanı ol
duğum Dış Komite. 
Dışilişkiler Komitesi'ne bağlı ola

rak, Diplomatik İlişkiler, Basın- Ya
yın, Irak ve Arap Ülkeleri ile Kür
distan' la İlişkiler Büroları'nın oluş
turulması kararlaştırıldı. Bu karar 
doğrultusunda Diplomatik İlişkiler 
Bürosu bünyesinde oluşturulacak 
heyetierin Doğu ve Batı Avrupa, 
Amerika, Afrika ve Asya ülkelerini 
ziyaret ederek Kürt sorununu tanıt
ma ve Ortadoğu sorunlarının çözü
mü için toplanacak uluslararası kon
feranslarda Kürt sorununun da gün
demleştirilmesi kararına varıldı. 
Ayrıca bu toplantımızda Irak'lı si

yasal güçler, geniş tabanlı Irak mu
halefet cephesi ve diğer bazı konula
ra ilişkin kararlara da varıldı. 

• 

D Sayın Talabani, Kürdistanİ Cep
he'nin vardığı bu yeni kararlar çer
çevesinde okuyucularımıza iletmek 
istediğiniz bir mesajın ız var nı ı? 

DO Evet , Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Mücadelesi'nin tek bir mücadele 
metoduyla başanya ula~amadığını 
görüyoruz. Yani mücadele sadece 
gerilla (peşmerge) mücadelesi de
ğildir. Mücadelenin binbir türünü 
uygulamak gerekir. Siyasi diploma
tik, askeri, legal illegal kitlesel bü
tün mücadele metodlarından yarar
lanılmalı, bütün toplum kesimleri 
içinde siyasal faaliyetler yürütülme
lidir. Kürt halkının mücadelesi çok 
yanlı olmak zorundadır. Kürt Ulusu
nun Kurtuluş Mücadelesi tek bir 
yöntemle ba~arıya ulaşamaz. Silahlı 
mücadele de gerekir. paralınenter 
mücadele de gerekir, basın - yayın 
faaliyetleri de gerekir. Kısacası Kür
distan'ın kurtuluşu ve Kürt ulusunun 
kendi kaderini tayin için bütün mü
cadele metodlarından yararlanıl 
malıdır. 
Kürdistan' ın dört parçasındaki ha

reketin özellikle de Türkiye Kürdis
tanı hareketinin dikkatini şu noktaya 
çekmek isterim: Irak Kürdistanı tec
rübesi göstermiştir ki başarı için tek 
bir mücadele yöntemi yeterli değil
dir. Ne tek başına gerilla mücadele
si, ne diplomasi ve ne de parlamen
ter mücadele bizi başanya götü
rebilir. 

Ama bu yöntemlerden uygulanabi
lir olanların tümü uygulannıaladır. 
Günümüz koşullarında bütün müca
dele yöntemlerini kullanmamız ge
rekiyor. 

STOCKHOLM • ANK 
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Bölüm I-II 

Kürt 
Ay dım 

Mehmed Uzun 

Ahmede Xani 

Krt •ydm~~~~~~:!,~ı";yıo ;ıg;ı; 
konuşurken Ahmede Xani'yle konuya girmek 
iyi bir çıkış noktası. Çünkü bu ünlü Küı1 düşü
nür ve yazarı. Kürt aydın geleneğinin hem atası 
hem de bundan 300 yıl önce Kürt aydınının ne 
yapması gerektiğini de yazarak göstermiş 

durumda. 
Ahmede Xani. 1650-171J7, Kürtlerin şimdiye 

kadar yarattıkları en güzel klasikierin bir bölü
münü yazdı ve Kürtlerin Kültür ve edebiyat mi
ras ının yaratıcılarından oldu. Ünlü eseri Mem ü 
Zin bugün de. hala aşılmayan mükemmel bır 
klasiktir. Kürt aydın ı bugününü değerlendirirken 
ve gelecekle ilgili düşünürken bu esere ve yaza
rına dönmek zorunda . Bu eserde bir Kürt aydını
nı ilgilendiren herşey var. Bir yazarın olağanüstü 
yaratıcılığı ve uzak görüşlülüğü, bölünmüş bir 
ülkenin onurlu direnişi, fukara , kapalı ve cahıl 
bir toplumun güçlü ve sıcak bir eleştirisi, köklü 
bir geleneğin çağdaşlaştırılması, umut ~e gele~ 
ceğin şiirleştirilmesi ve sonsuzluktan gelıp, son
suzluğa kadar sürecekmiş duygusunu veren kap
karanlık bir kadere başkaldırı. 

''Mem ıl Zfn''tümaydın özelliklerinin Ahmede 
Xani de varolduğunu gösteriyor. Herşeyden ön
ce o bir Kürt aydın ı ve yazarı olduğunun bilincin
deydi . O zamanın bölgedeki çok güçlü iki yazım 
dili Farsça ve Arapçayarağmen o Kürtçe yazdı , 

entelektüel gücünü. edebi birikimini. felsefi dü
~üncelerini ve siyasi arzu ve mesajlarını kendi 
ana diliyle ülkesine ve halkına iletti. Ve bunları 
ünlü bir Kürt destanı ''Meme Alan' ' aracılığıyla 
yaptı. Kürt sözlü edebiyatının köşe taşlarından 
olan ve geleneksel Kürt toplumuyla düşünce tar
zı ve değerlerini çok iyi gösteren bu destan A. 
X'ıni'nin~ düşünce, arzu. talep ve yeteneklerinin 
sözcüsü olmakla kalmadı, aynı zamanda yeni
lendi . Kürt edebiyatı en mükemmel k.lasiğine ka
vu~tu. edebiyat. düşünce ve felsefe dili olarak 
Kürtçe zenginleşti. Kürt edebiyatı bölge ve dün
ya edebiyatma bir armağan sundu. . 
Zamanından sorumlu bir aydının en önemlı 

özellikleri şunlar değil mi? Yorumlama, incele
me. değerlendirme. soruşturma, yenileme ve 
yaratma. O zaman Kürt aydını sağa sola bakaca
ğına. dönüp kendisine. tarihine ve Ahmede Xa
ni'ye bakmalı ve o duyarlı sürekli çağdaş gelene
ği kendisine ve geleceğine örnek almalı. Bu ge
lenek ve özellikler, bence, Kürt aydınının 

günümüzdeki olmazsa olmaz özellikleri olmalı. 
Çünkü öyle görünüyor ki, Irak Kürdistanı'nda

ki mağlubiyetler, İran Kürdistanı'ndaki siyasi 
çıkmaz ve Türkiye Kürdistanı'ndaki toplumsal, 
~iyasi karmaşa Kürt aydınını da ataJetsiz hale ge
tirmiş durumda. Kürt aydınının buna hakkı yok. 
Bir ülke, bir dil. kültür ve edebiyat ve bunların 
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kaderi yle, geleceği o ülke aydınının ne yaptığı ve 
ne düşündüğüyle yakından ilgili. Aydın insan ül
kesinin ve halkının sesi, eli, gözü, kulağı , toplu
mun vicdanı ve geleceğin habercisi olan insan
dır. Ahmede Xani Kürt dilinin de diğer dünya 
dilleri gibi güçlü olduğunu, Kürtlerin bir birliğe 
ve yönetime layık olduklarını söyler~en o yurt
severliğin alfabesini de yazıyordu. Ustelık 300 
yıl önce, tüm dünya, hala yurtseverlik bilincin
den uzak iken. İşte gerçek aydının özelliği ; o va
rı lmayan geleceği görür, tarihin inşasına ha~c 
koyar. Entelektüel çaba ve uğraş her zaman tarı
hin önündedir. Tarih çoğu zaman bu entelektuel 
çaba ve uğraş ın boyutu, derinliği ve gücüne göre 

biçim alır. ... 
Entelektüel çaba ve uğraşın boyutlu , derınlıklı 

ve güçlü olduğu ülkelerin geleceği ; . t?pl~rı_ı~al 
kalkınma , refah, kültürel aheng ve kışılıklı ılış
kilerdir. Tersinde ise durum tam bir faciadır: 
Yoksulluk, parçalanma, çelişki, cehalet, güven
sizlik , korku ve onursuzluk. 

Tarih insandır. Toplumsal kader ve gelecek in
sandır. Toplumsal kalkınma ve refah da, toplum
sal facia da insanın eliyle oluyor. Bu insanlar da 

genellikle aydınlardır. . .. 
Kürt toplumu ve Kürt aydın ı ne yazık kı , ne du n 

Ahmede Xani'nin geleneğini sürdürebiidi ne de 
bugün. Tarihsel , entelektüel gerçekliğimiz bu 
açıdan iç açıcı değil, Ahmede Xani'den sonra da 
o geleneğin inatçı ve kıskanç savunucuları çıktı. 
Hacı Kadire Koyi , Piremerd , Celadet ve Kamu
ran Bedirhan kardeşler v.b. sözkonusu düşünce 
geleneğini sürdürüp, kendi zamanlarına uygun 
entelektüel çalışmalar yapıp, eserler yarattılar. 
Ancak bu kadar, söz konusu aydınlar ülkemizin 
hüzünlü semalarından ışıldayan yıldızlar olarak 
kaldılar. Yaratıcı, eleştirisel düşünce ve felsefe 
geleneği hiç bir zaman Kürt toplumunun ayrıl
maz bir parçası, kollektifbir çabası ve uğraşı ha
line gelmedi. 

Kürt toplumu bunun acısını fazlasıyla çekti. 
Hala da çekiyor. Doğruyu söylemek gereklı; 
Kürt aydını ve toplumu o güzel geleneği sürdüre
meme geleneğini sürdürdükçe daha çok acı çe
kecek. Bir felsefi geleneği olmayan ve özgül fel
sefe üretmeyen, diline, kültürüne, edebiyatma 
sahip çıkmayan ve bunları geliştirmeyen, ente
lektüel çabayı hava gibi solumayan bir toplumun 
durumu ve geleceği iyi olabilir mi? Bir toplumun 
durumu ve geleceği ancak, savaş kahram~~ları 
kadar düşünce adamlarına, masal söyleyıcılerı 
kadar yazar ve şaire, geleneksel kurumlar kadar 
çağdaş, uygar kurumlara sahip olduğunda ıyı 

olabilir. 
Bu nedenle Kürt aydını eleştirel ve yaratıcı ol

mak zorundadır. Ne eleştirilmelidir? diye sorul
mamalı. Kürt düşünce ve toplumsal yaşamınının 
eleştirilmeye ve yenilenmeye muhtaç olmayan 
hangi yanı var? 

Ancak herşeyden önce günümüzde Kürt aydını
nın kimliği ve sıfatı somutlaştırılmalı . Kürt ~ydı~ 
nının önemli görevlerinden biri de bu. Çunkü 
hem Kürt toplumu çok hızlı bir biçimde değişi
yor hem de Kürtlerin komşularıyla ve dünyayla 
ilişkileri çok gelişiyor. 

Dünkü toplumun aydınları Kürt mollaları, 

şeyhleri, aşiret reisieri ve bir ölçüde de okumuş
I ardı. Çünkü bilgi, bilinç ve düşüncenin kaynak
ları bunlardı. Ancak bugün durum değişik. Ay
dın insan, bilgi, bilinç ve düşünceyi yaratan, de
ğişik biçimlerde başkalarına ula~tı:an insandır. 
Kürt aydını Kürt toplumunun çeşıtlı yanları, so
runları ve konularıyla ilgili bilgi, bilinç ve dü
şünce üreten, bunları savunan, geliştiren insan
dır. Kürt olmak, okumuş olmak Kürt aydını ol
maya yetmiyor. Hele Türkiye gibi her türlü 
garipliğin olduğu bir ülkede. Bu ülkede Kürtle
rin varlığı resmi olarak tanınmıyor, dıllerı yasa
larla yasaklanıyor ama ülkenin cumhurbaşkanı, 
başbakanı, içişler bakanı, çeşitli bakanları ve 
devletin üst kademesindeki daha bir çok zevat 
Kürt. 

Bir Kürt Rönesansı ve 

Ülkodo~:~~~::~od~l~-=: 
dolayı Kürt aydını ne yazik ki, toplumuna,_dil ~e 
kültürüne ilişkin, aydın olmanın tüm özellıklerı
ni yerine getirememiştir. Kürt aydını henüz işin 

başında . Aydınlar batı dünyasındaki gelişmele

rin sonucu olarak oluştu. Rönesans, Aydınlanma 
Çağı ve Fransız Devrimi aydın mefhumunu ve 
bir kategori olarak aydınları ortaya çıkardı. Kay
nak rönesans, aydınlanma çağı ve devrımlerdır. 
İşin başındaki Küı1 aydınının bu kaynaklara dön
mesi gerekli . Yani Kürt aydınının önündeki gö
rev, bence şu : Kürt dili , kültürü , edebiyatı ve dü
şünce yaşamıyla ilgili kapsamlı bir rönesans ve 
aydınlama hareketi başlatmak. Giderek yumuşa
yan, demokratikleşen dünyamızda , bugün böyle 
bir hareketin şartları var. Kürt aydınının olanak
ları da var ; herşeyden önce Kürt aydını sayı ola
rak hiç bir zaman bu kadar fazla olmadı. Bunun 
yanında Kürt toplumunu , dilini ve kültüıünü sar
malayan nankör, sağır ve kahredici yalnızlık , ter
kedilmişlik ve izolasyon duvarları yıkılmış du
rumda. Artık yanlızlığın kör penceresinden ge
lişmelere bakılmıyor. Kürt aydını bugün 
kendisini daha iyi ifade edebiliyor, medeni cesa
reti daha fazla , kaynaklara daha rahatlıkla vara
biliyor, kendisinden utanmıyor ve sesini yük
seltiyor. 

Bu konuda şunu da belirtmek gerekli. Kürtlere 
ilişkin bir rönesans ve aydınlanma hareketinin 
önkoşulu, Kürt aydınının kendisine dönmesidir. 
Halkına , özüne, diline, kültürüne, müziğine . 

edebiyatma dönmesidir. Uluslararası kaynakla 
birlikte ulusal kaynağa da dönmek gerekli. Kürt 
dengbejine, Melleye Ciziri'nin mısralarına , Ah
mede Xani'nin eposuna, N ali 'nin sürgünlük anı
larına, Bedirxan Paşa'nın Şam'daki mezarına, 

Haci Kadire Koyi'nin yurtseverlik şiirlerine, 

Zerdı1şt'ün Zend-Avesta'sına , Celadet Bedir
xan'ın güzel Kürtçesine, Şeyh Said'in, Seyit Rı
za'nın darağaçlarında söyledikleri son sözlere 
dönmek gerekli. 

Bu bakımdan Kürt aydını kendi özgüllüğünü 
çok iyi düşünülmüş bir evrensellikle sunabildi
ğinde başarılı olabilir. 

Dünyada Kürt aydınları kadar fazla acı çeken 
ama o oranda da kendisine yabancı olan aydın 
azdır. Korkunç bir acı çekiliyor, bir dram yaşanı
yor ama bunun ürünleri alınamıyor. Çünkü Kürt 
aydını genellikle benliğine, özüne yabancı. Ken
dimden bir örnek vereyim. Son romanıının kah
ramanı bir Kürt aydını: Memduh Selim. Mem
duh Selim Bey'in kısa yaşam öyk!isü şöyle: 

1800'lerin sonunda Van'da doğuyor. Istanbul'da 
felsefe ve siyaset okuyor. 1912'deA İstanbul'da 
Kürt öğrencilerinin kurd':'ğu HEVI örgütünün 
yöneticisi oluyor. 1913'de Istanbul'da yayınlanan 
Roji Kurd'ü çıkaranlardan biri oluyor. 1918'de 

yayınlanan Jin Dergisinin HemzeyeA Muksi'de_~ 
sonraki redaktörü oluyor. Kurt Tealı Cemıyetı
nin yöneticiliğini yapıyor. O zaman Fransız ve 
İngilizlerle görüşmeler yapan Kürt Li_gası:n~n 
sekreterliğini yapıyor. Türkıye Cumhurıyetı nın 

kuruluşuyla birlikte yurtdışına çıkıp Suriye/An
takya'ya yerleşiyor. Kürtlerin 1927'de kurduğu 
Xoybı1n partisinin kurucularından ve yöneticıle
rinden oluyor. 1930'lardaki Ağrı'daki Kürt baş
kaldırısının öğretici ve yöneticilerinden oluyor. 
Yakın Kürt tarihinde böylesi merkezi bir rol oy

naınış bir Kürt aydınını birkaç yıl öncesine ka
dar, kaç kişi biliyordu? Ben de onun ismini il~ 
defa 11J"77 yılında, Suriye'de duydum. O Sunye
de yaşıyordu ve 1976 yılında, orada ölmüş~. Bu 
nedenle onun ismini duyuyordum. O'nun ısmını 
duyduğumda ve yaptıklarını öğrendiğimde çok 
utandım. Kendimden utandım . Marks, Lenın, 
Stalin, Mao, Sartre, Afrikalı , Asyalı, Latin 
Amerikalı düşünür ve siyasal önderlerin hayatla
rını düşüncelerini ve eylemlerini detaylarıyla 
bili;ordum ama bana ait olan, uğruna mücadele 
ettiğimi söylediğim bir tarih ve gelenekten gelen 
ve bana bu oranda yakın olan bir Kürt aydınını 
tanımıyordum. Yani kendimi tanımıyordum. 

Durumumuz bu. Bir yenilenme ve aydınlanma 
hareketi bu trajik duruma son verecektir. Kürt 
aydınının kendi benliğine dönüp, kimli~ini sor
gulaması gerekli. Bu nasıl olacak? Bu kürt ınsa
nının gözündeki korku-yılmazlık-başkaldırı ka
rışımı bakışın, yüzündeki tedirginliğin ve yüre
ğindeki yalnızlığın felsefesi yapılarak olacak. 
Hala yazılmamış Dersim'in destanı yazılarak, 
Meme Alan destanının operası yapılarak, Kürt 
aydınının trajedisi olan sürgünlüğün şiiri yazıl~
rak, geçmişin, şimdiki durumun ve geleecğın 
yoğun siyasi irdelemeleri yapıla~k, _Kürt insanı 
ve aydınının romanı yazılarak, pıyesı oynanarak 

var olan sahte resmi tarihin yırtılıp atılarak, ba
şından bugüne Kürt tarihinin yeniden ortaya çı
karılmasıyla olacak. 

Kürt aydını kendisini tanımak zorunda. Bir 
geçmiş herkes, herşey için gerekli . Kürt aydını 
için herkesten daha fazla gerekli . Bu konuda, ne
redeyse bizden gizli tutulmuş, unutturulmaya ça
lışılmış bir prensibi sürekli hatırlalmamız gerek
li ; en büyük evrensellik özgüllüktür. Bir gelene
ğe bağlı olmak, bir gelenekten gelmek, evrensel 
olabilmenin koşuludur. 

Kürt Aydını 

B,md• :~ .:~~:~~"" O~d•do 
durmadığı bir konuyu da belirtmek istiyorum: 
Kürt dili. Kürt aydınına ilişkin özgüllüğün temelı 
Kürtçedir. Kürtçe olmadan bir özgüllüğün yara
tılması -neredeyse- olanaksızdır. Söz konusu ye
nilenme ve aydınlanma hareketinin, aydın çaba
nının anadili Kürtçe olmak zorundadır. Türkçe, 
Farsça, Arapça , İngilizce v.b. başka diller de 
kullanılabilir. Bu dillerin kullanımı Kürt aydını
nın çalışmalarına bir zenginlik katar. Ama ana
dil Kürtçedir. Kürtçe Kürt toplumunun ve Kürt 
aydınının kutsal varlığı , gelenek ve geleceğinin 
inancıdır. Kürtçe Kürt ulusunun ruhu , 200 yıllık 
siyasi mücadelesinin sancağı , bin yıllardan ge
len tarihinin rehberidir. Kürt insanının ruhuna. 
benliğine varabilmenin, Kürt edebiyatı , gelenek 
ve tarihini anlayabilmenin, Kürt müziğinin gü
zelliğini duyabilmenin anahtarıdır. 

Kürt aydını nasıl dilinden olabilir? O nasıl 

Kürtçesiz düşünebilir? O nasıl Kürtçesiz düşü
nülebilir? Kürtçe Kürt aydınının. nerede olursa 
olsun anayurdudur, kötülüklere karşı onu koru
yan, teselli eden, umut veren ana kucağıdır. 
Aydın insan herşeyden önce diline saygılı olan 

adamdır. Çünkü o işlevini genellikle sözcüklerle 
ya da sözcüklerin damıtılmış bir türü ol~n şekil
lerle görüyor. Aydının uğraşı sözcüklerı daınıt
mak, somut hale getirmek, onları kafa ve yure
ğin inanılır simgeleri haline getirmektir. Bu ne
denle aydın sadece öğrenme ve öğretmekle 

yükümlü değil, aynı zamanda kafa v~ yüreğin, 
inanç ve güvencenin de sözcüsüdür. Dıl toplum
daki ortak inanç ve güveneelerin aracıdır. Top
lumsal bir olgudur, toplumsal ruh halinin ifade
sidir. Aydının anadili ile ilişkisi çok özeldir. 

Kürt insanının haleti ruhiyesi Kürtçeyle anlaşı
labilir. O kendisini anadiliyle ifade ediyor, ana
dilinin sağladığı norm ve değer yargılarıyla ha
reket ediyor. Kürt ulusunun ruhunu, Kürt insanı
nın kimliğini soruşturmak ve ifade etmekle 

görevli Kürt aydınlarının Kürtçeden baş~~ da~a 
kutsal bir varlığı ve büyük bir silahı olabılır mı? 

Bir de şu var; Kürtçe düşünmek herkese nasip 
olmayan büyük bir macera, coşkulu bir mutlu
luktur. Çünkü Kürtçe yazmak ve düşünmek ası
milasyon ve yasakların yıllar yılı kafada ve yü
rekte yarattığı normların ve yasakların yıkılma~ 
sı onların yerine özgül, saf, sıcak ve onurlu yenı 
bi~ ruh halinin doğmasıdır. Kürtçe yazıp, düşün
mek; Kürt aydınına zorla kabul ettirilmiş yalan 
ve sahte yığınla şeyin yı kılması demektır. Aydın 
onurunu, sorumluluğunu ve yaratıcılığını herşe
yin üstünde tutmak demektir. Kürt aydınının 

anadiline bağlı olması halkına geleneklerıne, 

haklı inanç ve umutlarına bağlı olmasıdır. Kürt 
aydınının anadiline dönmesi; onu:ıu biçimde 
çağdaş dünyada yer alması ve asımılasyon, yok 
olma korkusunun üzerine kalın bir çizgi çekmesı 
anlamındadır. 

Nankör tarihin en fazla saygı duyduğu insanlar 
kendi dillerini ölümden kurtarmış, onu koruyup 
geliştirmiş insanlardır. Bunlar ölümsüzleşiyor. 
Ahmede Xani'den bu yana ülkemizden yığınla 
mirve yönetici geçti. Bunlardan kaçının ismi bu
gün biliniyor? Ama Alırnede Xani biliniyor ve 
durmadan büyüyor. Çünkü o inanılınayacak ka
dar çok zorluğa rağmen Kürtçe yazmak büyük
lülüğünü gösterdi. 

Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde Kürt 
toplumunun komşu toplumlarla olan en büyük 
farklılığı dilidir. Asimilasyon ve ayrı ulusal bır 
toplum olma özelliklerini yitirme_ tehlikesin!n 
önündeki en önemli sübap Kürtçedır. Bunun su-
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rekli hatırlanması , hatıriatılmas ı gerekir. Kürt 
aydınının en fazla duyarlı , ısrarlı ve radikal ol
mas ı gereken konulardan biri anadilidir. Kimi 
Kürt aydınlarının Kürt toplumunun kurtuluşuna 
ilişkin çok radikal önermelerde bulunup Kürtçe 
karşısında duyarsız olmalarına şaşırdığımı be
lirtmeliyim. 

Bir tarihsel gerçeklik olarak Kürt aydınlarının 
önemli bir bölümünün hiç Kürtçe bilmedikleri , 
Kürtçe düşünmek şanslarını ebedi olarnka yilir
dikleri ortada. Başka dillerde de olsa bu aydınla
rın çalışma ve çabaları saygı değerdir. Kürtçe 
yazmayı ve düşünmeyi bunlardan beklemek el
bette haksızlıktır. Ama az da olsa Kürtçe bilen, 
kendisini Kürtçe ifade edebilen bir aydının dilini 
gel iştiremernesi tam bir cinayettir. 

Kürt dili yasak ve baskılardan dolayı doğal ola
rak çılgınca koşturan ekonomik ve toplumsal ge
lişmeye ayak uyduramamıştır. Yeterince gelişip 
yenileşmemiştir. Ama Kürt toplumuna yaşamı 
cehennem eden rejimierin iddia ettiği gibi, o ba
sit . zayıfbir dil de değildir. Bugün Kürtçe ortaya 
çıkarılan eserler, yayınlanan dergi ve gazeteler 
onun zenginliğinin göstergesidir. Dünya da bunu 
böye biliyor ve mitingde Kürtçe konuşan anayı , 
mahkemede Kürtçe savunma yapan siyasi tutuk
luyu ve Kürtçe yazan aydını , yazarı alkışlıyor. 
Bundan bir kaç ay önce, dünya aydın ve yazarla
rının örgütü olan Uluslararası PEN Kulübün Ka
nada'da yapılan kongresinde, 24-30 Eylül-1989, 
ben bunun şahidi oldum. 600'den fazla dünyanın 
en seçkin yazarının katıldığı bu kongre Kürt dili
nin serbest bırakılmasıyla ilgili kararını alırken, 
tüm salon kararı alkışlıyordu . Böylelikle Kürt 
dilinin dünya dilleri topluluğunun ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ve 20 milyondan fazla insan ta
rafından konuşulan bir dilin en az diğer diller ka
dar saygı değer olduğunu gösteriyordu. 

Düşüncede 

S.mnm ~~~:~~~~: Y"•P dUşlin-
nıesi yavaş yavaş artık kangrenleşmiş bir hastalı
ğın da önünü alabilecektir. Ya da alabilecek 
önemli etkenlerden biri olacaktır. Sözkonusu 
hastalık , Kürt aydınının bağımsız düşünememe
sidir. Evet, çok yazık , ama Kürt aydını bağımsız 
düşünemiyor, düşününcede bağımsızlığını ger
çekleştiremiyor. Yüzyıllardan beri, Sallahadine 
Eyyubi'den bu yana gelen bir hastalık bu. Kürt 
aydınının düşünce ve davranış olarak kendisine 
ve toplumuna yabancı olmasının en önemli ne
denlerinden biri bu. Kürt aydını çok uzun yıllar 
İslamın ve İslam ideolojisinin bekçiliğini ve taşı
yıcılığını yaptı. "Osmanlı mefkuresi" Kürt aydı
nının beynini çel di. Son dönemlerde de marksiz
mi totaliter bir devlet ideolojisi haline getiren ka
ba Stalinizm Kürt aydınının büyük bir bölümünü 
esir aldı. 
Şu son 30 yıllık döneme bakalım . Tümüyle bir 

düşünce manüpülasiyonu sözkonusu değil mi? 
Bugün ülkesinde bile lanetlenen, ülkesindeki 
tüm aydınları ve güzel şeyleri katleden, insanla
rın güzel inanç ve duygularını sonsuz bir korku 
ve vahşete dönüştüren anti-demokratik Stali
nizm Kürt aydınını da iliklerine kadar sarmadı 
mı'? Kürt aydını da düşünce ve davranış olarak 
bir kaba , ilkel , küçük Stalin olmadı mı? Herşe
yiyle bizden, toplumumuzdan ve toplumsal de
ğerlerimizden farklı bir gelenek ve toplumdan 
gelen ve bir köylü lideri olan Mao ve dünyada 
esamesi bile okunmayan, varlığı bile farkedil 
meyen ve hiçbir felsefi , düşünce geleneği olma
yan kapalı Arnavutluk'un lideri Enver Hoca bile 
önemli bir bölümümüzü etkilemedi mi? 

Bunlara ek, komşu devletlerin ve dünyayı idare 
eden büyük devletlerin kendi çıkarları için Kürt 
sorununu ve Kürt aydınını kullanmak için yap
tıkları şeyler var. Kürt aydınının çok zor şartlar 
içinde olduğu bir gerçek. Her taraftan güçlü bir 
saldırı ve kuşatma sözkonusu . Kürt aydın ı bu yo
ğun ideolojik, siyasal , kültürel taaruza karşı du
ramıyor. 

Ancak bir çıkış yolu bulmak gerekli. Bu zorun
lu . Sürekli Kürt tarihinin bir direnişler tarihi ol
duğu söyleniyor. Bu doğru, dünyada böylesi 
onurlu ve kesintisiz bir direnişin içinde olan çok 
az halk vardır. Ama bir de şunu tüm açıklıyla 
söylemek gerekir: Kürt tarihi bir yenilgiler tari-

''V 
I~rt aydınının önündel<i Qörev 

bence şu: Kürt dili, l<ültürü, edebi
yatı ve düşünce yaşamı ile ilQili 
!<apsamlı bir rönesans ve aydınlan
ma harel<eti başlatma!< ... Giderel< 
demol<ratil<leşen ve yumuşayan 
dünyamızda, buQün böyle bir hare
Retin şartlan var.:' 
hidir de. 200 yıllık bir direniş hala başarılı ola
mamış, hala bir yere varamamıştır. Niçin? Bu
nun nedenleri çoktur. Ancak en önemli neden
lerden biri , sözkonusu direnişin önderi olan 
Kürt aydınının düşüncede bağımsız olamaması
dır. Bir örnek vereyim. Kürt aydın hareketinin en 
güçlü olduğu dönem 1900-1920 dönemidir. O 
dönemin entelektüel uğraş merkezi Osmanlı 
İmparatorluğunun başkenti İstanbul'dur. Ülke
nin her tarafından gelen Kürt aydınları orada 
okumakta, uğraş vermektedirler. Kürt öğrenci, 
kadın, işçi ve aydın örgütleri kurulmakta, 
Kürtçe-Türkçe dergiler, gazeteler çıkarılmakta , 
Kürt klasikleri yayınlanmakta, ülkeyle ilişkiler 
yoğunlaşmaktadır. Osmanlı devletinin önemli 
kademelerinde görev yapan Kürt paşalar, diplo
matlar, mutassarıflar, bürokrallar da bu yoğun 
uğraşın içindeler. Dünya çalkalanmakta. Birinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorlu
ğu bölünmektedir. Osmanlı yönetimindeki tüm 
halklar kendi kaderlerini tayin etmektedirler. 
Kürtler de ilk defa kendi kaderlerini tayin etmek 
fırsatını yakalamaktadırlar. Ancak Kürtlerin ta
rihlerinde bir daha zor yakalayabilecekleri bu ta
rihi fırsat elden kaçırıhyor. Niçin? 
Bunun nedenlerini biz bugün Kadri Cemi! Paşa 

(Zınar Silopi) , Ekrem Cemi! Paşa, Dr. Nuri 
Dersimi vb. o zamanın Kürt aydınlarının yayın
lanmış anılarından öğreniyoruz. Nedenlerden 
ikisi şunlar; güçlü Kürt aydın hareketi Osmanlı 
ideolojisinden dolayı bölünüyor ve Kürt aydınla
rı Kürdistan'a, Kürt halkına , kendi benliklerine 
döneceklerine İstanbul'da , İngiliz, Fransız ve 
İtalya devletlerinin temsilcileriyle sürekli görüş
meler yapıp, bu kanallar aracılığıyla Kürtlerin 
haklarını almaya çalışıyorlar. Sözkonusu bu dev
letler İstanbul'da Kürt aydınlarım oyalarken, 
Türk aydınları da Mustafa Kemal 'in önderliğin
de Kürt toplumunu ve Kürtlerin ülkesini kendi 
amaçları için örgütlüyor. 

Bu önemli yanılgının bugün ortadan kalklığını 
kim iddia edebilir? Uzun bir süreden beri, karşı
laştığım Kürt aydınları ve liderlerine şunu soru
yorum: Durmadan daralan "" küçülen dünya
mııda Kürt aydını ve lideri nas ıl özgül olabilir, 
nasıl düşüncede bağımsız olabilir? Bir Kürt ay
dım nasıl Muhammedçi, Marksçı, Leninci , Fre
udçu, Sartreci, Neitzscheci ama aynı zamanda 
özünü n, benliğinin bilincinde, dil , kültür ve top
lumunun aydını olabilir? Bir Kürt lideri , nasıl 
düşünce ve davranış bağımsızlığından taviz ver
meden, onu gözardı etmeden, her türlü başkent
le siyasi , diplomatik ilişki içinde olabilir? .. 

Bir aydının ve aydın hareketinin teminatı ve ge
leceği onun ahlaki değerleridir. Ancak bu ahlaki 
değerler onun çalışmalarını bir inanç ve güç ha
line getirebilir. Onu toplumsal bir güvence hali
ne sokabilir. Ahlaki değerlerin başında da ba
ğımsız düşünce ve davranış geliyor. Amaç ve 
inançların bu ahlaki değerlerle donatılması ge
rekli . Ancak o zaman sözkonusu aydın çaba, 
amaç ve inançlar saygın olabilir. 
Tekniğin böylesine geliştiği günümüz dünya

sında hiçbir siyasal , toplumsal, kültürel ve felse-

fı düşünce ve davranış biçimi izole olarak yaşa
yamaz. Ayrıca yaşamamalı da. Karşılıklı ilişki 
ve dialoglar giderek yoğunlaşıyor. Şüphesiz çe
şitli sorunlarm çözümünde en iyi yol karşılıklı 
ilişki ve dialogdur. Kürt aydmı bunu istemeli, 
buna sahip çıkmalı. Ama bir şartla; kendi benli
ğini unutmayarak, hiçbir devletin ve ideolojinin 
bağnaz bir sözcüsü olmayarak. 
Başkentlere, Ankara, İstanbul , Bağdat, Tah~ 

ran , Şam, Londra, Paris, Waşington , Moskova: 
ya ydğun olarak eleştirel olmayı öğrenmemiz ge
rekli. Çünkü Kürt trajedisinin sorumluları, şu ya 
da bu oranda, bu başkentlerdir. Ama aynı za
manda bu başkentleri sevmeyi öğrenmemiz ge
rekli . Çünkü bunlar insanlığın yarattığı medeni
yetlerin, insani ve demokratik değerlerin ve öz
gürlüğün merkezleridir de. 

Demol<rasi 

0.. ve HoşQörü 
nemli gördüğüm bir konuya da parmak 

basarak, bu denemeyi bitirmek istiyorum. Ya
bancı devlet , güç ve resmi ideolojiler tarafından 
çarpıtılmış ve bir oranda da köre! tilmiş Kürt ulu
sal benlik ve ruhunu araştıracak olan Kürt aydını 
bir şeye çok dikkat etmek zorunda: insani , de
mokrat ve hoşgörülü olmak. Eğer bu değerler 
böylesi bir arayışın ilkeleri olmazsa, ulusal ben
lik ve ruh arayışı kapkaranlık bir vahşete ve ce
hennemİ bir çılgınlığa giden yol da olabilir. 
Unutmamak gerekli, tüm faşizan, totaliter ideo
lojiler bu temaları kullanmışlardır. Jön Türkler, 
Nazistler, Falanjistler ve en nihayet Pol Poth ve 
Saddam Hüseyin bu temaları kullanarak insanlık 
tarihinin unutulmaz hüzünlü sayfaları olan katli
amları gerçekle5tirmişlerdir. Ulusallık akılcılık 
kadar çılgınlığın da sembolüdür. Özellikle üçün
cü dünya ve gerikalmış ülkelerdeki militer, yarı 
militer yönetimler ulusallık adına , kapalı kapılar 
ardında demokrasiyi, insan haklarını ve aydınla
rını boğuyorlar. Haklı bir çıkış noktası olan bir 
çok ulusal hareket, eğer sağlam demokratik ve 
ahlaki değerlere sahip değilse, kurtarmaya çalış
tığı ulusuna karşı bir ölüm, vahşet ve korku ma
kinesi haline gelebiliyor. 

Rönesans ve aydınlanma çağı bilgi ve aydınlan
nıayla birlikte demokratik, insani değerleri de 
insanlığın hizmetine sundu. Aydın insanı fanatik 
bir ideoloji taşıyıcısından ya da okumuş bir me
murdan, bürokraltan ayıran özellik , aydın insa
nın demokratik ve insani değerlere verdiği 

önemdir. 
Daha önce Kürt aydınının günümüzdeki en 

önemli görevinin bir Kürt rönesansı ve aydınlan
ma hareketini başlatmak olduğunu söyledim. 
Kürt aydını böylesi bir görevde, rönesans ve ay
dınlanma çağının görkemli özellikleri olan hü
manizm, demokrasi, eşitlik ve hoşgörüyü ihmal 
edemez . 

Kürt aydınının üzerinde yaşadığı toprakların 
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demokrasi ve insan hakları konusunda ne kadar 
çorak olduğu biliniyor. Hem Kürt aydınının ül
kesinde hem de komşu ülkelerde ciddi bir de
mokrasi geleneği yok . Ne devlet-insan ilişkisin
de ne de toplum-birey lişiki s inde . Hüküm süren 
değer yargıları tartışma ve ortak kararı değil , 
emiri ; çoksesliliği değil, teksesliliği ; katılımcılı
ğı değil, ilkel ve kapalı bir elitizmi seviyor. Çıl 
gıncasına bir sevgi bu . 

Kürt insanının trajedisini hazırlıyan ve hala bu 
trajedinin sürmesine önayak olan bu sevgidir. Bu 
sevgiden dolayı başkalığını korumak isteyen, 
haksızlığa uğramış öfkeli Kürt insanı , tüm iyini
yetli çabalarına rağmen , bir türlü birliğini ku
rup, ortak bir güç haline gelemiyor. Yine bu sev
giden dolayı Kürt trajedisinin baş sorumlusu 
komşu ülke rejimleri Kürtlere ve haklı talepleri
ne karşı akılalmaz bir kin ve öfke duyuyorlar. 
Böylelikle anlamsız bir vahşet ve kör bir öfke or
talığı kaplıyor. 

Kürt sorunu, komşu devletlerin iddia ettiği gi
bi , askeri bir sorun değildir. Kürtleri bölen ülke
lerdeki herhangi bir zabıta vakası değildir. Her
hangi bir idari uygulama değildir. Kürt sorunu 
bir insani sorundur. Dolayısıyla da insanlığın so
runudur. Ve sorun insani , demokratik yaklaşım
larla çözülecektir. 

Herkesten önce de Kürtlerin düşünce ve davnı
nış olarak insani, demokratik olması gereklidir. 
Sözkonusu yukarıdaki akılalmaz sevgiden en 
fazla çeken ve zarar gören Kürtlerdir. Kürtlere 
bu kadar çektirmiş totalitarizm ve anti
demokratizm Kürtlerin düşünce ve davranışları
nın rehberi olamaz. Kürtler fermanı. tekseslili
ği, ilkel ve kapalı elitizmi savunamaz. Kürt insa
nının yanlız, kırgın ve öfkeli ruhu ancak, dina
mik ve güven dolu bir çoksesliliğe, demokrasi ve 
toleransa muhtaçtır. Kürt insanının hüzün ve ke
der dolu gözleri demokrasi , dostluk, kardeşlik 
üzerine kurulu ulusal bir ilgiye muhtaçtır. 

Dünyanın nereye gittiğini görüyoruz. Totaliter 
ve anti-demokratik yapılar ve düşünce sistemleri 
çatırdıyor. İnsanlığın yaşadığı en büyük trajedi
lerden olan 2. Dünya Savaşı'nın. anti
demokratizmin, kin ve nefretin sembolü olan 
Berlin Duvarı bile yıkıldı. Büyük haksızlıklar 
üzerine kurulan Doğu ve Batı blokları büyük 
sarsıntılar geçiriyor, tarihsel haksızlıklar günde
me geliyor. 

Kürt aydını bu gelişmeyi geriden izlememeli. 
Gelişmenin geleceğini öngörebilmeli ve buna 
uygun bir entelektüel uğraş içinde olmalı. Kürt
ler çok büyük tarihsel bir haksızlığa maruz kal
dılar. Ülkeleri bölündü, dilleri bile yasaklandı. 
Bu tarihi haksızlığa işaret etmeleri bile suç hali
ne geldi. Şimdi günümüzdeki gelişmelerin man
tiki bir sonucu olarak, Kürtler bu tarihi haksızlı
ğı ortadan kaldırmanın şartlarına kavuşuyorlar. 
Sürekli tarihin uzak köşelerinde duran Kürt ulu
su ve benzeri biçimde haksızlığa uğramış diğer 
uluslar tarihin merkezine doğru geliyorlar. 

Kürt aydını bu tarihsel gelişmenin mantığını ve 
pratik kanallarını yakalayamazsa ve bu fırsatı da 
kaçırırsa büyük ihtimal ile, artık yeniden "ne 
yapmalı" diyebilecek gücü bile kendinde bula
mayacaktır. 

Not/ Bu deneme 1989 'un sonbaharında, TUrki
ye'de yayınlanmakta olan Medya Güneşi isimli 
Kürt dergisinin talebi üzerine kaleme alındı. An
cak daha sonra, derginin yayımına ara vermesi 
üzerine deneme yayınlanamadı . M. U 

AÇIKLAMA 
• • • Geçen say1m1zda yaym/ama
ya başlad1ğ1m1z M. Uzun'un "Kürt 
Aydm1" başlikii makalesinin birin
ci bölümü redakte edilmeyen 
banttan yaymlanm1şt1r. Bu neden
le yazmm hemen hemen her pa
ragrafmda dizgi hatalan vardir. Bi
rinci bölüm/e ilgili düze/tmeler 
verme yerine her iki bölümü birlik
te basmay1 uygun gördük. KP. 
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edebiyat sanat ve kültür • 

W1 Ben Erez 
1. 
Sira nür,şemdan 
Wira şev, zindan 
Vi beri dewet, 
Wira dew ü ceng 
Wı beri hesir, 
Vira ewqa dil. 
Vi beri kilam, 
wira xwey,xulam, 
vira gul, beybün, 
wira qetil , xün, 
wira-rüt, tazi. 
vira ter, razi, 
vira xuşk , bira, 
wir nela gura, 
Kenge ev qerax 
Nüra xwe dilrem 
we bike peşkeş 
Bişine wira 

2. 
Kulakurda 
Giran ü kür, 
Ewqas xedar, 
Ewqas mezin , 
Oey dibeji. 
Çiyaye grgür 
Hilkişyaye 
Ser dile min. 

3 
Gelibira, 
Çawa çapkim, 
Bi çapkim 
Ve neheqi e, 
Ve namerdie, 
Telebextie .. 
Zimane me, 
ziyareta me 
Girline dil, 
Azaya me 
Oeyd kirine, 
Le dest-zincir. 
Bi çi çapkim. 
Çawa çapkim 
ve nemerdie, 
ve neheqie, 
Telebextiye .. 
Bi bihusta 
Yani gava, 
Bi meha, sala 
Yane qurna 
Kula me ye, 
Derdeme ye, 
Derman heye, 
Kes nade me 
Geli bira, 
Çawa çapkim, 
Bi çi çapkim 
ve neheqiye 
ve nemerdiye, 
Telebextiye 
Gelibira, 
rabin ,qutkin 

ve neheqye, 
Telebextiye, 
Qeyd ü zincir, 
Sesebibin 
Sem. hesir. 
deste xere 
Kes nade me, 
Dermane me 
Deste me ye 

4 
Civat bü vi beri 
Şemala por zerin. 
Roe elek dikir 
Zere xweyi bikir 
Bi har bü her dera 
Sona dila şerav. 
Kere pez reşele 
Rexe çem diçere 
Nişkeva bü teyrok, 
Şivin lerizin çok. 
Teyroka bey ewra, 
Hingavte dor, bera, 
Bu terqina gulla, 
Deşte mexmor hilal. 
Deh tirk ça gure har, 
Li pez büne perwar. 
Kirin gurmke hiri, 
Ajotin wi beri.. 
Çawa bike Cemal , 
Ne komeke, ne çar. 
Be pişt ü be bilek 
Ewe dijmin, çemek 
Agaye çi beje, 
Wi belale peşe 
Idi pez wi beri 
li hev girliye kori 
Sinor büye hesr, 
Ne fesale, ne çar, 
le her neriye kever 
Ew maşoqe riber, 
Peşya kerı , beled 
Ş üye qewaz, rı: ele ... 
U Cemal rol, pıva : 
-Genime min bü ziwan, 
Ew agaye nemerd, 
Welat min ra bü derd. 
Zare birçi, tezi 
ıyıane feqir, riji ... 
V likiri Cemal , 
U qey beji dit çar. 
(Çi ma wexta derd heye 
Tim derman ji heye) 
Bilür dare çame 
Zorek da miqame 
Qeyde nerya çeleng 
Li pez bü tesele 
Neri guh pij kirin , 
Le sinor bü diri... 
ü neri lezkir meş, 
Qeyda wira bü eşq , 
Xwe avite Erez, 
Ç>a dü wi kere pez. 
U deh diz gure har 
Peşya pez bün hesar. 
Ü pez wan bü totan, 
Xure wan bü cefa. 
Man wi beri tima. 
Mirüz, por ü poşman 
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Sehide Ibo 
"Derd ü Rulen " me pır ın 

D Tu dikari hineki behsa xwe 
ı1jiyana xwe biki? 
DO Ez 8 e gulane sala 1924li 
nehiya Eçmiazine, mala Kur
de mihacir hatime dine. Min 
li mekteba gund koma 7 a ani
ye seri. Paşe ez çı1me bajare 
Yerevane. Min li wir texniku
ma doxtoriye kuta kiriye ı1 

bılme berdestiye dixtor. Sala 
1951 ez bılme xwendekare 
universiteya Yerevane dixto
riye. Sala 1957 an heta roja i ro 
dixtore zarokan im. Ez du sa
lan nehiya Spitake şuxuli me. 
Paşe ez li Moskvaye da aspi
rantura Akademiya Ulme 
dixtorie de hin bılme, sala 
1962 an bılme kandidate ulme 

U lawemin Ez iz mina bave xwe dixtore di ran e. 
Ewe zutiri bibe kandidate ulme dixtoriye ı1 li 
universitete kar b ike. Ez endami Yekitiya Ni vis
karen Ermeniyan im. 
Min heta niha du pirtuken dixtoriye bi zimane 
me, le sise bi zimane ermeni weşandine. 

Bona xebata qenc ez hatime bijartin çewa ende
me hevaltiya dixtore zazaiye Avropae ı1 ortemile
liye ( ternam i ya diniyaye) heta niha min 180 xeba
te ulmiye weşandine. 

D Te kenge dest bi ni visine kir ı1 heta niha çi we
şandine? 

DO Niha derheqa şuxulkariya min ya edebiya
te. Min sere serda bi zimane me nivisi . Rast e, 
şiera min a ewil bi zimane ermeni neşir bı1 (nave 
we "Koçere duh" bı1) sala 1948. 

19 
visandin. Heta niha 8 pirtı1ken min neşir bı1ne, 

tev ji li jere vane. 
Pirtı1ka min a ewil sala 1963-an ronkayi dit. 

Nave we "Qurna min" bı1 . Ew berevoka şiera 
bı1. 
Sala 1966 an berevoka kurtaçimkan "Duriyan" 
derket Paşe poema "Bist sale din". Sala 1975 an 
kiteba şiera ı1 poema "Sinem" hate dine. Wecta 
poema "Sinem" heye. ew peşkeşa şerkariya ci
mata kurd e. 

Peyi van kiteban romana "kurde rewi" sala 
1980 çap bı1. Ev ji derheqa reva bereke kurdan e. 
Ew ber bi zoza şı1re Rome miskene kal ı1 bavan 
dihele. Dibe mihacir ı1 direve te Rusiyayee. 

Kiteben din ji hene, le yapaşin (axizie) "Azati" 
li ber dile min tevan baştir e. 

Ez we de pirsa bere (qebil) kurda peşda dikşi
nim . Wan qebila time dutireti kiriye nava gele 
kurd . E w ji li dijmine kurd ı1 Kurdistane pir xweş 
hat iye. 

Bi saya we welate me Kurdistana zengiin parçe
parçe k.irine, qebile me rakiri ne rı1 hev bi xwe ji 
xuna xuşk ı1 biren me xwarine. 

Ez we kitebe ji we re bi re dikim. 

D Bi ya te, dijwariyen zirnan ı1 edebiyata kurdi çi 
ne? 
DO Welleh, birano, dijwari zi hene. Dijwariya 
kijan Kurdi tune? 
Edebiyata kurdi bitevi gele kurd hatiye dine. E w 
awqasi kevn e, bi qasi emre gele me. 

dixtoriye. Ji sala 1963 an ez li 
U niversite ya Yerevane dixtoriye kar dikim, be
re bılme asistant paşe doçent , ji sala 1970 an heta 
iro doktore ulme dixtoriye me, professor im. 
Mala min pir giran nine. Kevaniya male Naza 
Sehid universitet ani ye seri. Ve gave di mektebe
ke Ermeniyan de derse zimane rusi dide. 

Min bi zirnaneki dine nikaribı1 binvisiya. Çimki 
zimane mini de kurdi bı1. Ew ji ve şiere ji te 
xane. 
''Tev şlre xwe, tev şlre xwe 
ine da min zimane me, 
Lema jl ez ku de herim 
Zme kurd e belede min. 
KI zimane xwe bir bike 
Ş/re dayika xwe bir dike. '' 

O Te çi plan ı1 program ji bo rojen be hene? 
DO Bona roje peş. M iraz, kul ı1 derde me teva 
ji Kurdistan e. Ez ji bawer mi: 
Ber deriye roja rengin 
Kurdistane rabe ser zin . 
Biraye min en dur. ez saxi silarneti ya we dixwa
zim. Rojeke be em e li ware kal ı1 bavan rasti hev 
ben. We deme kef kefa me ye. 

Mecana keça min dixtora dilane (kardiyolog). Demek, ni visaren min tev ji bi ve nete hatine ni- 17.10.1990 

Ü tirkeki kal 
xeber anin ser zar: 
- Oro, kurde nemam, 
Pez, kise te da ma. 
Ü perani sermesi , 
Nela xwe kire qest. 
Niha wexte diçin 
Kurda talan bikin 
Diben: -Çeka kurda 
Bilüre dest wan da, 
l;:ieta miqame wan 
)) bilür ji hene 
Idi talan, lilan 
Ne qismete mene 
lro şemale vir, 
wir şemale, vir-gul. 

5 
Çeyran, 
we ji mexere, 
Heyran, we ji me xere. 
Tirbe sed bave me 
Nav ve xweliye dane. 
Ev xweşxweşke gevez, 
Merg, beyare etlez 
ji axa kal , bava 
Büne xemil , rewa 
Ku hat Selahedin, 
Kurd bün vi ra ser zin . 
Hildin Meme Ala, 
Hildin Qeretajdin, 
Hildin Ker ü Kulik, 
Hildin dirba ü re , 
Hildin çiya gedük, 
Ternam e me bün xüt 
Kurd bün bira, cotkar, 
Malxuye çar hezar sal. 
Bejin hün ji ku de? 
we kir ewqas gune. 
we ware me ci net 
Xewera kire binyat, 
we qiz ü büke me 
Şeland ... hün bün cerme. 
Cingiz-xane qutam 
H ün wi ra bün xulam 
Bagera wi kokbir 
l;:iün gihande li vir, 
U h ün bi xwe xulam, 
Mera büne xudan, 
Neheq, nemam, qeda 
Ruh ü mala me da. 
Demek hünin mevan. 
Le em malxuyen, xudan 
Teriqa kal şede 
U qaziye wede. 
Heyara n, 
Süce me çiye, 
Mevan dişedine 
malxuye mal derine. 
le teriqe şede 
Le qaziye wede, 
Malxuye ter cane, 
Oewat ü gumane 

Tu car ne paşmane. 

6 
Sibe züye, 
Werzebaye Wane te. 
Cav qijike, 
Tev çilke barane te 
Disa kela 
Diyarbekir xezebe 
Mirin bela 
Xorle tüksiz ezebe 
Geli xüşka , 
Guli biskan bin in xwar 
Baj xatire 
wetenpereste pergal. 
Welate me 
ü çiyayen me hezin e, 
Gund bajare 
Meda kovan ü şi ne 
Daye rabe, 
Kurdistana min zeynet, 
Kul xweş nabe 
Ne bi hesra. ne bi beyt. 
Daye rabe, 
Ez heyrana lawe te, 
Hesir zabin 
Bi ra tim ji çave te, 
dile teva 
iro kul ü birine 
Roj ü teva 
Kurdistane be tine. 
Çeme Pae, 
Ferat we sor dikişin. 
Mizgin nae, 
Xün ü hesir dirijin. 
?ipan , Grgur 
lro we reş giredan, 
kerr bün tembür, 
Erdek büne xwey, xudan 
Rabingeli 
Bire mine bereder, 
Teyax qewin 
Ber we birüska beter. 
Pak zanibin, 
Xweş zanibin , 
Çiqas neyar 
çiqle dare weşine, 
Kurdepola 
Koka wana 
diha we zor bimine, 
Dae rabe, 
em eskere ordya te, 
Dae şabe, 
Mizgin tera azadye. 

7. 
Roe dabü nedir, 
Zerkildabün zozan, 

Tırenc bübü zincir 
Mina rexte qiza. 
Dijmine dil kevir 
Dakutabü ser gund. 
Talan dikir, dibir 
Li nav çaye bilind. 
Rabün gundi bün yek, 
Dane hev sond qirar, 
Hildan xurek ü çek, 
Rabüne peş neyar. 
Xiret wan ra bü lin, 
Büne kulm ü bilek, 
Ajotin ser dijmin 
Boy axa xwe tiberk. 
Mala Hesen da par 
Şaya tae tene. 
Govend bübü hesar 
xemla rengine le. 
ü bük an ine mal. 
Ket kirin ta nişev, 
Eşq bü dayka Xezal, 
Şa bün dawetvan tev. 
ü linane qawe 
Rezbün ser misine, 
Şerbel ü gulave, 
Oize kezi linin. 
Neh meh büne zincir, 
Büke kurek ani 
Ü male kir tivdir, 
Mesrefa xweş danin . 
Dua kirin gotin 
- Şikir zari mere, 
we xwey bike amin 
weten mina şera , 
çile zare tune, 
Hale ser gund neyar, 
De ü bave une, 
Nebe ilac ü çar. 
Çü şer tae tene, 
Bü şer li meydane, 
Bü kela peş nemarn 
Sona Kurdistane. 
Büka zevistani 
Bi dileki birin , 
Kilarn wan hev ani 
Bona Zare kurin : 
" Raze, lawo raze, 
Bave te çüye şer 
Raze, lawo, raze, 
Bengze te nabin ter, 
Bavo büye esker, 
Lawe Kurdistane 
Weki tu ba, bager 
Neyen ser colane 
Colana me ev ax, 
Qurne sal ü zernan 
Weten bü ax ü wax 

Dest neyar ü nemam. 
Raze, lawo, raze , 
Bave te çüye şer, 
Raze, lawo raze, 
Bengze te nabim ter" 
Roj hev h üne gewlaz, 
Hat beseke neyer 
Bave emre xwe da 
Bona misken nav şer. 
Ü büka yeksale 
Bi dileke birin . 
Kilarn anizare 
Boy zara xwe kurin. 
" Raze lawo raze, 
Bave teyi şehit , 
Boy me seri dani 
Bave teye egit 
Raze, lawo,raze 
Züka mezin bibe, 
Tu car naye rae, 
Dewsa bave bigre 
ü dibejin niha 
wexta mij, dümane, 
Ser sinora di ha 
Lawe kurdistane 
ü em ternam dilek 
ü em tev ji esker, 
Hevra pişt ü bilek 
Boy xweliya xwe tiberk. 
Bira baş zanbin , 
Xerxaz, qomsi. nemam, 
em emre xwe didin 
Boy Kurdistana şan . 

8. 
Mij bübü hiri 
Li ser Setmbole, 
Xunav dibari 
Ü dibü hiri 
Gemya me mezin 
Deweke pirxur, 
Bosfor şov dikir 
Ber ditıü bihur, 
Bosfora bedew, 
Cineta zemin, 
Gogercin ü kew 
Eimin xemilin, 
Gemi sekini, 
Giredan zincir, 
Oerax sincirin 
Bi merven feqir. 

Xorleki bejn, bal , 
Simele qetran. 
Heyr ü hijmekar 
Me mabü tima. 
Aya Sofya 
Bübü Şeda me, 
Şeda du kurda 
Tefeküre hev 
ü herbiçeva 
Me hevdu temkir, 
Dile me hingavt 
Küreke egir. 
" Bele ez Kurdim, 
wi da caba min, 
Le destür nine, 
Kurdi xeberdim" 
Zimane tirki 
Me gotin xeber, 
Dile meda kin 
Mera bü keser 
Min be herndi xwe 
Kirin ev fikir: 
-Xwede ca rabe 
Ji xewa kibir, 
ça xebül diki, 
zimane tev şir 
Me asax dikin. 
Ling ü baske me 
Qepeşe, bizmar. 
Le zimen çima 
Dikin nav hesar? 
Xwede ke hilde 
Şüreki heqye? 
ü kokbir bike 
Eve neheqye. 
Du hesir mori 
xorl anin xare 
Em hevra gori 
Li nav hesare 
-Xwezla min bi te,
Ewi hedi got,-
Kurdi peberde, 
Dile min diso, 
qDikim kovi birn 
Ji eve dine, 
Her neqişrinim 
Ez eve zine. 
Ax, ter peberdim 
Zimane ine 
ü terkeserbirn 
Ji eve di ne ... 

Le kurda herim, 
Ax, derde mine, 
Çawa bitirim 
Wax, tu çar tu ne ... 
Me mile hev Jıirl 
Çüne dest, ruye hev, 
Pela he dixist, 
Melisi bü şev. 
Hüfin gemiye ket, 
Bina xwe kışand , 
Xorleki betreng 
zincirek şidand 
ü ji ci leqiya 
Gemya me mezin, 
Te digot hejya 
Behra reş temam. 
- oxirbe tera,-
xorl kire qirin, 
Denge wi pekya 
Niveke ezmin 
Ezi gumanim, 
we bexte mera 
Be siva teze, 
Kurdistana şa 
Aza ü mehkem 
we rabeser zin , 
Kihela bajo 
Birke heyf ü kin , 
derd ü kule din. 
Wan çaxa ez, tu 
Be xof ü serbest 
Bibinin hevdu 
Beşera herdem. 
Be ser deme me. 
Zimane Kurdi 
Mera bibe lin ... 
Ew roj ne düre, 
Dirneşe mizgin, 
Ew kokbir dike 
Qedexe, süra, 
Ku me xilazke 
Ji zora şüra . 
Kurdistana de 
Werabe ser zin , 
va, ew roj we te. 
Birkin derd ü kin , 
Azaya weten 
Dile mera lin 

Sehide 
i bo 

JCJ75-86 

• KURDISTAN PRESS • 26 TEŞRiN 1 KASIM 1990 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



l 

Hejarlno 
Ey hejaren vf welate 
Pirr dironde ü çi ~undel< le. 
Nemay ava. 
Sedan sale ü tal<u nuha. 
Roje b'dehan bin ax dibin. 
fpTr ü ~enc ü l<eç ü sava. 
Ne dijminen we d'rawestin. 
Ne hün d'l<arin xwe riz~arRen. 
J'tor ü dava! 
Hejarlno 
Koçeren be war~eh ü l<on! 
Vı dijminT deşt ü zozan weranRirin. 

De I<Tve zarol<a hajon!' 
DawTya çerxe bTsteye ü heşta. 
Jin ü dayel<en we. ji exanra. 
Nan! d'pejin. cill<a di son! 
Heşta l<eda desten hewe.e 
Derebe~ ü Axa di xün! 
Hejarino 
Heta ~en~. de xanlya aval<en ü. 
Qet na~hin ıeda rünin! 
Qurbanlya den ü de her 
Hejar mlnin! 
Rel<e b'bTnin! 
Şax ü daxen welaıe me. 
B'hizir ü bTren. 
Rast ü dirust bi xem!Tnin. 
Bawer biRen. 
Paşeroja ~ bo weye. 
De her bTnin. 
De her bTnin. 

edebiyat huner u çand 

20 
Xelil DihoRI 

"tOeDi~ata Kurili Qonaxen NU Birine i 

ne şikandin. Xandingehen Kurdi vebun, kovar u 

rojname bi kurdi hatine weşandin , niviskaran 

karin bi azadi binvisin u denge xwe bigehinine 

xelke. 
Lewra edebiyata kurdi qonaxen giring birin. 

Çirok, şano, wergeran u bitaybeti helbest. mi~e 

belav bun . Bi dehan mihrecanen helbestan, civi

nen çirokan, dihatine kirin. Berhemen şoreşge ri 

li hemu deveren Kurdistane dihatine belavkirin. 

Ni ha edebiyat peş de çuye. Bi dehan niviskaren 

gene peydabuyne. Nemaze pişti sala 1975 an. 

Dema şoreşa Jlone tekçuy, rijema hov gelek ez

yeta xelke da. Bi hezaran gund çotin u weranki

rin. Baxçe u bistanji nav birin u agir te berdan . 

Xelk veguhazte deverenjeri Iraqe. Girtin. koşlin 
u çotin li hemu deveren Kurdistane ruda. Hinge 

edebe beringari peydabu . Helbest u çiroka mina 

gulla singe dijmini disimin. Pilan u nexşen gişt 

dijmina aşkera d~kirin u sengeren wan tek dişi

kandin. 

O Tu dikari hineki behsa xwe 
b iki? 
DO Di sa la 1951 an de, li ba
jen! Dihoke, Kurdistana Ira
ge, ji day ik bume, niha li we
late Swed dijim. 

O Te kenge dest bi nivisine 
kir u heta niha çi weşandiye? 
DO Di sala 1970 an de, min 
dest bi veşandina helbestan 
kiriye, çirok u vekolinen ede
bi ji nivisine, di piraniya roj
name u kovaren kurdi de be
lavkirine. Min çendin pirtok 
çapkirine u arnade kirine ji bo 
çape. Ji wan: 

1) Di sala 1982 an de, diwa
neka helbestan bi nave "Te çi 
viya u min neani" li Kurdista
na iraqe çap kiriye. 

2) Di sala 1983 an de, veko
linek bi nave "Leheng" li ser 
çiroken Kurdi(Kurmanci) ni
visiye u jimarek ji wergeran
diync tipen erebi u li Kurdis
tana Iraqe çap kiriye. 

3) Di sala 1983 an de, veko-

Ragirtin 
Ere bira te zanlye. 
I'hindel< qulaçen clhane. 
Qazanen xwama zarol<a 
D'tjT berin! 
l'zTr ü ~ira. 
GTya bijare ü buhare. 
Le l<ar ü berxen hejara. 
Le naçerin1 

L'cih ü dira 
Deme xanya b'xuha enya xwe çedil<en. 
BTyani d'bene xwdana. 
We bo me yen aval<irin. 
Hilun herin! 
Le d'~el hem! 
Birsan ye .. 
Hejari ye .. 
Zordan ye .. 
Xwe radigirin .. xwe radigim .. 

linekli ser jiyan u helbestvan i ya Osman Sabri ni

visiye, amadeye ji bo çapc. 
4) Di sala 1984 an de, romana Şivane Kurd ya 

Erebe Şenıo, wergerandiye ser tipen erebi, peş

gotin je re nivisiye u ferhengok je re anıade k iri

ye. E w arnade ye ji bo çape. 
5) Di sala 1984 an de, du diwanen nemir Ce

gerxwin wergerandine tipen ere bi. E w anıade ne 

ji bo çape. 
6) Çendin pirtoken helbestan, di gel helbestva

neo Kurd, di nav rezen şoreşe de belav kirine. 

7) "Gaziyek ji cerge Asya" şiir sala 1989 

çapbuye. 
8) "Min digot u te vedgera" Şiir sala 1990 

çapbuye. 
Gişt herhemen amadekiri ji bo çape, niha li 

Kurdistane mayne, ez ji li hiviya gehiştina wan 

im, çinku dema ji Kurdistanederket im, min ne

karl digel xwe bin in. 

O Rewşa edebiyata kurdi(kurmanciya jore) li 

Iraqe çawan e? 
DO Rewşa edebiyata Kurdi (Kurmanci) li Kurd

sitana Iraqe, heta sala 1970, ne li cihe razibuna 

milete bu. E w ji ji ber hindebu ku rijemen gen i 

çi delive ne didan u gişt dergeh girtibun. U pişti 

sala 1970, qonaxeka din dest pekir. Millete kurd 

bi xwina hezara şehida kari hindek mafen xwe 

misoger bike. Yekji wanji ew bu ku dergeh hati-

Niha asteng u kusp di reka peşdebirina edebya

ta kurdi de zor in. Gişt rijemen dagirkeren Kur

distane dergeha digirin u deli ve nadin berhemen 

Kurdi bene belavkirin . Xandin u nivisina Kurdi 

qedexe ye. Kovar u rojname li parçen din nin in . 

U di gel h inde ji niviskaren Kurd, çi 1 i Kurdista

ne u çi li dervey welati, herhemen xwe belav di

kin, peşde dibin. 
Mirov dikarlı bej it edebiyata Kurdi ber bi peşde 

çuye, bi taybeli çirok u hel best. U disan mirov 

dikarit bejit ku heştan negehiştiye loka (dereca) 

edebiyata cihani, egeren we çende ji gelek in. 

Guneha heri m ez in ji ya dijminen Kurdu Kurdis

tane ye. 
O Tu niha çi diki, dixwazi çi biki? 
DO Niha ez berdewam, nivisin, helbest u çiro

ken xwe di kovar u rojnamen Kurdi de belav di 

kim . Le piroja du diwanen helbestan li ber des

ten min heye. Heviya min ew e ku di paşeroja ne

zik de ew bikevne ber desten xwendevanen heja 

u qedirgiran. 

ZINCIRA 
NIViSKAREN 

KURD 

* 1- ~er ko Bekes(H-70) 
*2- Ihsan Aksoy(H-72) 
*3- Osman Sebri(H-74) 
*4- Kurdo Husen(H-75) 
*5- Malmisanij (H-77) 
*6- Koyo Berz (H-77) 
*7- Ehmed Qerani (H-77) 
*8- Mueyed Teyib (H-78) 
*9- Ahmed Arif (H-80) 
* 10- Kemal Burkay(H-80) 
*ll- Orhan Kotan(H-80) 
* 12- Eskere Boyik(H-81) 
* 13- Tırej(H-82) 

* 14- Nacl Kutlay (H-83) 
*lS- Tosine Reşid (H-83) 
* 16- Firat Ceweri(H-83) 
* 17- Musa Anter (H-84) 
*18- Tori (H-85) 
* 19- Sehide İbo (H-86) 
*20- Xelil Dihoki (H-86) 
*21- Mehfuz Mayi (H-86) 

Xelil Dihoki 
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edebiyat sanat ve kültür • 

Ji dayikbllna 
helbesteRe 
Te hay je ye? 
Dile min ye frol<e büy 
Ha de firll 
li nav sfnge min derl<ev1t 
Du çavet te 
Mina du l<undet birsf ne 
Dili<e min ye 
germ Q nerm 
l<ire neçfra xwe Q diz! 

Ew çi reng in? 
Ew çi xetfr ı1 xedeng in? 
ho dil ji dil birindar kir! 
li renge çaven te perf 
bihare xemla xwe çel<ir 
ji rui<e te 
nergiz çiyal<e jürf 
bisl<oj dan Q 
çıulav lel<ir 
lewma cane! 
dile ınin jf 
bo bihare u 
bo semixüne bisl<oje 
bo rumete wei<f roje 
şTirel< dll Q 
xwe tewerl<ir! 

Swed zivisrana 1986 

21 
M.MayT 

"Helbesten Ehmede Nalbend reya 
helbest nivıSnadine li ber min veRir" 

Gerıni ya 
KuçkeMe 
Kuçl<e mala 
me peloxe 
Me bey düi<el 
Ji sermaye diparezit 
QMedidilda 
geim dil<et 
Wei<f taristana seve 
Har dibll ı1 
Hemfpejn 
u dengan dixot 
Hi n ge 

D Tu dikari hineki behsa xwe bi ki? 
LJD Sal 1956, dem behar bu , taze germ
tiya rCıke roje xwe bi ser ware gunde me 
de dike~and, Adarak Cı Binefşokan j i nCı 
sere xwe hi ldidan Cı hetav maç! dikir, ji 
şermen çiwaniya gulçiçeken bihare Cı ji 
tirsen germatiya hetave, hedi hedi berf 
direviya Cı ji çiyaken dora gunde me bar 
di kir. Bele, rojeke ji rojen xeveya bihare 
li sa la 1956 an 1 i gunde M ay e, qeza Ame
d iye li Kurdistana başCır, min çaven xwe 
li cihana pir xem Cı kovan di nava binema
leka kurd perwer da vekirin. 

"Bfra min dihet 
E w şeş sal bun 
Sede bfste nfvf biba. 
U derdolan kanibihar/k 
derbiban u kendalan 
Marok u Binefşokan 
Li ser givande u levcokan 
Diramusan roj u hetav 
Bfra min dihet 
li xaniyekf li taxe gundf 
li fo reka teng 
Taryatfye kujtibun çav 
Nehelaban ronah f u reng 
Eha hfnge 
Tayen giran 
Tev eş u jan. Wekf hovan 
Berbiban giyane dayika min 
Hinge nujdar 
Hemu derman 
[j xewnen we diban mevan 
Eha hinge 
Nalfnen we 
Herdu guhen min pirkirin 
Çaven minjf 
Bo pencera gelek biçuk 
Herdu çaven xwe zi/ kirin " 
Hej ez zarok bum dema ku Napalm, top, 
bumb u firoken dijmin hem ez u hem ji 
xwe bi min da naskirin. lewma her ji zCı
de evi na welat Cı ag;re berxwedane xwe di 
nav dile min de çand . Min xwendina se
retayi bi sed derd u bela ternam kir. E w ji 

Ew beri me binivin 

ji ber kawdane Kurdistane. Salekli gun
de Maye Cı ya duwem li Dihoke Cı paşiji 
ber agire şo reşe hat in nav Berwarya gun
de Maye. 

Heta xandingeh vebCın , ez mezin bu
bum Cı li xandingehan qebCıl nedibCım. 
Lewma ez neçar bum li dadgehi 5 salan 
jiye (emre) xwe kem bikimji bo karibim 
dersan mixwinim. Min seretayi li nav 
Berwariya ternam kir Cı nav inci Cı amade
yili Dihoke. Min pika H isabelari (miha
sebe) li Zankoya Silernaniye dixwend. 
Pişti hukmeta l raqe ferman guhartina 
Zankoye day, min li Bexda xwendina xwe 
dom kir. Paşi ku min zani ez ji desten 
hukmete xelas nabim, ez gehejtim nav 
rezen peşmergeyen Kurdistane. 
Pişti du salan peşmergati Cı ji ber alaziya 

serCıbere siyasi li Kurdistane, ewre behi
vibCıne bi ser min de hat Cı ez ji welat 
derket im. 
''Lewma ge/o 
Min )i bese şe re ş eve 
Mejye min j i digel xwe revand 
Koçer u karwane reve 
Hosa ezjf 
Gunde hero daweten wf dibin zemar 
m je çim u )e dur kevim 
Da kuji du 
Herdu guhen min for vexon 
)i deng u awazen ve defo 
Ji meje kalen me gotf: 
(Ji dur xweşe denge defo) 
Niha ji ez li Swed li bajare Stockholme 
idiminim u ez li xandingehan dersen kur
di ji zaroken kurdan re d id im. 
DO Te kenge dest bi nivisina kurdi kir? 
Çi ma? 
D Ji ber ku, ezji nav binemaleka kurper
wer u edebdos bum, pir kes li dora men 
hebCın ku ji şiiran hez di kir u şiir dinivi
sandin, lewma ji zCı de ez helbest li hevdu 
kehi (gedi) bun, u ciwaniya welet ku ew 
carani di gunde me da pir hebu, karek 
mezin di hise min de kir. 

Min ji sala 1974 an de şiir digotin u bo 

Em hevdu nabfnin 
Çirfsi<a Kuçi<e me Guhen me diven em binivfn 

Helbesteka 
Ben av 

Çaven me jel< diyar dil<et 
Derazinka xanfye me jf 
Li tariye rohin diRet 

Beri<uçi<e me ye tena ye 
Berl<uçi<e me ye bedeng e 
Em ı1 ew le!< l<ehf bün 
Em ı1 ew hez jel< dikeyn 
Ew me hemiya nezfk diRet 
Ew me hemiya !ek !<om dii<et 
E w me beden çı e ... 
Em bedençıfn 
Guhen me diven 

Xemen heyamen bürfn 
Xemen heyamen direj 
Pişta pfrei<ale min 
Ya xül l<irf 
Çaven me hemiyan pekve 
Zerevaniya agire qelüne diken 
Hei<o herşev 
Çfroi<a Açıir Q Pel Q 
Yen ji me büstir * 
Bo me dibejll 

Srockho!m havfna 1989 

Bese dilo kul ı1 keder 
Ew nerçıiza 
tak le nixün u kofizer 
Ya li pişta bereke i<err 
Ne zimane işqe dizann 
Ne hay ji germa roje ye 
Ne if bo deng u awazet 
bilbile aşiq dihejft 
Ne we tehne 
Ne we behne 
Ne çi cara li bihara 
i<offka we 

cara yekem di sala 1976 an de di kovara 
Hawkari de li Bexda belav bu. Ji we roje 
de min helbest di kovar Cı roj nameyen 
kurdi de li Kurdistane Cı li derve bel av ki
rine. Di mihrecanen şii ri de çi li Kurdis
tane Cı çi ji li derve, min beşdari kiriye. 
Bo cara yek di sala 1976 an de li bajare 
Dihoke di nıehrecana şairon genc(xort) 
de beşdar bum ku ji silenıani , Hewlev Cı 
Dihoke hatibun Cı helbesta min xelata ye
ke werg i rtibCı. 

Min diwaneke şiiran çap kiriye lı diwd
nekjiji bo çapeanıade ye Cı Namilkek li 
ser diroka rojnanıegeriya kurdi j i erebi 
kiriye ku rdi Cı ki tebek 1 i ser kurdnasiye 
ku ji rus! hat iye werger:ındin , min ki riye 
latini Cı disan tekista 100 stiranen fo lklori 
anıade ki rine Cı ev hemCıjili benda roniya 
çaxane ne. 
DO Bi baweriya te, rewşa zirnan Cı ede
biyiıta kurdi iro çawan e? 
D Mecala we li vi r tu ne ku meriv bi din!
ji Cı kur li ser edebiyata kurdi ya !ro biaxi
vin, le kurt Cı kirman: 
iro edebiyata kurdi j i perçek Kurdistane 
bo perçek din ferq d ike. Bi g işti. edebiya
ta kurdi di van salen dawi de hinek peşde 
çCıye , ew jiji ber zedebı1na rojname Cı ko
varen kurdi Cı peydabCına hinek niviska
ren pispor. Le disanji kenıasi pir in . Hel
bet astengen d i reya edebiyata kurdi de 
pir in . Le ji henıCıyan nıezintir, nebCına 
zirnaneki yekgirti ji bo nivisandine . her 
çi nebe yek elfabet. Disan jhevdurketina 
niviskaran. Ji bo xwendevane me ye k be. 
gt!rek niviskaren me di hevdu bigihijin . 
Li gor baweriya min , ji ber ku, edebiyata 
kurdi bi gişti li Kurdistana başur pirtir ji 
her perçen din peşde çuye, gerek nivis
kar u xwendevanen Kurd ji perçen din 
pirtir hewil bidin ku haya wan ji ni visan
dinen Kurdistana başur hebe. 
Di vi wari de, gerek niviskaren kurd li 

Kurdistana başur hewil bidin tiştan bi ti
pen latin! binivisin ji bo pirtir kurd 
bixwinin. 

bi taviRet çi barana perper dibll 
Ne ne dilo 
Ne dilber e 
We dilbere 
Kevre i<erre 
Zor ji mirya mintir e 
He .. he sehi<e 
Çenda hişl<are Q zuha ye1 

Bi xwe hem! tei<da ber e 
Lewma dilo 
Evindare ji dil kulo!e 
Hewar diRem: 
Bifre ji hindavf here. 
Nerçıiza ku 
Bo şafra ne bişkivft 
.. hay ji awaza te ne bit 
Bila ji dil biçirmisft 
. .. bila bimrft 
Mirin bo we gele!< fer e 

Stockholm havfna 1987 
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İhsan Aksoy 
Kilama Kurd 

Roman 

Postfach 83 ı ı 26 

6230 FrarıRfurt 83 
Germany 

volik dide kivşe, ku beri sazbfina respublika Tur

kiyaye, Kurd bi dewra ser vi erdi jiyane, xuşk fi 

bira fi ewladen wan hebfine, kilarn time ser zare 

wan buye, govend girtine, reqisine. Himdare ve 

respublika miletçitiye-şovinistiye Mustafa Ke

mal Atatürk mileten biçfik, di we reqeme de, Er

meniyen, ku li Ermenistana Roavaye ser xweliya 

xwe ya qedimi diman, kirince bin nire giran, ko

ka wan anin, extiyariyen wan bi temami pepes 

kirin fi bi gotina prezidenteki Turkiaye Kurd he

sab kirin weki "Tirken Çiya". 

U niha di vi welati de Kurd çawan 4ijin? Derhe

qa ve yeke em hema xut bi gotina Ihsan Aksoy 

bej in. 
'!:!rı ciyarı (Giii m derheqa wan ciyan de ne, ku 

Kurd le dijin) xudane romane di peşpebera we de 

dinivise, hertim dikari bibi xure gure birçi, yane 

gula dijmin. Teri ku dikeve erde, kes newere ji 

mala xwe dere, nizane we raste ke be ... Meriv 

ker fi !al dora sivra xwe rfidinen, pinear, yane je 

heve rfin daven nava ava kelande, nane xwe hur

dikine, dixwin. Car-eara Mk, le rojeneydi eama 

pirti goşt ser sifra wan te kivşe .. 

İhsan i\ksoy 
ı1 Kilama Kurd 

Tirs fi xofa heri mezin ew nexweşi ye. E w desten 

xwe tewar di kin, dora ci-nivine nexweş rfidinen 

heta ew digije ber derge mirine. Bibine şeher, 

ilahi wexta zivistane behesab çetin e. U heqe 

doxtir fi nexweşxana ku epeee mesrefan re gire

daye? Hesa nine heywana male bifroşe, ku gu

mana jiyana mal e ya tek-tene ye. U eger nexweş 

naye qenekirin, ew de bimire? Bona ke li ber 

xwe keve? Bona miri, doşaniye fıroti, yane pere 

xerekiri? 
Xudane romane emre Kurdayen zeluli inişan di

de. E w wan nenera tine ber çavan ku qaymeqay

me cih tinine sere eimaete ku emre nemir-neji 

derbaz dike. şev fi ro miqabili şili-şoya, toviya, 

teyroke, zulma qaymeqaym, axa fi bege cih şer 

dikin, ku ekne xwe berev kin. Bona avdana zevi

r,a gelek eara meri tene kuştin. 
v kilama İhsan Aksoy 
"Kilama Kurd" we be 
sırane çawan gaziya 
şikiyatkirin fi şervani
ye miqabile we zilm
kariye ku li Turkiye ti
nine sere cimaeta 

Kurdan Xudane ve romane İhsan Aksoy ki ye? 

E w şuxulvaneki kurday i naskiri ye, sala 1944 an 

ji diya xwe bfiye, sala 1970 i Akademiya Enqere 

ekonomikaye fi kirin fırotane xilazkiriye. Salen 

1966-1967 an efrandinen wi yen ewlin di kovara 

"Uyanış" e de (Hişyarbfin) neşir bfine. Sala 1971 

e miqala wi di kovara "Ant" de (sond) neşir dibe 

fi bona we wi d id ine sude fi girtina ll sal 4 meha 

je re kivş dikin. Sala 1974 an ew dikeve ber am

nistiye, aza dibe. Ew paşe şuxulvaniya xwe di 

eergen Partiya Turkiye Pala de pecta dibe. 

Salen 1977-1979 an ew miqabili miqala konstitisi

ya Turkiye ya 141 e zar fi nivisar şikyat dike. Bo

na ve yeke wi didne sfide le nagirin. Sala 1980 i 

ew diçe respublika Germaniyaye ya Fecterativ fi 

xwe pekeşi xebata neşirkirine fi redaktoriye 

d ike. 

U ev yek ıncealan saz dike bona wekilen diwane 

ku rfişete bixwin. Xudane romane İhsan Aksoy 

bi seri nişandayina em re maleke Kurdan zululiya 

temamiya eimaeta Kurda ya pirmilyon nişan 

daye. 

ı ı 

Teyna Mayiş! 
Bira ez ewro teynaro 
Welat yeno ro mi viıi 
Maxkumi yene mi viıi 
Meylta darnan o ciniyo 
yene ver çime min 

Ez ax l<en 
Bira ez vax l<en 
Kirmance mayi 
Ewruplda nadan 
Teselya min l<uno 
Çil<e ınsanı bebexti zofl 
Çil<e Insane benamus zofl 
Çil<e Insane l<e viidane xo 
rotl zofi 

Ax bra zerya min cizeno 
Kurdistdne ma nalana 
Ma onca mendlme tepya 

Bes. 
zu weng' 
Zu weng yeno dOrra 
bira zooof dOrra 
Wenge azadi. wenge 
xelesblyayine 

Eva hela pareke şuxulvaniya niviskare Kurdi 

progresivi fıreh e ku romana wi "Kilama kurd" 

bizimane tirki sala 1986 ali Frankfurte neşir bu

ye. Di ve romane de ew bi şu re bedeweti fi sim-

Ser fona weranbfina maleke Kurdan -mala Sev

din fi kulfeta wi Gulizere, ku de fi bave se kuran 

fi qizeke ne, hale hemfi male kurdan nişan d ide, 

ku yaziya wanji mina ya ve male ye. Nefereve 

male şev fi roj pişta xwe rast nakin, aneax sere 

xwe xwey dikin. 

ı ı 
0 0 0 Hernede Mamekiz xelke Dersime ye ... Çend sa/in li Swede dijf u 
şiiren xwe bi zara va zazakf u tirkf dinivfse. 

Weng vano 
bira Hemed! 
Meterse ti teyna nfya 
Soxuniya bebexti çlno 
Ti meterse bira 
Roze yena I pasman bene 
O çax çi endi zof herey o 
Pirade brayem ti ave so 
milet O welat bixeleşiyo 

Welat! 
Azadiya welat nao nejdiyo 
Xelasblyayina milete ma. 
deste madero 
Ser l<oye welate ma ser. 
ala ma winden o 
Milete l<irmanc a roze. 
vineno 
Dismene ma teqlne. 
dosti sa bene 

Azadiye xelRe ma! 
Bira qurban nu çi hala 
Kurdistan bideste nalana 
Milete bindes tl şi xeleşlyay 
Meste sira ye xelRe ma o 

Ecem arney, ferman dayl 
Ereb arney, ma es tml dare 
Moxol arney, ma qirRerdl 
V'ace bira ma seRerne 

Roze arney ma berbayme 
Roze yena ma RayReme 
Roze yena Qoven ceme 
Helbet maçi azad beme 

Heval Hemed derd girana 
Honde van Res nihesneno 
Dismene ma zof bebexto 
Na ray azadi ye xelke ma o 

ı ı 

Dinya bizono endi ma.serbetime Hernede MAMEKIZ 
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Kure male ye mezin Mirze wede te, di 

zewiee, le bona benamusiye jina xwe fi tevi Ah

mede milete xwe, Ereb dikuje, ku bi zore dest 

avitibfi jina wi. Bi xwe ji dibe qaçax, d içe çi ya, 

digihije wan meriyan, en ku disan bi meniyen 

çelinayen euda euda revine ser çiyan. 

Kure orte Merxas, pey qulixkirina eskeriye re 

diçe Stembole bi wi meremi, ku rind, mina me

rivan biji. Li wedere ew li zavode dixebite. Hi ni 

xwendin, ni visare dibe. Şuxulvaniya mexluqeti

ye, tifqen peşekvaniye dike. Ew şervaniye dike 

bona halxweşiya sinifa palan, borıl\ x.w::ykirina 

extiyariyen waR. 
Xuşka se bira Alması, merdike fiji rfiye tunebu

na komekdariya bire xwe Merxas pey kutakirina 

lise nchiye re li fakulteta axtiyarzaniye te qebul 

kirin fi tevi bire xwe li Stembule diji. Pey mi ri na 

malxwe male re, kevaniya male Gulizer ji zara 

Almaste ya etimmayi hildide, te Sembole, bal 

kuren xwe. 
Lezgin, ku tenedi gunde xwe da Kurd ditibfin, li 

ve dere nasiya xwe dide xwendkaren Kurd, tevi 

wan klube çectike, li ku derheqa pirsed şervaniya 

Kurdaye miletiye ku azadiye difıkirin. U paş

wextiye elementen xayin dikevine nava teşkila 

we klube, yen ku bi eendirmen cih re girectayi 

bfin. Lezgin mehen havine ji hidud derbaz dibe, 

diçe şimala İraqe bi Kurden wira re te girectan. 

U ew li ber xwe dikeve, ku tifaqdari di orta şer

kariya wan de tune. Disan ew vedigere. Zutirke 

Lezgin fi merxase biren wi nava wan goti "di 

propoganda komunistiye de" gunekar dikin . 

Merxase girti ber zerandin fi etbe giran teyax na

kc, ku di kele de tinine sere wi, dimire. Le Lez

gin xwe vedişt!re, roje li mala hevaleki diınine . 

Wexte ew dibihe, ku di ya wi ya nexweş li ber mi

rine ye, tc ku we bibine, le Gulizera de idi miri 

bfiye. We deme C indi ye zave wan, mere Al mas

te , ve kilame dibeje, ku teksta we efrandina İh

san Aksoy e. 
Keçen me birayen me. lawen me hebun 

Distiran Qovend diQirtin. 
Baran dahat. roye ledixwist 
Di Qlılgulln best Q zozan 
Çem diRişyan. Qenim diheriRfn 
Siyaran balif direvandin. 
Cinnd dillstin xortan'. 
Berf diban hliriR hliriR nerme nerm .. . 

Ser diRiTin cameran 
Çlya-banl dihejiyan bi qlrlna merxasan ... 

Keçen me. lawen me. birayen me hebun .. 

Distiran. govend digirtin. 
Çemmen me. desten me. çlyayen me hebun 

Meren me weR zinaran. 
Sen xamediRirin li ber neyaran .. 
Bi qlnn. bi gazi ledidan meran' 
Keçen me. lawen me. birayen me hebun .. . 

Distiran. Qovend diQirtin. 
Leyl. tofan. şev Q şevareş. 

Cendirme. qereqol. zilma Roma rej 
Bu hawar. bu gazi. bi rev ewedL 
Bo toz Q duman çav çava necfi1 
Dora me Qirtin hov Q xunxuran. 
Xwestin me dllRin. biRujin. derRin. 

Kum em careR din seri raneRi n ... 
Desten me. çlyayen me hem ez veRirin ... 

Pişt dane hev meran bi tev denQ Ririn 

"NeseRinin camemo. lexin. ha lexin1" 

Merxasen qehreman weR şer şerRirin . 

Keçen me. lawen me. birayen me hebun 

Distiran. Qovend diQirtin. 
DenQe me demeRet demeRe direj .. . 
Kuştin lawen me ewen destqirej .. . 

Le mezin dibin lawen me Kurdan. 
Erne şer biRin bi Reç Q xortan 
Ye aza bibe axa bav-Ralan' 
Keçen me. lawen me. birayen me henin ... 

Ye şerRin . ye dewRin. Rilaman bejin! ... 
Pey sitrana Rilame ra cendirme ten dest Q linge 

LezQil Qiredidin Q di bin. E w romana bi wl tehe

riRuta dibe. 
Xaçik AMİRYAN 

Roman Cı Kurteçirok€m Kurdi 
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edebiyat sanat ve kültür • 

E 
m base terxane bo leko
lenewe le "pekenini 
gedayi" Heseni Qizelci, 
ku li çiwarde kurteçirok 
pekhatuwe, le sale 1972 

da binkey peşewa belawi kırdotewe ı1 
himen peşeki bo nı1siwe. 
Eger çi kam le çirokekan mejı1yi nı1si

niyan di yari nekirawe, belarn aşnayeti le 
gel cihani çiroki kurdi da hebe, ewe de
zane ke le dewr ı1 beri salani pencaw le
we bedwa nı1serawen . 

Ewi sebaret be mejı1yi çiroki kurdi bi
nı1se natuwane şan be şani berhemi çi
roknı1se nasirawekani kurd basi herhe
mi heseni Qizelceş nekat. Çiroki kurdi 
le gel serheldanida rebazi riyalizmi gir
toteber, rı1bari çirokekani "Pekenini 
gedayiş", her derrjete deryayi riyaliz
mewe, Heseni Qizilceş wek hemı1 nı1-
sereki di le sefrewe dese petine kirde
we, peş ewe gele rebiwari di reçkeyan 
şikanduwe belarn gernke ewe le yad ne
çe, Qizelci tuwani weye cihaneki taybet 
be xwey bi xolqetine, xaweni ı1 xaweni 
deng ı1 reng, simayi xwey be. 

Qizelci yekeke le rebiwarey naserawe
kani çiroki kurdi , erne eger hemı1 Kur
distan le ber çaw bigrin , belarn lew be 
şey Kurdistan! jer çe po ki xwenawi Iran 
da legel di re himi Qazi da du be dı1 lew
ke hen keşawekey çiroki kurdin . 

Eger begşe serenci komele çiroki "Pe
kenini Gedan" bideyn, degeyne ewe ser 
encami ke kiroki serapayi çirokekan 
çeyke teşk dehate ser yek meseli sereki. 
Be çire destanin bileyn: Qizelci perde 
le ser ewe çewsaneweye helldedatewe 
ke mirov bedest mirovewe tı1şe hatu
wew "ser ı1 bini qisey bas lew sı1kayeti
yeyeke derheq insan dikire ı1 deyewe to 
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"PeRenini Gedan" 
U Hesene Qizilci 

d il l i l lllll IIPI-·f 11 1111111 11 
le lewane bikre tewe ke 
ası1reyi ı1 xoşguzerani
yan be ı1 sılkayeti be in
san kirdinewe ben
de." (Ehmed Şam lu taş
kofey sori kirasek a 
Rigtiriney Nasir Miyamf 
147 fntfşaratf poya.) 

Qizelci ew rastiye de
letewe ke saman xulqe
neri sitem e, ewaney xa
weni sermaye bin, idi 
her her kese bin, xelke 
bin destekey xoyan be 
hemı1 şeweyek deretiti
nin. Çiroknı1s dezane 

ramı1dezgay dewlet koteki desti çini de 
selatdan e, be qewle derki bewe kirdu
we ke xelki komelegayi dewakewtuyi 
kurdewari, kewtı1ne dı1 sengeri der be
yekewe, xaweni Diwexan ı1 teke bazir
ganan ı1 bala destani ser be dewlet sen
geri herarnberi yan le serapay çewşawe
kani Iade ı1 şar girtawen ı1 bo duşiniyan 
hemı1 reke
yeki napirazyan girtote ber. 

Naweroki çirokekani "Pekenini 
Gedan" rengdanewey melhelaney na
wer komelgayeki duwakewtuyi fıyı1dali 
ye, bo ewey zere birnine naw cihani çi
roknı1sewe le çend derwazeyek dedyn ı1 
beye tuwana berew naxi babetekan re 
degrine berew le diwi nawewe serenci 
berhemi qelem e be herşit ı1 fikre roşen
key qizelci dedeyn. 
1- Ehmed Şamlı1 taşkofey sori kirasek 

ı1 Rigtiraney Nasir Miyami 147 intişa
rati poya. 

Erne resayeki komelayetiye, le hemı1 
komelegayeki çinayeti da roj le diwayi 
roj zamani dewlemendan ı1 kweneweri 
bejaran sı1 le hewraz in. Du çine sereki
yekoy naw komelegayi fiyı1dali cotiya
ran ı1 xawen molkekan in, belarn hernan 
komelga gele tuwej ı1 destey dişi te da
ye, ek cotyari dewlemend, sepan, pale, 
werzer, şiwan ... kroki pewen diyekani 
herhem henani fiyudali le mulkane da 
berceste debe. Cotyar bedrejayi sal be 
xaw ı1 xizanewe renc dedat, ewi le ber 
verçey hetawe da berhemi dene axayi 
hesawey sayey seber paroy le degayene. 

Mujgane ke lentiki gewre dexate dest
kewti cotyarewe, erne karek deka, ewi 
berherni benawe beşi xorak ı1 poşaki sa
leki nekat ı1 bikewete jerbari sexti qer
zewe ı1 hecti hedi way le bet dest berdari 

hemı1 destmaye gewre ı1 geçkekani bi
bet ı1 wek selqi raye le bet ı1 be hiwayi 
destkewtini nan le ceyeki di da, seri 
xwey helbigire. 

Cotyar kem car reye dekeweti şar, ke 
bo yekemin car şar debine tı1se sersor
man deben. Çunke teyina diwi derewey 
şitekan dibine wa best deka tavikey xer 
ı1 her be ser şar da rejawe ı1 nan peyda 
kirdin te da gele asantin e wek le kwere 
deyek da. Dezane xelke şar be keşt ı1 
kalewe xereke ni yen ı1 axa ı1 gizir mote
ke asa desitan le bini xelkekey gir nekir
dewe, bı1ye her ke becterameti tengi pe 
beldeçine ı1 ce be ce kerdini begare zor 
ı1 zebendekani axa bezari deken, her çi 
heye ı1 niye le yekdı1 goy direji bar deka 
ı1 rekey niziktirio şar degrete ber. 

Le çiroki "Pekenini Gedan" da heme 
reş, cotyareki tepereşiye, her çi derga
kani jiyane be rowi da dadexre ı1 biristi 
be core şalawi bo dene "xwori le debete 
kulere" niziktirio şar le gunde keye we 
helle b ibi ye eweş be hiway krekari royi 
tecteka, le ber ewey sereray piri birseteş 
tewaw berse le beriwe kari destgir nabe, 
hendek delyan pey desı1te ı1 deyanewe 
xeri pe biken, belarn heme reş bo kar
kirdin hatume ne ke de roze, sereta dest 
bo xer wergirtin direj naka. Belarn "ke 
agiri birsey billesey send aza ı1 xwere 
wek yek de sotene." İdi heme reş rojane 
gedayi dekat ı1 tı1ni ge rimawekeş debe
te cegey peşı1wişewaney. 

Hebasi qaremani çiroki "şehidi zull
me . . " ke eweş birseti naçarey koçi be
rew şari deka, dı1çari çarenı1seki gele 
reştir lewey heme reş de. Hebas yeke le 
gundekani nawhey jaweray Kurdistan! 
jer çingi bingi bexwen Sı1ri İran be cecte 
heley ı1 le şareki Kurdistan! jer postale 
rejime iraq da degir setewe, hebas neke 
her kari çeng nakewe belkıl le tirsi ewey 
neke be tawani bezandini sinı1r dı1çari 
zindan be, şar be cecte hele ı1 duwater 
mekey le kenari şar da dedozretewe. 
İnsan teniya be nan naji, ke çekiri ewe 

dozexey çew seneran bo hejaraniyan 
xwoşkirdame, kareki kirdume hemı1 
away bejaran le dabin kirdini navda 
xwoy bibineteme ı1 naneş le gerı1y şer
daye. Çemsamekan le hemı1 xoşiyeki 
jiyan be beri kirawn ı1 nanişyan çeng na
kewe, çi jiyaneki per ı1 pı1çe ı1 be bayex, 
rnirov hemı1 jiyani bikate xwo raki ne
henge nanpeydakirdin. Lew tikey kah
sat eweye mirov bo emey le birsda ne-

rniret, hemı1 jiyani bibe xeşet. 
Qareman roleki sereki le çirok da wazi 

deka, nı1seri bedest te be cı1re be naxi 
qaremanekey da şor debetewe ı1 rı1naki 
dexate ser birolekdanewey, ke xı1tine 
best deka rı1 be rı1y jiyaneki rasteqine 
bo tewew ewi çiroknı1s basi le kirdime 
jiyane be hemo laye nekaniyewew qare
mani çirokekeşi miroveki zindom e ı1 le 
komelegayeki diyari kiraw da helldeso
re. Rast e çiroknı1s biryar le ser helso
kewte tı1 jiyan ı1 çarenı1si qaremani çiro
kekay dedat, belarn nı1seri werya jiyan 
ser çawey dahenanenaw cihani çiroke
kaniyewe, be hernan weryayiyewe beg ı1 
xan ı1 axayişi binamete gaftar ı1 reftar, 
rı1xsari bikat, yan be şiweyeki rast e ı1 
xwo dije biwestetewe, belku axay bezre 
ı1 zindı1yi le hemı1 layen ı1 rı1wekaniye
we wek xwoy nişan dawe. 

Yeke le xesletekani şewazi nı1sini Qi
zelci penabirdine ber galete careye. Be
lam galte care teniya le penawey galte 
care da na, belkıl deyewe lew regerewe 
demamek le ser rı1xsari dizewi axa labi
dat ı1 naxi lixni bixate rı1. 

Komelgayi fiyı1daliş qonaxeke le qo
naxekani mejı1y rnirovayeti, rewey me
jı1 dimexani axa belde tekene ı1 deselati 
le desenetewe. Heseni Qizelci le çiroki 
"Bibhene Ernhanawi mebe" da rı1naki 
haweştote ser jiyani rojaney axayek ke 
wek axa le giyane ila daye ı1 ber zeyri 
koşendey şevi mejı1 kewtuwe ı1 le hiç 
rı1yekew deseti nemawe. Belarn wek rı1-
keş dan bew barı1 dewxe nı1şiyeda nanet 
ı1 deyewey her role axa wazi bikat ı1 di
reje be temeni axayaney bidat. Çirok
nı1s lezanane le rekey dimeneki karika
teriyewe gotayi be jiyani axayeni qere
manekey ı1 çirokekey henawe, kate bar 
ı1 dı1xeki way xulqanduwe, çid beg le ta 
ı1 serma cile estirekey be xweda bidat. 

Le çiroki '1\xa ı1 çaxi Rı1şene" yeş da, 
Reşid Axa her bo ewey biselmeney be 
zeber ı1 zeng e, le befri nebariyı1 rame 
keroşek deka ı1 keroşki male le debete 
kewey. 

Heseni Qizelci be çı1re şarezayi tewa
wey layenekani jiyani gundekani Kur
distan bume, le dahatu da ewey biyewe 
sebaret qı1naxi fiyı1dalizm le Kurdistan
da binı1se, detewane wek serçaweyeki 
giring sud le çirokekani wi werigre. 
Plexanof gotı1yey: 
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"E wl mebesti bet le sayekolojyay kire

karani Rus te bikay, debe berhemekani 

goreki be serikatewe." Mineş pem waye 

ewey biyewe sebaret nax derı1n u bir u 

bo çun u reftari cutiyar u axa u bazirgani 
kurd şarezayi peydabika debe berhemi 

Heseni Qizelci bixwenitewe. 
Le çiroki '1\deti Bazar" da, nuser de

çete qulali xanekewe u perde le ser bir u 

reftari xaweni xaneke la dedat, xaweni 
xan birreni desti cutiyaran pena debate 

ber deyan saxte u fel u kelek skakspaer 

wa nasirawe le deway xwa gewretirin 

xolqene re, çunke qaremanani şanona

me nawdarekani wek kesani naserawi 
rasteqine le ya di xwener da dejin, Qi

zelciş xaweni xanekey wek keseki raste

qine xulqanduwe u ewey çiroki adet! 

bazare xwend betewe, nek her ew qare

mani leyad naçetewe, bell-u wa hest de
ka nasiweye u çendin carre kewto leyad 

naçetewe, bel ku wa hest deka nasiweye 

u çendin car re kewtote xanekey. 
Eger xolqandini qaremaneki nemir le 

romanek, yan şanonameyek da dalıena
neki gewre be, ewa xolqandini qarema

ni Iew core le kurteçirok da dalıenaneki 

gele mezintir e, çun ke kurteçirok mew

ray gele ber teskir e u çiroknus biwari 

ewey niye le hemu goşyekewe weney 
qaremanekey bigire. 

Qizilce çend zirekane diwi nawewey 

qaremanekey dexate ro, ewendiş leza
nane le diwi derewe weney degire:" Ta 

ewe kate bewridi serenci ser u gwelaki 
efendim nedabu. Be rast! mişki ser xe

zenem birkewtewe. Sereki girmı1l e, du 
çawi biçkolew zet, luteki barik, demeki 

direj, pesteki çwek kone meşke." (Çfro

ke Adetf Bazar; r.28, Pekenfnf Geda) 
Maci Eli qaremani çiroki "Serfere" 

yekeke le dewlemendekani şar seri b içe 

niweji naçe, belarn filse dayikeye u til

seki di bawki, hiçe le bir naçe, meşiki 

kompyuterek bo xwey mesele pewendi 
be parewe hebe, nimuneyeki zinduy ba

zirgani komelgay kurdewari ye. 
Qizelci tuwaniwey lere nasandini ewe 

nimuneyewe tem li ser rı1xsari mangi 

ew rastiye lebibat, ke dewlemendi ab
rı1mend teniya efsaneyew hiçe di. Kes 

niye dizinekirdibe u dewlemend bube, 

kes niye beri areqey renc u biri kesani di 

zewet nekirdibe u sermayey pekewe na

be, nuser be şeweyeki naraste u xwa de
be: Hemu dewlemendek nabe, nuser be 

şeweyeki naraste u xwo delte: Hemu 
dewlemendek. 

Çewsener e, saxteçi ye, be abrow e 

rastişe gotuwe." "Sermaye her çende 
zoriş be, her filiş tilise kewtote seryek, 

hemu filisek le defter de cegey xwoy he

ye." Erne birkirdinewey had Eli u he

mu dewlemendeki di ye, naşe mirov 
dewlemend be u wa bir nekatewe, dew
lemend be u çirı1k u ber çaw teng nebe. 

Rast e Qizelci qineki esrurl pirozi le 
çewsinera ne, Belarn nehatuwe cwen

barani dewlemendan bikat u nav u nato

reyan le biney, belku wek nusereki dest
rengin le riye nişandni birkirdinewe ı: 

reftari rojaneyanewe tuwaniwe ye zel

kawi nasinan derbixat u destekeyan bi

xate rı1. 
Le komelgay fiyodali kurdewari da 

axa u bazirgan be piştgiri dezgay ser-

kotgeri dewlet tuwaniwyane swari seri 

çewsawekani la re u şar bibin u beri 

reneyan bidizin. Belarn hemu komelga

yeki fireçin şanoy milmalane çinayeti 

ye, çin u tewej e çe u samekan hemiş e 
role meriyan wazi nekirdume u zor car 

milyn le çeqo yaxi bume u ger zordaran 

da çuetewe u lewesye şorisgeraneyan 

niwandume. 
Le çiroki "Adet! Bazar" da, ewi mir

zayi berdesti xawen xaneke deka, seri 

qayil buenbo saxte u kelekekani xawen 

karekey nal e xene u beg ji da deçetewe 

u le nalıeqi bedeng nabe u layeni cotiyar 

e hejareke degre. 
Kroki sermayeyi marks, wek lukaş de

ley bas le namubumeni mirov le sayey 
şewazi herhem henani sermeyedari da 

dekat. Mizray berdesti xançeş hest deka 

nam oy e be nerıney bawi bazar. He st de
ka eger diway nerini bawey hazar bike

wey, le mirovayeti dekewey, bo ye yaxi 
bun hefde bijere. Le romani 

"Qumarçi" da del ey: "Qizelciş mirza

yi wek mirov, be hemu manay qı1le wi
şeke nişan dawe. (Destwifsfkf El Meqa

mir Terhiyet d. Sami El Dirnbf. S (rnpel) 

79 dar radoxaş 1987 El ftfhad-ul 

So.fyetf.) 
Le "Keşkole Caduyi" da qizelci bas le 

goran u berewpeşewe çune insan dekat 

u qaremane efsaneyeyekey deyewe 

weysey sepan tebigeyeney ke melu be 

hengawi gurc u direj row e u Reşem e 

henga u denet u lafawi goran diyarde 
konekan ra demaley : "Axir Weyse berx 

hemeş le jer Se'mete da nabe." 
Nuser pe le ser ew rastiyeyiş da degre 

ke: "Zeber u Zeng mamani mejuwe" u 

çewsawekan sar e ml bo Zeber u Zeng 
newi naken u Zeber u Zeng teqenewey 

be duwaweye u ewi beZeber u Zeng le 

çewsawkan dagirkirawe, teniya be Ze

ber u Zengiş destiyan dekeweteme. Ze

ber u Zeng Fereydun Bege dilereq u di
rende m le dekat bilet: "Weyse tokur u . 

birami min kirdim to neykey, min male 

dinyam bo çiye, giyanişim hi tı1 ye." 
Le çiroki "Hilkey Hadi Xani" yiş da 

kate xizmetkareki xan sukayeti be dayi
ki Ewrehman deka, ewiş xweni dekolet 

u be mebesti şole sendnewe rı1 dekate 
male xan. Xan bexet yari idebe lewe na

be, Ewrehman ta detuwane xizmetka

reke dar dari deka, dewatriş ke jandir
me den bigrin, xweş be destewe nadat u 

hel de. 
Le çiroki "Xemle Demo" yiş da kate 

sufi Narniq hest deka, Zoraw beg deye

wey berhemi renci salieki xwey u xeza
ni zernet bikat u şexeş ew talankirdine 

aşkiraye be qeza u qeder lekdidedatewe 

mil nadat u dele: "Hezar qeza u qeder 

be, denge xurni nademi." 
Le çiroki "Tae u Texte koyixan 

Huner" yiş da ewe derdekekewe ke 

çewseneran be zeber u Zeng deselaye 
xwiyan sepanduwe, buye teniya le ze

mani Zeber u Zeng tedekewn u teniya

lew regeyewe seryan pe newey dekre. 
Mehale çewsineran ewey be zeber u 

Zeng de seyan be serida girtuwe be ri

gey hernin u nerm winan dest berdari 

bibin. Kafe kwexa Homer yaxi debet u 

dest dedate çek, zandarim ewe dezga 
sersext Senkotigerey rijem naçar debe 
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edebiyat huner ô çand 
damay got u weji le bikat u goy bo dax

waziyekani bigire. 
Wek derdekewey zor bey qaremane

kani Qizelci xelkani çewsawen. Belarn 

teniya wayan nişan nadat ke her çewsa
wen u hiç! di , ke bew çewsandineweye 

qayi in, belku besetkiyan wa nişan de

dat ke hest bew çewsandinewey du çar

yan hatuwe deken, em huşyariyeyiş be

rengar bunewew re u şwen danan bo 
rizgarbuni le diwa ye. 

Le komelgayeki diwakewtı1y wek ko

melgay kurdewari da, afiret paşkoy pi

yawew le ser şanoy jiyan roliki laweki 

deere, em rastiye le çirokekani "Peke
nini Geda" yiş da rengi dawetewe. 
"Muştekey Arnine Xan" taqe çiroki 

Qizelci ye qaremane serekiyekey afiret 

be. Nuser wek le nişxandani naxi piya

wi çewsawe u çewsitineri komelgay 
kurdewari da serkewtini be dest hina
we, be hernan tuwanawe mameley le gel 

afireti kurdiş da kirdume. Eger çi xwe

nen le dima dejekani "Nuştekey 

arniniexan" da sereta bize ser litoy deg
re. Belarn diwatin ke le jiyani Arnine 

xan werd debetewe, hest deka afiret le 

kurduwariy da le dozexeki rasteqine da 

deji u sedan got u zincir u xemend ki

rawnete gerden u dest u laqi hiwaw ta
sew arezuwekani. 

Le çiroki "Nedidari Had Nexewi 

Mizgewt" da Xezal jine cotyarek e, di

sozi merdekeyeti u hemu tuwanay xwey 

le penawi xwoşi wl da dexate gerr u 
hawre u hawseri tengayeti. Belarn bayi

zi herke girfani ge rm da de, be yek u du 
jini be serda dene, idi Xezal be yekcari 

jiyani le tali debe. Le kurdewari da pi

yaw boyheyele jinekjeri hebe, emeyiş 
diyari ay ini islam c bo afireti Kurd u ye

keke lew nengiyaney be hiç pasaw 

nadirre. 
Le Kurdistan da bir u bawere islam be 

şeki giring le çini derebeg pek dehene u 
çekeki bekare bo çewsandinewey zeh

metkeşan, melaye gund ke niwenri ew 
bawere ye, ayin le berjemendi derebeg 

dexate gerr u hemeş e ew qewane lerle

da ke gewre u biçuk, axa u noker, şex u 
misken her buwe u her deyeşmene. 

Qizilci le çiroki "Xemle Pemo" da, be 

sakariyeki qulewe bas lewe deka, çun 

riwexan u xaneqa, beg u şex bo zewet

kirdini berherni areqey newçawan u he
zi bazuy cotyar pişti yek di degrin. Şex 

wek nuser nişani dawe be rı1keş piyawi 

xwa ye u desti le qewmarnira ne, belarn 

le kirok da dujmineki sersexti hejaran e 

u nek her xwoy talianiyan deka belku 
destdirejiyekani begeş perde puş dekat 

u fam u biri bo gelkirdini çewsawekan 

dexate kar. 
Le seretay salani hefta (70) be diwawe 

gele şewe tekniki newey le çiroki kurdi 
da seryan helda, Hiseyin Ariflew leko

lineweye da ke le jer nawnişani "Şiwe

kani Teknik le çiroki Salani diway 
heftan" (Roşenbirf Noy Jimara 63) da 

bilawi kirdewe, basi ewe teknike nuwe
yayney kirduwe u nimuneyişi le ser her 

yekekiyan henawetewe. Ew qonaxi Qi
zelci çiroki te da nusiwe, çiroknusani 

kurd be gişti peşitan bew e sef u gerane

wc u diyaloj bestuw e, eweş her way 
kirduwe. 

Şepoli huş wek rebazeki nuwey bo nu

sini çirok u hemu ew şewe teknikaney 
lew rebazewe serçaw degrin , le meje çi

roknusani Ewrı1pa wek wirgina wolf u 

Lev u James Coyse u Fruk ner mamele
yan le gel da kirdume, çiroki Kurdiş le 

salani heftawe kem u zor sudi lew şewe 

te keynike noriyane wergirtawe ke çi

roknusani Ewrı1pa dayan hename her le 

meneloj u tedai u biren u paşweş xistini 
katewe ta rewayinin le riwangey çiyawa

zewe penabirdine ber zer le geje

reweyek. 
Yekek lew diyardaney ke le çiroki ni wl 

da seri heldawe beger xistini simbol u 
sud wergirtine le efsane u dastan, deşe 

Yeşar Kemal u Marquez lew biware da 

wek du kele nuser amajeyan bo bikre. 

Çiroknusi Kurd I em roeyişewe le ezmu

ni edebi gelan be hermene bume. 
Konjin şewe teknik bo nusiini çirok 

geranemeye, belarn erne em e nageyene 
ke ew şeme teknike le kelk kewtume 

nakre sudi le werbigire 
Serkewtı1jin şewe teknik bo nasandini 

naxi qareman, derxistini sercemi xolya 

u arezukani meneloje. Belarn çiroknusi 

be tumana deşe le reye mesfişeme bitu

mane be naxi qaremanekey da şor bete

me, yan geranewe bekate aweneyek u 
heme mdarnekani te da nişan bidat, nu

sen deşe destberday geranewe bi be. be

lam mestkirdin lewe deçe ta çi ro k binu

sere sudi le werbigere. 
Le hemu çirokekani "Pekenini Ge

dan"da çiroknus be serhatekan degere

tewe, emeyiş karek deka xwener heme

şe hest hebuni nusen bikat u ewe bizanet 

ke ewi deyxwenetewe deşe rı1y nedabe 

belku hozabetewe. Gothe dele: "Kam 
xwene re pesend dekem? Ewi min u 

xwey u hem u cihan! bir deçetewe ten i ya 

le nuslnekem da deje." (Bindeskf Nisus 

Muxtare Tercimet, Yusuf Helaq, r. 48 

Şam 1980) Ke nuser xwey gejrewe bu 
erne birnani ewey bo xweş dekat, zu zu 

yan naw be naw restewxwo xwey le rı1-

dawekan helbifutene u bir u ray xwey 

bisepene, emeyiş yekeke Ii kem u kure

yekani erne şewe geranewe ye, eger çi 
nuseri le helm detuwane hunermenda

ne sud lew şewegera neweyeyiş werbi

giret u xwener wa le bikat be penoşewe 

diwayi rı1dawe bikewet. 
Dareştini seretay çirok, roleki giring 

degere, nuseri betuwana be şeweyek 

rı1daw degretewe, xwenir nek le xwen

dinewey çirokekey bezar nabe, belku 

be peroşewe şwen rı1daweke dekewe. 

Zorbey çirokekani "Pekenini Gedan" 
de hfinermendane çinrawen, xwenar ta 

duwa rer destberdari çirokekan nabet, 

rer be rer, hengaw be hengaw betasew 

diway gerenewe dekewe. 
Wek go tim Qizilci penay bo wesf u ge

ranewew diyaloj berdume. Belarn çun

ke westayane mammeley legel ew şewe 

teknikane da kirduwe tuwaniwetey 
ewey denuse şewey çiroki huneri pe bi

bexişe. Qizilci le wesfkirdini rojeki ji
yani hemerrese qaremani çiroki "Peke

nini Gedan"da denuset: 

Heme Seid Hesen 

WEDOMBIKE 
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İkinci bölüm Sayı 85; sayfa 22 'de 

Ruhani liderleri Nasturi, Patrik Marşamun 
sülalesinden idi. Hakkari'de patrikhaneleri 
vardı. Birnici Dünya Harbi'nden sonra yeni 
Türkiye hükümeti Asurileri yerlerini terke 
mecbur etti. Ve bunlar da İran'ın kuzeyine 
giderek, oraya yerleştiler. Asurilerin şimdi
ki Irak sınırları içerisinde kalanları da Mu
s~:~I ve civarında yaşamaktadırlar. 

Iran ve Türkiye arasında düzenli olmayan 
sınır meselesi, iki devletin politik durumu
na tesir ediyordu. Ki bu sınır Kürdistan'dan 
geçiyordu. 
Sınırın çizilmesi üzerinde daha evvelce 

çalışmalar yapılmıştı. Fakat bu çalışmalar 
gelişi güzel bir durum göstermekteydi. Gö
çebe Kürt aşiretleri sınır kavramını nazarı 
itibara almıyorlar, zaman zaman bir taraf
tan, öbür tarafa, daha doğrusu taraflardan 
hangisi kendilerine iyi muamele ediyorsa o 
tarafa riayet ediyorlardı. Bu dönemde Türk
iye'nin doğusunda görevli bulunan İngiliz 
Konsolosu.Taylor şöyle yazıyordu: 

"Bazen Iran 'ın, bazen de Osmanlıların 
vatandaşlığına geçen Kürtlerden ve düzenli 
bir sınırın bulunmamasından dolayı iki 
devlet arasında sonu gelmeyen çeşitli an
laşmazlık ve mücadeleler ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Kürtler ise, bu iki devlete ve 
suur/arına rağmen kendilerini vatanlann
da hissediyorlar ve istedikleri zaman, yahut 
durumlan elverdiğinde bir taraftan, diğer 
bir yere geçiyor/ar.' '(lO) 

Kürtlerin ekonomik yapısı bu dönemde de 
ilkel bir biçimdeydi . Ziraat ve hayvancılık 
yanında sadece bazı yerlerde halıcılık ve 
yün dokumacılığına rastlanıyordu. Yine 
bazı Kürt zanatkarlarının kuyumculuk ve 
madeni eşya sanatlarında başarılı oldukları 
görülüyordu . 
Kürdistan'ın maden, kömür, kurşun ham 

demir, kükürt, petrol gibi kaynaklarına rağ
men bu kaynaklardan yararlanma imkanı 
yoktu. Kürtler, doğal kaynaklardan sadece 
ceviz, fıstık ve diğer meyva çeşitlerinden 
yararlanabiliyorlar ayrıca fasulye ve bakla 
cinsinden ürünlerin ziraatiyle meşgul olu
yorlardı. Yolların bulunmaması , bölgenin 
dağlık bir coğrafi konum arzetmesinden 
ötürü bunları da bu alanın dışına çıkaramı-
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Bitlis şehrinden bir görüntü; y1f 1878 

yorlar, satamıyorlar, ancak yok pahasına el
den çıkarıyorlardı. 

Rus konosoloslarından Tebriz'deki Bona
fıyd Vt? Diyarbekir'deki Yakimaniski'nin 
gerek Iran'da Savuçbulak ınıntıkasındaki 
750 Kürt köyünün ve gerek Di yarbekir'deki 
Kürtlerin yol ve çeşitli nedenlerden ötürü 
ellerindeki malları satamamaları ve bunla
rın doğurduğu ekonomik güçlükleri anlatan 
incel~meleri gerçekten de ilginçtir. 

Ne Iran ve ne de Osmanlı hükümeti bu 
ulusun en önemli meselelerinden biri olan 
yol sorunu üzerine eğilmemişlerdir. 

Bu doğal güçlüklt:rin yanında ve ondan 
daha önemli olanı , Iran ve Osmanlı hükü
metlerinin güttükleri ''şark istibdadı '' po
litikasıdır. Kürtleri ve Kürdistan'da yaşayan 
diğer azınlıkları ekonomik ve kültürel yön
den daima geri bırakarak , onları sadece sa
vaşlarda kendi saflarında kullanmak politi
kası bu halkın gelişip, bu geri yapıdan kur
tulmasına imkan vermemiştir. İran ve 
Osmanlı yönetimlerinin bu dayanılmaz has
kılarına Kürt derebeyleri de katkıda bulu
narak bu ulusun ekonomik ve kültürel var
lıklarını kemiriyorlar, ilerlemelerine ola
nak tanımıyorlardı. 
İran'a yahut Türkiye'ye seyahat eden ya da 

buralarda görevli olarak bulunan kimseler 
bu gerçekleri şu biçimde ifade ediyorlardı; 
"Osmanlı yönetiminde ne asayiş, ne de 

vatandpşa en basit hak var': Böyle yazı
yordu Iran' ı ve Kürdistan'ı gezenlerden biri 
olan Birizan. 

1879'da Diyarbekir'de Rus konsolosluğu 
açıl~ığında buradaki Konsolos Yakimanis
ki, Istanbul'daki Rus elçisine şöyle ya
zıyordu; · 

''Burada yaşayan halkın ne iş, ne de hayat 
garantileri var. Bir tecavüz karşısında ken
dilerini koruyacak idari bir mekanizmadan 
tamamen yoksundu/ar. Derebeylik düzeni, 
dini taassup ve mülk sahiplerinin tahakkü
mü bu halkm sırt kemiklerini çatırdatmakta 
ve lehlerine gelişecek herşeye engel olmak
tadır. Buradaki halk kişiliği ile, ailesi ve 
emeği ile zülum idaresinin tasarrufu altın
dadır': diyordu . 

Erzurum'daki Britanya Konsolosu 1838'de 
memleketine şöyle yazıyordu: 
''Burada idare çok kötü ve asayiş adına bir
şey yok. Fe sat, rüşve~ ve hazine soygunculu
ğu Iran ve Osmanlı Imparatorluğu 'nun alı
şılagelmiş niteliklerindendir. Devlet düze
ninin bozukluğundan doğan zorlukları ise 
halk yük/eniyor. Osmanlı veya İran yöneti-

cilerinin ara sıra teşebbüs ettikleri isiahat 
hareketeleri de kısa ömürlü ve yerel olmak
tan ileri gitmiyor. Yahut bu tip ısiahatlar ya 
kağıt üstünde kalıyor ya da hakim sınıfın 
engellemesi ile karşı/aşıyor. Devletin ve ül
kenin selametini düşünen bazı kimselerin 
davranışlan da kendi başlarımn kesilmesi 
ile netice/eniyor.'' 

1840 sıralarında İran'ı ziyaret eden Rus 
araştırmacılarından Dittel şöyle diyordu: 
"Kirli elbise/i ve omuzlarında beyaz işaret 
taşıyan bir zümre. Bunlar serbaz (hükümet 
kuvvetleri), bunlar kimsenin karşı koymaya 
cesaret edemediği askerler ve bunlar devle
tin koruyucusu ve sınırsız hak sahibidirler. 
~erbazlar yol kesiyor, çalıyor, soyuyorlar. 
lşsizliğe, tembelliğe, yoksulluğa ve açlığa 
neden oluyorlar. Köy sakinleri bunların ve 
Osmanlı sınmnda ise jandarma ismi veri
len ve aynı zulümleri uygulayan çekirge sü
rülerinin hücumundan korunmak için taşı
yabilecekleri eşyalarını, çoluk çocuklarını 
alarak gizlenebilecekleri yerlere kaçıyor
lar. Bu devlet eşkiyaları ise girdikleri bos
tan/arı , bahçeleri ya gasp ediyorlar ya da 
harap edip herşeyi yerlerinden söküyorlar. 
Osmanlı askerleri de kendi bölgelerinde 
Şah 'ın eşkiya kuvvetlerinden geri kalmıyor
lar, geçtikleri yerlere korku saçarak, gör
dükleri her kıymetli şeyi istiyorlar ya da 
zorla alıyorlar. '' 

Kürdistan'da hükümleri infaz hususunda 
tatbik edil~n yolları buralarda inceleme ya
panlardan Ingiliz seyyahı Ramsey, gördüğü 
vahşet sahnelerini şöyle anlatıyordu: "Kay
makamın elinde doğrudan doğruya yetki 
olmadığı halde pençesine düşeni en şiddetli 
biçimde ceza/andırıyor, hayvanlar gibi bo
ğazlattırıyordu ': 

Yine 1840 senelerinde Musul'da bulunan 
Dittel şöyle bahsediyordu; 

''Hükümete karşı gelme suçu ile itharn 
edilen bir Kürdü şehrin ortasında yaktıkları 
ateşin üstünde bir saca koydular ve Kürdü 
diri-diri yaktılar. Yine ihtilalci Kürtlerden 
birisini kaynamış suya atarak işkence ile öl
dürdüler': (ll) 
Osmanlı ve Iran yöneticileri zaman zaman 

meydana gelen ulusal hareketler karşısında 
hınçlarını sadece ayaklanmalara katılanlar
dan almakla yetinrrüyorlar, masum halka da 
zalimce davranışlarda bulunuyorlar. Ve on
ların mallarını, yerlerini gasbediyorlardı. 
Eğemen olanların bu dayanılmaz baskıları 
ve hırsızlıkları bölgede yaşayanları ekono
mik olarak çökertiyordu. Bu durumlara 

Kürt aşiret reisierinin kendi çıkarları uğru- . 
na birbirleri ile yaptıkları silahlı mücadele
ler ve bunların meydana getirdiği yıkıcı et
kiler de ekleniyordu. 

Kürt aşiretleri arasındaki kanlı çarpışma
lar ~ürtleri kökten zayıftatması bakımın
d~n Iran ve Osmanlı devletine yarıyordu. 
Iran Şahı'nın ve Sultan'ın bu aşırı baskı ve 

kanlı politikaları bazen Kürtleri zorunlu 
olarak karşı koymaya itiyor ve bağımsızlık 
bilincini alevlendiriyordu. 

Nitekim 1906'da başlayıp, üç yıl devam 
eden mücadele, bunların örneklerinden bi
risidir. Bu bağımsızlık savaşı Kürdistan'ın 
güneyindeki aşiretlerin Baban aşiretinden 
Abdurrahman Paşa'nın yönetiminde Süley
maniye'de birleşmesi ile başladı. Osmanlı
ların sürekli hücumları geri püskürtüldü ve 
Osmanlılara bir hayli kayıp verdirildi. Ama 
araya sokulan fesat ve reisler arasındaki ki
şisel rekabet bu hareketin başanya ulaşma
sına engel oldu. 

Bunu takiben Revanduzlu Mehmet Paşa~ 
nın yönetimindeki kuvvetler tarafından 
başlatılan hareket ihtilalcilerin Mezopo
tamya'nın güney kısmını, Kerkük ve Erbil' i 
işgalleri ile neticelendi. Buralar uzun za
man onların yönetiminde kaldı. Osmanlıla
rın bu sırada Britanya ve Çarlık Rusyası ile 
yapmakta olduğu savaş nedeniyle askerleri
nin bir kısmını buradan çekmesi de Kürtle
rin başarısına yardım etti. 

Bununla beraber Türklerin, Kürtlere göre 
ekonomik yönden kuvvetli oluşu onların 
Kürdistan üzerindeki egemenliğini devam 
ettiriyordu. Meydana gelebilecek genel 
olayları önleyebilmek düşüncesi ile bura
lardaki büyük şehirlerden askerlerini ve 
önemli geçit yollarından karargahlarını kal
dırmıyorlardı. 

1815'te başlayan harekete ise İran'daki yö
netime düşman olan Kürtler de karıştı. Van 
ve Beyazıt'ta düzenlenen kuvvetiere İran'ın 
Nahcivan hanlığındaki Kürt aşiretleri ile 
Kürdistan'da yaşayan Ermeniler ve diğer 
kavirrılerin kuvvetleri de karıştı. 

DİPNOfLAR 
(10) Cl. Edmonds, Küçük Asya Kürtleri, 
sahife 13. 
(ll) Dittel, Seyahat Notları, sahife 2. 
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The Kurdish News A8ency 

Ajansa Nuçeya Kurd, çav, guh 
u zimane tevgera rizgariya nete

wl u civakiya welate me ye. 
Tişten te bihist u ditin 

bigihine ANK. 
Lekolinan li ser 

serpehatiyan çebike. 
Suretan bikşine. 
Reçeşop bibine. 

Allkariya tevgera rizgariya me 
ya netewi u civaki bike u denge 

we bigihine gelen cihane. 
Parlementoyen Ewrupa, rexİsti
nen civaki yen demokrat u we

şanan taqip bike. 
Zanyariyen ku dikevin 

deste te, wergerin kurdi u tirki 
li gel reçeşop ji ANK re bireke. 
Di civin u semineran da arnade 

bibe, binere. 
Pewendiyen xwe bi welat re 

kUr b ike. 
Kar bike, ku reçeşop u nuçe bi-

gihin ANK. 
Navnişan u telefona ANK bide 
karkeren ku diçin welat u ten. 
Pewendiyan bi ANK re deyne. 

Ji dil u can bi be endamek ji yen 
· nuçevanen ANK. 

ANK care yekemine 
ku buye 

navenda nuçeya Kurda. 
ANK sazumaneki ji ya tekoşina 
rizgariya netewi-civakiya me ye 

ANK ya me hernuya ye. 

Kürt Haber Ajansı ülkemizdeki 
ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin gözü, kulağı, 

dilidir. 
Duyduğunu, gördüğünü ANK! 
ya i/et. 
Olayları araştır. 

Resim çek. 
Belge bul. 
Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş 
Mücadelemizin dünya halkları
na duyuru/masına katkıda 
bulun. 
Avrupa Parlemento/arını, de
mokratik kitle örgüt/erini, bası
nı izle. 
Edindiğİn bilgileri, kürtçe ya 
da türkçeye çevirerek belgeleri 
ile beraber ANK'ya gönder. 
Toplantıları , seminerleri izle. 
Ülkeyle kurduğun ilişkileri de
rinleştir. 

ANK'ya haber ve belge gönde
rilmesini sağla. 
Ülkeye gidip -gelen işçilere 
ANK'nın tel. ve adresini ver. 
ANK ile ilişki kur. 
Gönüllü muhabir ağının bir 
üyesi ol. 
ANK dünyada ilk Kürt Haber 
Merkezi 'dir. 
ANK, ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelemizin bir ku
rumudur. 
ANK hepimizindir. 

TEL:(46)8298332 • FAX:(46)87339554 • TELEX:13142 
ADRESS: BOX 70 80, 172 07 Sbb-Sweden 

Ajansa Nuçeya Kurd • Kürt Haber Ajansr 

D D D Kurdistan Press'in 
yaklaşık 3.5 yıllık yayın 

dönemini kapsayan (1-78) 
sayıları 3 cild olarak top
landı. Ciltleri isteme ko

şulları şöyledir: 

iskandinavya için 
1 Cilt 250 SEK 

3 Cilt 700 SEK. 

D D D Hejmaren Kurdis
tan Press'e (1-78) yen ne
zlke 3 sal O nlv di 3 cildan 
de hatine berhevkirin . 
Şerte xwestina cildan we
ha ye: 
Ji bo Skandinavya 
1 Ci/d 250 SEK 
3 Ci/d 700 SEK. 

* * 
1' Avrupa Ülkeleri Welaten Ewrupa 

1 Cilt 70 DM 1 Ci/d 70 DM 
3 cilt 200 DM 3 Ci/d 200 DM. 

* ABD ve Avustralya 
1 Cilt 35$ 

3 Cilt 100$ 
Ciltler istekiiierin adresle
rine ödemeli olarak gön

derilir. Yukarıdaki fiyatlara 
posta masrafı dahil de

ğildir. 

* Amerika ü Awistralya 
1 Ci/d 35$ 
3 Ci/d 100$ 
Kesen ku bixwazin cild bi
kirin, dikarin bi reya poste 
bi dest xin. Mesrefa posta 
ne di nav bOhaye jorln de 
ye. 

isteme Adresi • Navnişana Xwestine 

BOX 70 80, 172 07 Sundbyberg- SWEDEN 
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DIE TÜRKISCHE 
GESCHICHTSTHESE 

UND DIE 
KURDENFRAGE 

KOMAL VERLAG 

ŞAHAN 
BILSERVICE 

Mustafa Satış 

Stjiirnviigen ll (SKALBY) 
175 61 JARFALLA 

TEL.08-38 53 82 

Kaseta Çiroken Zarokan -2-
DERKET 

Çeker: Berzan Şasiwar 
Navnişana Xwestine 

Box 16 139, 103 23 Stockholm 
SWEDEN 

DUYURU • DANEZAN 
000 Kurdistan Press 'in fiyatını bu sayıyla 
birlikte artırmak zorunda kaldık. Yeni fiyat lis
tesi aşağıdaki gibidir. .. 
000 Buhaya Kurdistan Press' e ji ve hejmare 
pe de hatiye zecte kirin. Buhayen nı1lijer in ... 

• 15 Skr • 3 DM • 
• 3.5 Hfl • 3 Sfr • 

• 1.5 ;(. 2 $. 

• • • İsmail Beşikçi' nin 
GÜNEŞ DİL TEORiSi 
TÜRK TARİH TEZi 
VE KÜRT SORUNU 
isimli kitabının. KOMAL 
yayınevi tarafından 
almanca çevirisi basıldı. 
Ki ta bın almanca baskısı 
aşağıdaki adreslerden 
temin edilebilir • • • 

DPostfach 2743 
2300 Kiel ı - Germany 

DPostfach ıoo2ı9 
46 Oortınund ı - Germany 

D Kurdistan Kultur Zentrum 
c/o ASTA. Al te Münze ı 

45 Osnabrück - Germany 

Beşansiya 
Kurdan 

ODO Kovara "Problemen Aşti 
u Sosyalizme" ku paytaxta Çe
koslovakya, li Prage bi 40 zirna
neo cihan! derdiket, nema 
derte ... 

Kovara "Aşti u Sosyalizme" ji 
sala 1986 an ve bi kurdijl (zarave 
sorani) derdiket. Le, çi mixabin 
pişti ku, kovar dest bi weşana 
Kurdi kir, hat dadan ... 

Ve care ji bexte Kurda ne ani. 
Şanse me ji ev biL 

Kovara "Aşti ı1 Sosyalizme" 
Organa Partiyen Komunist ı1 

Karker yen ku xeta siyasi ya 
PKYS diparastin, bO. Bi çi! zi
manen cihan! derdiket, 145 we
latan da di hat belavkirin ... 

H un weneya jerin.de rupelek ji 
hejmara we kovare bi zimane 
Kurdi dibinin. 

T. Xelfl Muradnv 
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übalı ekonomist, Carlos Tab
lada' nı n, Che Guevara' nın 
kapital izmden sosyalizme 
geçiş sürecine ilişkin görüş
lerini ele aldığı kitabı Latin 
Amerika'da büyük bir ilgiyle 
karşılanmış , yayımdan he
men sonra Dr. Tablada, Ka
nada, ABD ve bir çok Latin 

KÜBA'LI EKONOMiST CARLOS TABLADA'NIN STOCKHOLM KONFERANSI 

Amerika ülkesinde üniversite ve araştırma 
merkezlerinde tartışmalara katılmış , konfe
ranslar vermişti . 

Ekim ~:s~o~nu~~;~i~~;~i4;~~~:; rupa 1 ; 
lenmeye yer yoktu. 

Che Guevara sosyalist ülkelerdeki ekonomi 
po/iliğin hala emek/eme aşamasmda oldu
ğunu gördü. Bu ekonomi politik en önemli 
şeyi, yani insam ve insamn gereksinimlerini 
unutup gitmişti. Her zaman ekonomik ge
reksinim/erden söz ediliyordu... Düşünsel, 
manevi gereksinimler ise ancak kitaplarda 
kalan referans konusuydu. 

Sosyalist ülkelerde öteki alanlar gibi bu 
alanda, düşünceler, kültür manevi değerler 
alam da doğmatikleşti, bürokralize oldu. 
Dinsel duygular klsltlandl .. . 

Bütün bu farkliliklar Küba'da devrimin han
gi doğrultuda gelişfiğini ve bugünlere nasil 
ulaşlidlğml aydmlatwor. Devrimden bu yana 
30 yil geçti. 30 yil önce Küba yoksul, geliş
memiş bir üçüncü dünya ü/kesiydi. Bugün 
ortalama yaşam uzunluğunun 75 yiia ulaşti
ği, doğum s1rasmda kadm ölüm oranmm 
dünyada en düşük olduğu, çocuk ölüm ara
mm n ise ABD ve Sovyetler Birliği'ne kwasla 
çok daha düşük olduğu bir ülke haline geldi. 
Ama 1975 yli1hda çok ciddi bir yanllŞ yapii

di. Eleştirilen bu sosyalizm modeli Küba'ya 
da aktanlmaya başlandi. Oysa daha 60'11 yil
larda hem Che hem Fide/ bu modelin Küba' 
da uygulanmasmm büyük ve ciddi sorunlar 
dağuracaği konusunda uyanlar yapmişlar
di. Gerçekten de 1975'i izleyen on yil içinde 
Küba'da da bürokrasi gelişmeye başladi. 
Rüşvetçi/ik yaygm/aşt1. Bu hastailklar işçile
re, sendika liderlerine hatta hükümet üyeleri
ne bile bulaşt1. Küba'da devrim öncesi, kapi
talizm koşullannda görülen olumsuz belirti
ler yeniden ortaya Çikmaya başladi. · Kuş
kusuz devrimin kendisi de yanlizca ak ya da 
kara değildir. .. " 

Daha sonra Dr. Tablada konuşmasını yaşa
mın çeşitli alanlarında ortaya çıkan bu hasta
lıklardan en az etkilinen ya hiç etkilenmeye
nin enternasyonal görevler üstlenen birlikler 
olduğunu belirterek sürdürdü. 

" Onlar her zaman devrimin ideallerine sa
dik kaldiiar. Ango/a'nm yardim çağnsma Kü
ba yamt verdiğinde 300 bin Küba/1 gönüllü 
Angola'ya gitti. Şimdi Güney Afrika/1, Namib
yail ve Angola/1 kardeşlerimiz Küba halkma 
yardimlanndan dolay1 teşekkür ediyorlar. 
Ama burada itiraf etmeliyiz ki asli teşekkür 

etmesi gereken bizleriz. 
Sosyalist blok ülkelerinde olduğu gibi, en

ternasyonalizmden uzaklaşlidlkça, milliyetçi 
ve şövenist duygular körüklenip, yayliwor. 
Şimdi o ülkelerde enternasyonalizme nasil 
ihanet edileceğine ilişkin görüşler geliştirili
yor. Afrika halklan sayesinde ise Küba halki 
yaziaşmaktan kurtuldu ve bu gün insanilk 
değerleri aç1smdan çok daha yücelerde 
duruyor. 

Bir çok üçüncü dünya ülkesinde sivil alan
da 250 bin' i aşkm Küba/1 çalişmaktadir. On
lar orada kapitalizmin gerçek yüzünü görme 
olanağma kavuştular. Herşeyden önce 
gençlik, devrimden önce Küba 'da da hü
küm süren kapitalizmin ne olduğunu ve böy
le bir sistemde ne kadar iki yüzlülük buluna
bileceğini gördü. 

Onun içindir ki, Küba halki Küba/1 doktor, 
hemşire, mühendis ve inşaat işçilerini kabul 
eden tüm halkiara teşekür borçludur. Onun 
içindir ki, Küba halki, KOba devrimine ina
nan ve 24 bine yakm çocuğunu okumak 
üzere Küba 'ya gönderen halkiara teşekür 
borçludur. 
Konuşmasını somut örneklerle sürdüren 

Tablada, ülkesinde misafir olarak okuyan 
öğrenciler konusunda şunları söyledi; "Eski 
Sosyalist ülkeler, daha önce bu ülkelerden 
aldikian burslarla okuyan yabanci öğrenci
lerden şimdi öğrenim için dolarla ödeme 
yapmalanm istiyorlar. Küba halki bu tavn 
paylaşmwor. Küba 'da 24 bin yabanc1 öğren
ci vardir ve onlar şimdi her zamankinden da
ha da güvenlik içindedirler. Çünkü, onlar; 
çok az yiyeceğimiz olsa bile bunu daha ön
ce onlara vereceğimizi biliyorlar. Bizim anla
YlŞimiz, bizim yöntemimiz budur ve bunun 

000 Carlos Tablada Pe
rez. 1948 yılında Küba'da 
do~çiu . DoRtorasını Hava
na Universitesinde yaptı. 
Halen aynı üniversitenin 
ERonomi Bölümünde pro· 
fösörlüR çörevini sür· 
dürüyor. 
Ayrıca AmeriRa ve dünya 

eRonomisi üzerinde araş· 
urma yapan merRezlerin· 
de aRtif üyeli~ini sürdüren 
Tablada. ywlaşıR 20 yıldır 
Che Guevara' nın eRono
miR ve politiR çörüşleri 
üzerinde y~un araştırma
lar yapmaRtadır. Bu araş
tırmaların bir ürünü olan 
"El Pensamiento Econo
mica de Emesto Che 
Guevara" (Che Guevara= 
nın ERonomiR Düşüncesi) 
adlı Ritabıyla 1987 yılında 
Cosa de Las Americas· ın 
Che Guevara ödülünü 
aldı... 

• • • Tablada Stockholm Kon· 
teransi'nda Foto;Aydm 

için ileriye doğru yürüyoruz .. . ' ' 
Sözlerini umut ve çoşkuyla dolu sözlerle bi

tiren Tablada, Latin Amerika' nın onur ada: 
sı nda yaşayan , dürüst insanların , kendilerini 
üretmek ve yeniden üretmek isteyen genç 
devlet kadrolarının , ağır tasallut, amborga 
ve pravakosyonlara karşı umutlarını tüket
memiş, direnen bir halkın aynası gibiydi .. . 

Stockholm • ANK 
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