
Kürt Örgütleri Ulusal Konferans için ne diyorlar? 
••• Bi heviya rojen 
şad O roni sersala 
xwedevanen xwe 
piroz dikin ... . Ulusal Konferans Ger ekle ecek mi? 

00 Irak Kurdistam Cephesi yapttğt son·toplanttst 'da Kürdista Ulusal Konferanst'mn 
toplanmast için bir karar aldt. Kürt politik örgütleri taratmdan öteden beri savunulan ulusal 
konferans, kongre veya ulusal bir otorite yarattlmast tarttşmalan bu kararla birlikte yeniden 
gündeme geldi. Kurdistan Press ulaşabildiği örgüt/etin konuyla ilgili görüşlerini al dt. O O 

••• Mutlu ve aydınlık 
günler dileği ile 
okuyucularımızın 
yeni yılını Rutlarız ... 
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·, Erivan Üniversitesi Doğu Bilimler Fakülte'si Profesörü Garnik Asat1ryan; 

1915 jenosidinde 1,5 milyon Ermeni kat/edilmişti ... 
1 

Recep Maraşil 

"Komal'a haksiZlik 
etmemek gerek!" 

"Ki 1 k 11 i dost vuz!" 
000 " Ermeni- Kürt ilişkileri konusunda gerek parlemento, gerek Ermeni 

çevrelerinde iki ya da üç görüş yoktur. .. Tek bir görüş var, o da Kürt hareketine duyulan 
sempati ve dost!uktur... !' ·~ .. Ermeni ulusu geleceğini Kürt ulusundan ayn görmüyor... 

iki halk arasmda varolan tarihi ilişkiler daha da iyileşme/i ve geliştirilmelidir. .. " 

0001985'de Gorbaçov'un SBKP Genel Sekreterliği görevine başlamastyla 
uygulamaya konan Perestroyka, Glasnost politikalan SSCB bünyesinde halklan 

çok htzl! bir şekilde etki/edi ... Denebilir ki, ulusal bilinç/en me bir patlama 
şeklinde oldu. Bunun en önemli nedeni geçen 70 ytl içinde 

milli taleplerin baskt altma almmtş olmastydt ... " 

Temel Demirer 
1 

"Pariste'ki AGIK 
toplantiSI" 
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politika • ekonomi • toplum • 
KURT POLITIK ÖRGÜTLERi ULUSAL KONFERANS KONUSUNDA NE DiYOR? 

Ulusal Konferans 
Irak Kurdistanı Cephesi'nin son toplantısında almış ol

duğu önemli siyasal kararlarından bir de. Kürdistan Ulu
sal Konferansı ' nın toplanması için somut adımlar atıl
masıydı. 
Cephenin bu kararıyla birlikte öteden beri birçok Kürt 

örgütünün tartıştığı , savunduğu ve gerekliliğini vurgula
dığı ulusal konferans veya kongre toplanması ile ulusal 
bir otorite yaratılması tartışmaları yeniden gündemleşti. 

Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi için
de yer alan siyasal güçlerin dağınıkltğı, iletişimsizliği ve iş
birliğinden uzak tavırlarının yarattığı olumsuzluklar orta
da. Bu konuda geçmişte sürdürülen dar grup tavırları ile 
bölgesel ve parçasal çıkarların tek ölçü altnmasının yarat
tığı eksiklikler her gün bir kez daha kendini gösteriyor. 

Burada uzun uzadıya tahliliere girişmeden şunu vurgu
lamak gerek: Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi tek bir se
se ve uluslararası temsil yeteneğine sahip bir kuruma ka
vuşmak zorundadır. 

Iran-Irak savaşı sürecinde Güney ve Doğu Kürdistan 
hareketlerinin ilişkilerindeki düşmanlıkların ve iletişimsizli
ğin sömürgecilere yaramadığını bugün kim iddia 
edebilir? 
iran-Osmanlı imparatorlukları döneminde o devletlere, 

1923 Lozan emperyalist paylaşım Antiaşması'ndan son
ra ortaya çıkan Türkiye, Iran, Irak ve Suriye'ye yaslanarak 
verilen mücadele/erin hazin ve kanlı yenilgileri ortada 
iken, her parçadaki Kürt kurtuluş hareketinin en önemli 
ve doğal dayanağının yine diğer parçalarda aynı amaç
lara yönelmiş hareketler olmadığını kim savunabilir? 
Ağrı (1929-30), Mehabat (1945-47), Güney Kürdistan 

(1975), (1988) yenilgilerinin sömürgeci devletlerin işbirlik
leri ve uzlaşmaları sonucu on binlerce Kürdün kanına 
mal olmadığını kim iddia edebilir? Bugünkü anlayış ve 
ilişki bıçimlerinin sürdürülmesi halinde, yarın daha kanlı 
ve karanlık yenilgilerin olmayacağını, yığınların tekrardan 
ve tekrardan umutsuzluğa sürüklenmeyeceğini kim iddia 
edebilir? 
Yakın tarihimiz ortada iken, taze yenilgilerin kanları he

nüz kurumamışkan; parça esasına dayalı, sırtını mecbu
ren Kürdistan' ı işgali altında bulunduran güçlere dayaya
rak, ulusal kurtuluşu başanya götürme konusunda kim 
ısrarcı olabilir? 
Her parçasında birçok siyasi örgütün mücadele sür

dürdüğü ve tek başına diplomasiye çıkmak istediği Kürt 
hareketini bugünkü dağınık haliyle dünya neye göre ve 
nasıl muhatap alsın? Hareketin meşru temsilcisi gözüyle 
baksın? 
Halen sömürgeci devletlerin kamuoyları nezdinde, Kürt 

halkının geniş kesimlerinde "Kürtler birlik olamaz" kanısı 
yaygın değil mi? Ahmede Xani bundan yüzlerce yıl evvel 
"Ger me hebuya tifaqek- Eğer bizim ittifakı m ız olsaydı " 
diye şiirler yazarak, o günkü Kürt toplumunun feodal bö
lünmüşlüğünü, dağınıklığını ifade etmemiş miydi? 
Eğer dün Kürt toplumu feodal bölünmüşlükten dolayı 

boyunduruk altında tutulabildiyse, bu gün de bir yanıyla 
aşiret mantığı ile, ağa mantığı ile siyaset yapmanın yarattı
ğı düşmanlıklar, dağınıklıklar ve iletişimsizlikler sömürge
cilere egemenliklerini sürdürme şansı vermiyor mu? 

Her parçadaki Kürt hareketinin tek bir sese ve temsile, 
dört parçadaki Kürt hareketinin ise tek bir sese ve meşru 
ulusal bir otoriteye duyduğu ihtiyaç herkesin ortak kanısı. 
Eğer bu kanı bazı basit ve geçici hesaplar için ileri sürül
müyorsa, niyetler temizse. Kürdistan'ın dört parçasından 
bütün ulusal kurtuluşçu siyasal güçlerı n katılımıyla ulusal 
bir konferans toplamanın önündeki engel ne? Yoksa hala 
kendisinden başka güçlerle işbirliğinin zorunluluğunu 
kavramayıp, "Benim ben Bağdat'ta Halife" diyenler Kürt 
hareketi içinde çoğunlukta mı? Bu mantığın çoğunlukta 
olduğu bir Kürt hareketinden ne ortak bir ses çıkar, ne de 
ortak bır temsil. Çıksa çıksa, TC'ye, lran'a, lrak'a, Suriye: 
ye yeni işbirlikçiler çıkar. .. Ve Kürt halkına yeni kanlı ye
nilgiler ... 
Ulusal Konferans'ın ciddı bir şekilde tartışılması gerekti

ğine inanan gazetemiz, konu hakkında Kürt örgütlerinin 
düşüncelerini okuyucuya iletmeyi ve bu sorun üzerinde 
gerekli bir biçimde durmayı ulusal bir görev sayıyor. 

Bu amaçla Kürdıstan' ın dört parçasından ayrım gözet
meksizin bütün örgütlere. şu soruyu yönelttik: 

"Irak Kürdistan 'ı Cephesi Kürdistan'ın 4 parçasındaki 
siyasal _güçlerin katlfacağı bir Ulusal Konferans toplan
masıiÇin som,ut adımlar atJiması yönünde bir karar almış 
bulunuyor. Orgütünüz, Kürdistan Ulusal Konferansı top
lanması konusunda ne düşünüyor? Kürdistani Cephe' 
mn bu kararı hayata geçebilir mi? Nasıl?" 

Bu sayıda ulaşabildiğımiz örgütlerin görüşlerini okuyu
cuya sunuyoruz. Gelecek sayılarda konuya ilişkin diğer 
Kürt örgütlerinin görüşlerini sunmaya devam edeceğiz. 

• KURDISTAN PRESS • 

[ RUPEL 1 SAYFA 2 

ıllusal rans Ge mi1" 
TEVGER 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi 

Irak Kürdistan Cephesi 'nin son toplantısında, Kürdistan'ın tüm parti ve örgütlerini kapsayacak ulusal bir örgütlenmenin gerçekleşmesi doğrultusun
da somut adım atma kararı alması oldukça yerinde ve sevindirici bir adımdır. 
Aslında TEVGER, Kurulduğ~ndan b~ yana başta IKC ve iran~.KDP olmak üzere Kürdistan'ın değişik parçalarındaki farklı parti ve örgütlerle görüşe

rek ~u konuyu ele aldı. Tum Kurdıstan ı kapsaxacak ulusal bır orgut konusunda hemen hemen tüm parti ve örgütler olumlu bir yaklaşım içindedirler. 
!KC nın somut adım atma kararı geçmışten be rı varolagelen olumlu yaklaşımların bir netice vermesi için atılmakla olan adımları hızlandıracak atılma-
mış olan adımların da atılmasına olanak yaratacaktır. ' 
!~YG~R. böylesi bir ulusal örgütlenmenin bi~irine düşmanca yaklaşır:nı ~~eden karşılıklı anlayış, eşit haklılık ve içişlerine karışmama, sorunların 

çozumunde şıddete başvurmama temelınde tum sıyasal ve toplumsal orgutleri kapsaması gerektiği görüşündedir. 
Sizce koşullar gönümüzde böXIesine bir ~kişimin başarıy~ ulaşması için elverişlidir. içinde yaşadığımız dönem, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi 

açısından ~n derece krıtık bır done md ır. Bolgedekı olağanustu durum ve gelişmeleri gözönünde bulundurduğumuzda, aslında böylesi bir örgütlen
meye bugun sahıp olmalıydık. Bu bakımdan bır yerde geç bıle kalmış olduğumuz söylenebilir. Gecikmişliğimizi telafi edebilmek için hepimiz kendi 
tarafımızıdan samımıyetle ve dört elle bu hayırlı ve zorunlu girişimin başarılmasına sarılmltyız . 

HEVGIRTINA GEL 
Suriye Kürtleri 
Halkin Birliği 

Partisi 

Kürdistan'ın 4 parçasındaki ulusal kurtuluş hareketinin 
birliği yönündeki çabalar birçok yurtsever güç tarafından 
dün olduğu gibi bugün de sürdürülmektedir. Kuşkusuz 
son yıllarda meydana gelen bazı somut olaylar Kürt siya
si güçlerinin biri birlerine yakınlaşmalarını, kalıplaşmış, 
dar, parça esasına dayalt ve lokal şi ariardan uzaklaşma
larını başlatmıştır. 
Bütün bunların yanında, özellikle dünya çapında mey

dana gelen son gelişmelerin, Doğu ve Batı'da halkların 
ulusal isteklerle milli birlik yönündeki güçlü eğlimleri de, 
Kürt siyasi hareketini içinde bulunduğu hastalıklardan 
kurtulmaya, eski anlayışlardan ve stratejilerden vazgeç
meye, geniş birliklerden yana Kürdistani bir çizgi için ye
ni .. alternatif arayışlarına yöneltmiş bulunuyor. 
Ote yandan Ortadoğu'da Körfez Krizi çerçevesinde ge

lişen ve doğrudan Kürt kurtuluş hareketini etkiliyen olay
lar da Kürt siyasetlerinin daha duyarlı ve uyanık olmaları
nı sağladı. Kürdistan'ı işgal eden rejimierin ve Amerika 
yardımına bazı anlayışların bağladığı umutlar boşa çıktı, 
Avdan eli boş dönüldü. Bu anlayışın sahipleri tekrar doğ
ru bir çizgiye, Kürt halkının ve onun mücadeleci güçleri
nin birliğine döndüler. 
Bununla birlikte, biz aşağıdaki düşüncelerimiz çerçeve

sinde Irak Kürdistanı Cephesi 'nin önerisini olumlu bul
makta ve savunmaktayız: 

1-Bu öneri biraz gecikmiş bir öneri. Halkımız her zaman 
olduğu gibi, bu kez de bölgedeki gelişmelerin dışında 
kaldı. 
2-Başarılı ve dürüst bir konferans için, bu toplantıdan 

önce şu adımlar atılmalıdır: Toplantı için uygun bir yerin 
saptanması, gerekli çevrelerle görüşülmesi, net proğ
ram önerilerinin hazırlanması , 4 parçadan bütün güçle
rin katılımının sağlanması ve demokratik prensipler altın
da bir birlik çerçevesinin saptanması. 
3-Bu toplantı uluslarararası veya bölgesel odaklara, 

özellikle de Kürdistan' ı işgali altında bulunduran rejimle
re bağımlı olmamalı , toplantının kararları bağımsız ol
malıdır. 
4-Toplantı , 4 parçanın bütün güçlerinin birliği ve meşru 

bir siyasi merkezin yaratılması amacıyla yapılmalıdır. O 
zaman biz de yeni uluslararası yapılanma içinde yerimizi 
alabiliriz. 

Nevgütina Gel Genel Sekreteri 
Sa/ah Bedrettin 

TEVGER Yürütme Kurulu 

. 
Iran- KOP 

• 
Iran Kürdistan 

Demokrat Partisi 

Bizce, Kürdistanlı güçler arasındaki ilişkiler ve iş
birlikleri Kürt hareketinin. geliştirilmesi için aktif ve 
somut bir rol oynayabilir. Iran-KOP öteden beri böy
le bir görevin gerekliliğine inanarak, Kürdistanlı 
güçlerle iyi ilişkiler içinde oldu. Kuşkusuz bu konu
da atılacak adımların sorunsuz, problemsiz olduğu 
söylenemez. Her şeyden önce, bütün Kürdistanlı si
yasal güçlerin farklı siyasi programlara sahip olduk
ları gözönüne alınmalıdır. 

Konferans ya da Kongre de hangi düzeylerde, na
sıl bir işbirliği yapılabileceği açıkca bilinmeledir. 
Eğer Kürdistanlı güçlerin yakıniaşması ve işbirliğin
den amaç bir konferans ya da kongre toplamaksa; 
böylesi bir platformun amacı da Kürdistan hareketi
nin temel güçlerinin siyasi stratejilerini düşünmek
ten ziyade, Kürt hareketini geliştirmek ve uluslara
rası düzeyde tanıtımını sağlayarak, dünya kamuo
yunun siyasi desteğini almaya çalışmak olmalıdır. 

iran-KOP bugüne kadar ki faaliyetleriyle ispatladı
ğı gibi, bundan böyle de imkanları ve gücü oranında 
bu alanda Kürdistanlı diğer güçlerle işbirliğine ha
zırdır. 

Bizce, Ortadoğu'nun büyük problemlerle yüz yü
ze olduğu günümüzde Kürdistanlı güçlerin önünde 
duran en önemli görev: Kürt sorununun da bölge
nin diğer sorunları gibi resmi bir şekilde platformla
ra getirilmesini sağlayarak, soruna siyasi bir çözüm 
bulmaya çalışmaktır. 

Dünya, Kürt sorunu çözülmedikçe bölgede kalıcı 
ve istikrarlı bir barışın sağlanamayacağını anla
malıdır. 

İran - Kürdistan Demokrat Pariisi 

Yurtdışı Temsilcisi 
Fettah Abdullah 
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Ulusal Konferans konusunda Kürt Örgütleri ne diyor? 

PAK (R1zgari) 

Kürdistan Kurtuluş Partisi 

KUKM açısından ciddi düzeylerde ele alınabilecek bir Ulusal Konfe
rans bazı sorunlarımızın aşılması açısından olumlu bir adımdır. An
cak, belirli öznel hesaplara dayanmaksızın KUKM'ne hizmet etmeli
dir. Tersine, altından kal kılamayacak sonuçlar getirebilir. Tereddütleri
mizin başında emperyalizmin Ortadoğu planı ve bölgedeki sömürgeci 
devletlerin Kürdistan açısından plan ları gelmektedir. Bu nedenle koPl
feransın özellikle uygulanması düşünülen emperyalist planın karşısın

da bir baraj olabilmesi en temel görevlerden biri olarak durmaktadır. 

Bunun yanında Konferans, Kürdistan ' ın ayrı ayrı parçalarında sö
mürgecilere karşı mücadele yürüten siyasi hareketlerin bugüne kadar 
uygulayageldikleri yanlış siyasetlerin aşılması açısından da değerlen
dirilmelidir. Bilindiği gibi, Kürdistan' ın suni sınırlarla bölünmüşlüğü ve 
Kürt siyasal hareketlerinin bu suni bölünmeye "uyum" sağlayan siya
setleri, KUKM'ni de temel hedeflerinden uzaklaştıran bir muhtevayla 
biçimianmasinin nedenini oluşturmaktadır. Kürdistan bu nedenle ikin
ci bir bölünmüşlükle de karşı karşıya kalmıştır. Kürdistan' ın bütün lüğü

nü hedefleyen anlayış, mücadele perspektifinden çıkarıldı. .. Bunun 
sonucu ise, Kürt siyasal hareketlerinin bölge sömürgeci devletleriyle 
ilişkileri mücadeleyi kendini aşamayan bir duruma getirdi. 

Bütün bu nedenlerle Konferans' ın hedeflerinin KUKM'nin sorunları 
açısından iyi tespit edilmesi başanya ulaşmasını direkt etkileyecektir. 
Bir bütün olarak Kürt siyasal hareketlerinin ayrılık noktalarının tespit 
edilmesi birliklerin ön koşulu olarak belirlenmelidir. Ortak bir siyaset 
oluşturmanın temellerini ancak böyle atabiliriz. 

. 
KIP 

Kürdistan işçi 
Partisi 

Kürdistan Ulusal Konferansı sorunu, salt bir konferansın oluş
turulması olarak ele alınamaz . Partimiz, Kürdistan'da ülke bü
tünlüğünü -bi rliğini temel alan bir siyasal önderliğin yaratılma
sının gerekliliğini , kurulduğundan beri önünde gerçekleştirme
si gereken bir hedef olarak belirlem iştir. Bu politik perspektif 
daha 70'1i yılların ikinci yarısında Kürdistan' ın diğer parçaların
da mücadele eden siyasi oluşumlar ile kurduğumuz çeşitli dü
zeylerdeki ilişkilerinde temelini oluşturmuştur. 

BO'Ii yılların, özellikle de ikinci yarasından itibaren, Kürdistan'
daki Güney ve Doğu Kürdistan'da belirgin olmak üzere, 
"parçacılıktan" kurtulma, deyim uygun ise "Kurdistanlılaşma" 
yönünde cılız da olsa bazı adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler bir 
bütün olarak, özel olarak da Irak Kürdistan Cephesi'nin son 
toplantısında alınan karar, elbette ki Kürdistan Ulusal ve Top
lumsal Kurtuluş Mücadelesi açısından düşünce düzeyinde bile 
olsa olumlu ve ileri bir gelişmelerdir. 

Bu düşüncelere yaşam vermenin, pratik, siyasal bir anlam ka
zandı rm anın ön koşulu elbette ki, Kürdistan'daki siyasal hare
ketlerin, özellikle de "Ulusal Kongre, Konferans, Otorite vb:' ta
nımlamaları ile ortaya çıkan ve politikalarında bu perspektifi, 
yani Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi'nde 
ülke birfiği ve bütünlüğü temeline dayalı siyasal önderfiğin zo
runluluğunu ve uzun vadeli hedeflerinin odağına yerleştirme
leridir. 
Kurdistan Press'te yayınlanan söyleşi ile gündeme giren öneriye de sö

zünü ettiğimiz bu perspektij nedeniyle olumlu ve ileri bir adım olarak de
ğerlendirmekteyiz. Kürdistan'da ortak, ulusal, demokratik bir siyasal ön
derlik yaratılması için bir "Ulusal Konferans" yeni ve yabancı bir perspek
tif değildir. Ancak, özellikle de belirttiğim gibi kelimenin gerçek anlamı ile 
bir siyasal önderlikten · otoriteden sözetmekteyiz. Böyle bir otorite ülke 
içindeki mücadeleye önderlik temelinde dış ilişkilerde temsil ve otorite 
foksiyonunu yerine getirebilir ve ülkemizin tüm alanlarında koşullara uy· 
gun pratik, politik hedefler saptayabilir. 
Kısaca belirttiğimiz bu peıspektij ile soruna yaklaşım gösterilir ise, söz

konusu önerinin uzun bir dönemi kapsayacak ve zorlu çabalan gerektire
cek olan Kürdistan ulusal-siyasal önderliğinin yaratılmasının önemli bir 
dönemeci olması anlamında yaşama geçmemesi için bir neden göreme
mekteyiz. 
Önerinin nasıl yaşama geçeceği sorusunun cevabı da yukanda söyle

diklerimiz içinde yer almaktadır. böyle bir konferans bu perspektifi benim
seyen siyasal güçlerin koşulsuz ve eşit katılımı ile gerçekleşir. Bu konuda 
düşüncelerimize başvurmak istediğiniz için teşekkür ederiz. 

Ferhad Rızgar 

Biz, Parti ya Rızgariya Kurdistan olarak çıkışımızda n bu yana KUKM'
nin ortak ve tek bir sese ulaşabilmesini temel siyasetimiz olarak belir
ledik ve üzerinde ısrarla durduk. Ortak bir taaruz cephesi siyasetimiz
de de bu temel olgudan hareket ederek ısrar etmekteyiz. 4 parçayı 
kapsayan Ulusal Konferans bu nedenle mücadele perpektifimizin ala
nını daha da genişletmektedir. 
Diğer bir yanı ise, KUKM'ne bulaşmış olan hastalıklardan -dar grup

çuluk, tahakküm, mücadele üzerinde hegemonya- arındırılması 

amaçlanmalıdır. Böylesi bir amaca yönsimediği takdirde ayrılıkları da
ha da keskinleştireceği ve safların daha da bölüneceği bir gerçeklik 
olarak karşımızda durmaktadır. 

Sonuç olarak eşit ve genel bir katılımla , Kürt siyasi hareketlerinin 
uzun vadeli hedeflerine saygılı olunmak koşuluyla ve en temel olanı 
da ortak bir siyaset ile önderlik yaratmak amacıyla böyle bir konferan
sa katılmamızda herhangi bir engel görmüyoruz. 
Ancak, şu nokta da bilinmelidir ki , KUKM'nin bileşenlerinden bazıla

rının böyle bir konferansa katılmamaları ya da öznel niyetlerini dayat
maları halinde bu konferansın ortak bir siyasete varma ve başarılı ol
ma şansı pek gözükmüyor. Buna ek olarak şunu da belirleyelim: Yuka
rıda belirlediğimiz gibi, içinde bir çatışmanın gelişmesini de taşıdığı 
gözardı edilmemelidir. 

.Kürdistan Kurtuluş Parlisi (Rızgari) 
Polit Büro Sözcüsü 

Irak Kürdistan Cephesi 'nin son toplantısında aldığı kararı olumlu 
ama gecikmiş bir karar olarak görüyoruz. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi ulusal bir otoriteye kavuşma ih
tiyacı duyuyor. Bu anlamda bu karar olumludur. 
Ancak bu karar, Güney Kürdistan'da peşmerge güçlerinin silahlı 

eylemliliği geliştiremediği, Kuzey Kürdistan'da yürütülen silahlı di
renişin zayılladığı , kısırlaştığı ; Körfez bunalımı nedeniyle emperya
list güçlerin, Kürt hareketini ehlileştirerek, Kürt sorununa kendi çö
zümlerini dayattığı bir döneme denk düşüyor. Bu nedenle de içinde 
sorular barındıran gecikmiş bir karardır. 

Bu karar hayata geçer mi geçmez mi? Sizce maselenin can alıcı 
yanı bu değil. Asıl sorun ne için, nasıl? Sorularının yanıtını bul
maktır. 

Kürdistan'daki tüm güçler değişik biçimlerde de olsa böylesi bir 
konferansı ve ulusal otoritenin gerekliliğini kabul ediyor. Bunları ya
yınlarından izlemek mümkün. Ancak Kürdistan'da yaşanan süreci 
gözönünde bulundurduğumuzdane için, nasıl? Sorularının önemi 
açığa çıkıyor. 
Bugün, Güney Kürdistan'da hareket silahlı direniş ve değişik mü

cadele yöntemlerini geliştiremiyor; ve halka kurtuluş yolunu göste
remiyor. Bu nedenle çözümü ağırlıklı olarak ulusalararası diploma
tik yollarda arıyor. Doğu Kürdistan'da da silahlı savaşım sürdürül
mesine rağmen, diplomatik çözüm yolu mücadelelerinin ağırlıklı 
yönünü oluşturuyor. Kuzey Kürdistan'da ise, silahlı direniş geriliyor, 
kendiliğinden gelişen kitlesel eylemliliğe Kürdistanlı hareketlerin 
örgütlü müdahalesi yaratılamıyor. Önderlik edilemiyor. Gelişen ulu
sal muhalefet, Kürdistanlı güçlerin yetmezlikleri ve bazılarının ça
rpık çözüm arayışları nedeniyle, değişik şekillerde SHP, HEP, Sos
yalist Parti vb:lerinin aracılığıyla sömürgeci TC' nin "çözüm" öneri
lerinin kanalına akrtılıp boğulmak isteniyor. Bu tehlikeli tablo 
karşısında bile Kuzey Kürdistanlı ulusal demokratik güçler arasında 
kalıcı birliktelikler konusunda, ciddi bir yaklaşım gözlenmiyor. Zayıf
lık ve öz güce güvensizlikten kaynaklanan, çözümü dışarda arama 
eğilimi ağır basıyor. 
Kürdistan'da gerçeklik bu iken, yaşanan bu süreçte kurulacak 

olan ulusal otorite. bu haliyle, sorunun çözümünü diplomatik yollar
da arayacaktır. Ardında güçlü direniş odakları olmayan, ulusal kur
tuluş hareketini örgütleyip yönlendirmeyen bir ulusal otoritenin, 
uluslararası düzeyde de bağımsız ve kişilikli bir politika yürütarne
yeceği ve istenen sonuca ulaşamayacağı da açıktır. 
Bizce sorunun bilince çıkarılması gereken önemli ve belirleyici yö-

nü de budur. 14 Aralık 1990 

Tevgem Sosyalist a Kurtlistane 

KAWA 
Kawa Hareketi 

Hareketimiz KAWA, Kürdistan Ulusal Konferansı 'nın toplanması 

konusundaki çabalan sevinçle karşılar ve bu doğrultudaki çabala
rın pratik olumlu sonuçlara varması için üstüne düşen görevi yap
maya hazırdır. 
KUKM'nin ihtiyaçları, bölgemizdeki ve dünyadaki son gelişmeler, 

böyle bir konferansı zorunlu kılmaktadır. Deve kuşu politikası terk 
edilmelidir. 4 parçadaki halkımızın talepleri ve ihtiyaçları bir bütün
dür ve bu bütünlüğe uygun genel ve bütünlüklü politikalar ve bu po
litikaları uygulayacak uygun araçlar yaratıl malıdır. Kürdistan halkı 4 
parçada savaşıyor. Her parça sadece tek bir sömürgeci devlete kar
şı değil 4 sömürgeci devletin oluşturduğu karşı devrimci cepheye 
ve uluslararası destekçilerine karşı savaşmak zorundadır. 

Sömürgeci TC' nin "Körfez" gerekçesi ile Kürdistan'daki askeri yı
ğınağı "Sadda.n'ı cezalandırmak" değil, Kürdistan'daki bağımsız 
siyasal gelişnıelerin önünü tıkamaktır. Sömürgecilerin KUKM'ne 
karşı oluşturduğu karşı devrimci koalisyona karşı en etkin silah, 4 
parçadaki Ulusal Kurtuluşçu güçlerin devrimci birliğidir. Ulusal 
Konferans böyle bir birliğe hizmet etmelidir. Kürdistan halkının ba
ğımsız iradesini temsil eden, KUKM genel çıkarlarını savunabilen, 
taleplerini dile getiren, anti-sömürgeci ulusal devrimci güçleri de
mokratik bir zeminde kucaklayan, halkı ve mücadeleyi ulusal ve 
uluslararası düzeyde temsil etme kudretinde olan ulusal konferans 
tarihi bir aşamadır, güçlü bir mevzidir ve büyük bir zaferdir. Bu anla
mıyla, gerçek içeriğine uygun Ulusal Konferans' ın tarihi roiQ.nü oy
nayabilmesi bir süreç sorunudur. Hayalci olmamak gerekir. Onemli 
olan bu süreci başlatmaktır. Kürdistani Cephe'nin Ulusal Konferans 
konusundaki kararını bu sürecin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. 
Bu sürecin tamamlanması, Ulusal Konferans' ın misyonunu yerine 
getirip getirmemesine bağlıdır. Bu noktada iyimser olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. 
Kürdistan sorununun çözümünde yetki ve karar sahibi Kürdistan 

halkıdır, bu günkü şartlarda Kürdistan'daki politik güçlerdir. Bu güç
ler, halkın söz ve karar sahibi olduğu zemin ve platformu yaratmalı
dır. Bu zemin Ulusal Konferans zeminidir. Bu zeminden· kaçan güç
ler, yabancı politik merkezlerin dayattığı zemine sarılmak zorunda 
kalacaktır. Bu olumsuzluğun yarattığı tahribatlar en açık şekilde 
KUKM tarihinde görülmüştür. Bunu engellemenin en etkin yolu 
kendi rolüne sahip çıkan Ulusal Konferans'tır. Kürdistan'daki bütün 
politik güçler, Kürdistani Cephe'nin kararını olumlu karşılamalı ve 
bu doğrultuda pratik adımlar atmalıdırlar. · 

Ulusal Konferans kararı hay~ta geçirilebilir. Bugüne kadar böyle 
bir konferansı n önünde varolan engellerin bugün artık aşılabilir de
recede zayıfladığı kanaatindeyiz. Yeter ki bu konuda gereken du
yarlılığı , ilkelere ve davaya bağlılığı , Kürdistan halkının gücüne gü
veni, ulusal devrimci mücadelemizin çıkarlarını ve bağımsız politi
kasını doğru tespit edebilme yeteneğine ve bilincine sahip olunsun. 

KAWA MK'si Adına Ali ERDOGAN 

K.U.K 

Kürdistan Ulusal 
Kurtuluşçulari 

Kürdistan'da tüm yurtsever güçlerin katılımıyla bir Ulu
sal Konferans'ın toplanması ulusal kurtuluş mücadele
mizde önemli bir adım olacaktır. Çünkü Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketinin kendi içinde merkezi bir otorite ya
ratması, bağımsız ve kişilikli bir politika sürdürabilmesi 
için, ulusal bir konferansın toplanıp, buradan ulusal bir 
konsayin oluşturulması mücadelemizin başanya ulaş
masında bir zorunluluk olmuştur. 
Konu ile ilgili görüşleri m izi yayınsal düzeyde uzun uza

dıya dile getirdik. Ayrıca bir ulusal birlik (4 parçadaki siya
sal güçlerin arasında) için, bizim, Irak Kürdistan Cephe
si'nden bazı partilerin ve diğer parçalardan da örgütlerin 
içinde yer aldığı çalışmalarımız vardır. Bunun için Cep
he'nin kararını çok olumlu görüyoruz. 

Irak Kürdistan Cephesi'nin bu kararının hayata geçebil
mesi, kendilerinin aldıkları kararda ne kadar ciddi olduk
larına bağlıdır. Eğer bu konuyu geçmişte olduğu gibi bazı 
güçler siyasi çıkar malzemesi yapmayacaklarsa ve bu 
kararın arkasında bazı art niyetler yoksa, kararın hayata 
geçmarnesi için hiç bir neden yoktur. Böylesi bir çalışma 
için karar veren siyasi güçler, bağımsız karar verabiime
leri halinde sonuca gidileceği kanısındayız . 

Sizce, hiç bir siyasi gücün diğer bir siyasi güce veto koy
maksızın, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde yer 
alan tüm yurtsever güçlerin katılımıyla bir konferans top
lanır. Bu konferansta her şey bitmez. Ancak konferansın 
alacağı kararlar doğrultusunda sonuca gitmek için çalış
malar sürdürülür. 15.12.1990 
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En zayıf 
halka 

Kuveyt Krizi 'nin gündeme gelmesiyle Gü
ney Kürdistan'daki Kürt hareketi dikkatleri 
en fazla çeken güçlerden biri olmuştu. Başta 
Kürtler olmak üzere, kriz ile ilgili güçler, 
Güney Kürdistan'daki Kürt hareketinin nasıl 
tepki göstereceğini, nasıl bir politika izleye
ceğini değerlendirmeye başladı. Bunun ya
nında çok doğal olarak yine çok değişik poli
tik merkezler, Kürtleri nasıl etkileyebilecek
lerini , kendi çıkarları veya kendi politikaları 
doğrultusunda nasıl yönlendirebilecekleri
nin hesaplarını yapıyorlard ı. Sahip olunan 
diplomatik, politik ve ideolojik araç-gereçler 
bu hesapları hayata geçirmek için tam kapa
site ile faaliyete geçirildi. Bu faaliyet hali ha
zırda bütün hızıyla sürüyor. 
Yıl 1925, Şeyh Sait İ syanı patlak veriyor. 

Kemalistler, hareketin ''gerici '' ve ' 'feodal ' ' 
olduğu mesajını elindeki devlet olanaklarıy
la kamuoyunda işlemeye çalışırken , TKP ko
münistleri de, sosyalist platformlarda aynı 
mesajı i şliyordu . Kürt hareketinin iç ve dış 
ili şkileri bu sağ ve sol cephelerden sürdürü
len yoğun saldırılar altında , aradan 65 yıl 
geçmiş olmasına rağmen , hala belini doğ
rultmuş değil. Kimi Kürt aşiretleri kemalist
Iere bu işi kotarabilmeleri için destek ve yar
dımlarını esirgememiştiler. Bu işlerin .. kota
rılması ancak böyle mümkün olur. Ovgü
lerle, vaadlerle, bunlar yetmezse, tehditle 
önce böler, sonra bir tarafı yanına alıp, karşı 
tarafa yüklenirsin. Klasik ama her zaman 
için geçerliliğini koruyan bir yöntem. 
Türkiye Cumhuriyeti, sömürgeciliği hala 

bu yöntemle ayakta tutma başarısını göstere
biliyor. Kürt toplumunun büyük bir bölümü, 
dağdaki gerillaya, zindanlardaki feryatlam 
rağmen , hala devletin yanındadır. 
Dünyayı karpuz gibi bölüp, devrim cephe

leri çizme saplantısından kendilerini hala 
kurtaramamış kimi sol siyasal çevreler ise; 
TKP komünistlerinin 65 yıl önce Şeyh Sait 
hareketinin başına ördükleri çorapları , 65 yıl 
sonra , bugünkü Kürt hareketinin başına ör
menin çabasına ve sorumsuzluğuna giriyor
lar. Kürt hareketini , Amerika'nın , yani 
emperyalizmin yanında gösterebilmek için 
siyaset mant;ğının sınırlarını aşmakta tered
düt etmiyorlar. Kürt hareketinin emperya
lizmle işbirliği içinde olduğu iddialarını ka
nıtlayabilmek için mikrofonlarını ve hızlı 
muhabirierini emekli generallere, eski baş
bakanlara ve Irak'taki Saddam yanlıs ı i şbir
likçi Kürtlere koşturan bu çevreler bu çabaya 
paralel olarak, yanındakilerine övgü , karşı
dakilere yergilerini ihmal etmiyorlar. 

Kürt hareketinin emperyalizmle i şbirliği 
içinde olduğu mesajı , Kürtlerin gözleri içine 
bakıla, bakıla i şleniyor. Birkaç dolaylı ve çe
kingen eleştiri sayılmazsa Kürtlerin alkışiarı 
arasında , Kürtlerin sevgi gösterileri arasında 
yapılıyor. 

Kürt halkı , kendi içinde, birbirine karşı ol
dukça acımasızdır. Dışa karşı tam zıt bir tab
lo sergiler. Alçak gönüllü, yumuşak başlı , 
gerektiğinden fazla mütevazidir. Yüzyıllar
dır sesi bastırılmış, yazması, çizmesi yasak
lanmış bu halk için her kim ki olumlu bir şey
ler yazarsa, her kim ki olumlu bir şeyler söy
lerse, her kim ki biraz ilgi ve sıcaklık gös
terirse baş tacı edilir, en yüksek yere çıkarı
lır. O yüksek yere çıkarılan(lar) artık her tür
lü eleştirinin dışında tutulur. Aşırı sevgi ve 
bağlılık gösterileri sergilenir. O yüksek yere 
yönelik aykırı seslere, eleştirilere tolerans 
gösterilmez. 

O Yüksek yere çıkarılanların ince hesapları 
eğer varsa, bu sevgi ve bağlılık çemberinde 
uygulamaya geçer, geçirilir. Çünkü Kürtleri 
en zayıf halkasından yakalamıştır. 

Xorlo 

: ı RUPEL 1 SAYFA 4 

Adriatik'in nazli gelini . duvağ1n1 araliyor! 

Arnavutluk'la kenana katiiiyor! 

•• • Arnavutluk'ta öğrencilerin protesto eylemi hükümeti stktştlfdt Foto;P. Oftedal 

000 Doğu Avrupa ülkelerindeki hızlı değişimlerden en son etkile
nen Arnavutluk'ta da kitlesel protestolar başladı. 

Bir kaç gün önce Arnavutluk Parlamentosu'nun siyasi partilerin ku
rulmasına izin vermesinden hemen sonra, başlayan kitle gösterileri Av
rupa'daki bu son sosyalist ülkeyi de sarsmaya başladı. Arnavutluk Doğu 
Avrupa'da dinin yasaklandığı, halkın özel otolan mülkiyet edinemedi
ği, sadece Amerika'ya karşı değil, Sovyet ve Çin'i de düşman görme
siyle, diğer Doğu Avrupa ülkelerinden farklı bir yapı göstermekteydi . 
Yönetim, Doğu Avrupa ülkelerinde meydana gelen toplumsal alt üst 
oluşlara her ne kadar kapılarını kapatmaya çalıştıysa da bugün benzer 
taleplerle yüzbinlerce insan Tiran sokaklarında yürüyor. 
Başkan Ramiz Ali toplumsal olaylar başlamadan önce 1 Kasım'da 

Anayasa'nın yeniden düzenleneceğini , inanç özgürlüğünün sağlanaca-

ğını belirterek, gelecek Şubat ayında yapılacak seçimlerde birden fazla 
komünist adayın yer alabileceğini vaadetmişti. 

Sokaklarda öğrenciler "Diktatörlüğe Son!" sloganlarını atıyorlar. Ve 
basına verilen demeçlerde politik parti kurmak istediklerini belirtiyor
lar. ll Aralık günü Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından yapı
lan açıklamada, Arnavutluk yasalarına göre Komünist Parti dışında 
başka partilerin de kurulabileceği açıklandı. Bu açıklama doğruysa , 
Komünist Parti 'nin iktidar tekeli sona eriyor. Ancak, sözkonusu açıkla
mada politik parti kavramı yerine, organizasyon kavramı kullanılıyor
du. Bu da değişik siyasal çevrelerde farklı yorumlara neden olmakta. 
Tiran'daki kitlesel olaylar dünya kamuoyunun dikkatlerini Arnavut
luk'a yöneltirken, Arnavutluk'un da diğer "sosyalist" ülkelerin yolunda 
yürümeye başladığının işaretleri artıyor. 

Kürt ayd1nlan, Türkiye Yazarlar Sendikas1'n1 protesto etti! 

isttutumunuzu 
protesto edivomzr 

O O O Tanmmtş Kürt yazar, politikact ve sanatçtiart bir telgrafla Türkiye 
Yazarlar Sendikast'nm şoven tutumunu protesto ettiler. Geçtiğimiz günlerde, Istanbul'da toplanan 

':4sya- Afrika Yazarlar Birliği" toplanttsma, Kürt PEN'i davet edilmedi. öteden beri Kürt sorununda 
tutarstz bir tavtr sürdüren Türkiye Yazarlar Sendikast, bu son tavrtyla bir kez daha Kürt sorunundaki 

şovenist tutumunu kolay kolay değiştirmeyeceğini göstermiş oldu ... 
Konuyla ilgili Kürt aydmlartntn Türkiye Yazarlar Sendikast'na gönderdikleri protesto şöyle 

Tüi'Ri:ye Yazarlar SendiRası BaşRanlı~'na • istanbul 
Bu hafta istanbul'da "Asya- AfriRa Yazarlar Birli~i" toplantısı yapılıyor. Ama listede Kürt PEN'i yoR. SendiRanız tıpRı resmi 

ideolojinin temsileilen çıibi 25 milyonluR Kürt haiRını YüR sayıyor. Bu halR adına burulmuş olan Kürt PEN'ini dışhyor. 
Bu davranı.Şınız PEN Intemasyonalin prensipietine ayRındır. TürRiye Yazarlar SendiRası. bu toplantıya Kürt PEN'ini ~ır

mamaRla. Tüm devletinin resmi bir IMuluşu 0bi davranmıtır. 
Bizler Kürt yazarlan olaraR. bu şoven tutumunuzu protesto ediyoruz. 

StocRhOlrn • 3.12.1990 

İbrahim A1uned (FiızarJ • İhsan A..kso7 (Yazar) •. Şerko1Jekes (Şair) • Malunut /Jaksi (Yazar/(jcımed) • 
Şivan Perwer (Sanatçı) • Omer Şe.yhmus (AirıştırmactJy) • Mefuned Uzun (Yazar) • Derweş Ferho (Yazar) • 

Kendal Nezan (Yazar) • Ş. B. Sorekli ~teci) • Orhan Kotan (şair) • 
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Avukat Şerafetlin Kaya Bursa Baro Başkanhğ1'n1 k1nad1! 

ıezgahlanan oyuna çanak tutuluyor!" 
••• Avukat Şerafettm Kaya, son aylarda Turkwe'de yaşanan bazi olaylar üzerine çeşitli kurum ve kuruluşlarm ''Laikliği koruma'' 

.. . , "g~s~~~ilerine bi;, hukuk kuruluşu olan Bursa Barosu'r:un_ da ~tilmastni bir mektup yazarak, eleştirdi. 
Turkwe'de Laikilgi koruma adma yapilan bu eylemlerde kemalizmm yeniden şahlandmlmasma hizmet edildiğini vurgulayan 

Avukat Şerafettin Kaya'mn mektubunu okuyuculanmiza sunuyoruz. •• • 

Avukat Şerafettin Kaya 

illiyet gazetesi
nin 26.11.1990 
tarihli nüsha
sında (Avrupa 
baskısı), iki 
yüz kadar avu
kat arkadaşın 

laikliğe karşı 

gösterileri ve gelişmeleri protesto 
eylemlerini haber olarak vermiş
ti, okudum. Cüppelerinizi giy
miş Atatürk Anıtma kadar yürü
müşsünüz ve Anıta, üzerinde 
"Çağdaş, demokratik laik 
Türkiye" yazılı çelenk koy
muşsunuz. 

DaJ?:a evvelce Üniversite Öğre
tim Uyeleri boy gösterdiler. On
lar da cüppeleri sırtlarında Anıt
kabre kadar yürüdüler, büyük bir 
coşkuyla. Şikayetleri, varolan 
yönetimi laikliğe karşı tutumuy
du, türhan ve benzeri uygula
malardı. 
Ardından Türkiye Barolar Birli

ği'nin ve baroların geleceği bel
liydi. Kapıyı siz açtımz . Yarın di
ğer barolar sırayla ziyaret ede
cekler Atatürk'ün anıtlarını. Çok 
gecikmez öğretmenler, üniversite 
öğrencileri girer sıraya. Elbetteki 
onları demokratik kuruluşlar, 

dernekler, kitle örgütleri izler. Ve 
doğal olarak bunların ardından 
daha başkaları -bilinenler
gç~ir ... 

Vniversite öğretim üyelerinin, 
hukuk adamlarının, yazar çizer 
takımının demokratik kuruluşla
rın ve aydın gençliğin "Laisizm" 
hususunda gösterdikleri bu du
yarlılık, Türkiye'nin geleceği -
demokrasi- açısından hem sevin
dirici ve hem de düşündü

rücüdür. 
Düşündürücü yanı, Türkiye'de 

insan temel hak ve özgürlükleri
ne yıllardır sürdürüle gelen say
gısızlık ve demokrasi 
kurallarının-kurumlannın işle

mez hale getirilmesine karşı, üni
versitelerde, barolarda, diğer hu
kuk kurumlarında, basında (ağır 
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toplar yanında) ve siyasi çevreler
de (kendini demokrat bulan bu 
kategori içinde gösterenler nez
dinde) yaşanan suskunluğun, 

vurdum duymazlığın, uygulayı
cılara hoş görünmek için bunca 
yaltaklanmanın ardından birden
bire böyle kükreyişlerinin, "irti
ca hortladı " "laiklik ilkesi 
çiğneniyor" yaygarasını kopar
malarının ve sadece bu bağlamda 
''insan temel hak ve 
özgürlüklerine" sahip çıkışları

nın, "acaba bir şeyleri yaşama 
geçirmek için birileri -bazı 
güçler- düğmeye mi bastı?'' soru
sunu çağrıştırmasıdır. 
Düşünüyorum. 1977'1erden bu 

yana görünümde demokrasi adı
na, kurum ve kurallara işlerlik 

kazandırmak için -bu baheneyle
Türkiye genelinde yaşananları -
özellikle 12 Eylül 1980'den sonra 
ve bugün işkencehanelerde 
(polis-jandarma karakollarında, 

emniyet saraylarında), cezaevle
rinde, mahkeme salonlarında ve 
Kürt köylerinde olanları, o kor
kunç uygulamaları anımsıyorum. 

-Nice yiğitler, gençliğini yaşa
ma çağında, yaşarnlarını işkence 
tezgahlarında noktaladılar. 

-Cezaevlerinde siyasi tutuklula
ra, hükümlülere kan kusturuldu. 
Hitler faşizminden daha merha
metsiz davranıldı zindanlara alı
nanlara. 

-Onbinlerce tutuklu ve hükürnlü 
bu uygulamaları protesto için aç
lık grevine, ölüm orucuna gitti
ler. Yüzlercesi sağlığını yitirdi, 
sakat kaldı. Onlarcası yaşamını 
yitirdi. Oğlunun, kızının, kocası
nın, karısının, anasının ve baba
sının yanında yer alan ve onların 
bu insanca yaşamak için geliştir
dikleri protesto eylemlerine des
tek gösteren analar, babalar, eşler 
ve çocuklar dövüldüler, karakol
Iara taşındılar, işkenceden geçi
rildiler ve tutuklandılar. 

-Askeri mahkemelerde ve Dev
let Güvenlik Mahkemelerinde 
savunma mahkum edildi. Adale-
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ı tin tecellisi düşünülmedi . Karar
Iarda yasaların dediği değil , ege
menl~rin istekleri hayata geçiril
di . Işkence altında polis ve 
jandarma karakollarında kişilere 
imzalatılan ifade tutanaklarına 
dayanılarak yüzlerce kişiye idam 
kararı verildi. Yüzlercesi müeb
bet hapse mahkum edildi. On bi
ne yakın kişi haksızca cezaevle
rinde tutuldu ve damgalandı. 

-Kürt köylerinde insanlara hay
van dışkısı yedirildi. Kadınlar 

köy meydanlarında çı~ılçıplak 
durumda dayaklandılar. Insanlar 
ayaklarından ağaçlara asıldı. 

Köylüler saatlerce çırılçıplak du
rumda derede su içinde tutuldu-
lar. Tarlasına çalışmaya giden 
köylü, dağda hayvanların başında 
bulunan çoban keyfi olarak ko
mutanın emriyle kurşuna dizildi
ler. Köyünden alınan yüzlerce in
san bir daha geri dönemedi. Yüz
lerce kişi öldürülerek çöplüklere 
atıldı. Esnaf dükkanını açmadı 
diye kapı ve pencereleri baltalar
la parçalandı. 

-1982 Anayasası'nın dahi kabul 
etmediği ölçü ve biçimde kanun 
hükmünde kararnameler oluştu
rularak, basın susturuldu . Kürt 
köylerinde s~rdürülen baskı meş
rulaştırıldı. Insanlar zorla köyle
rinden çıkarıldı. Zor kullanıldı 
Kürt köylülerinin köylerini ter
ketmeleri için. Evleri yıkıldı , ya
kıldı tüm içerdeki eşyalarıyla. 
Hayvanlar öldürüldü. Arı kovan
ları tahrib edildi ve ateşe verildi. 
Ormanlar yakıldı. Köylünün eki
ni tahrip edildi. Bahçesindeki 
ağaçları ve bağındaki asması 

kesildi. 
Bunlar Türkiye'de yaşandı ve 

halen yaşanıyor, ve hem de daha 
ağır biçimde ... 

Daha yakınlarda 16 yaşındaki 
kız "savaşa hayır" dediği için 
tutuklandı. Şimdi cezaevindedir 
ye kendisinden hesap soruluyor. 
Insan Hakları Derneği'nin yıllık 
kongresinde Diyarbakır delegesi 
kürtçe konuştuğu için apar topar 
götürüldü ve ardından tutuklan
dı. Konuşmasını Türkçeye çevi
ren avukat Ahmet Zeki Okçuoğlu 
da aynı akıbete uğradı. Dergilere 
aman verilmeden kapatılıyor. 

141,142 en ağır biçimde işliyor. 
Yüzlerce kitap toplatıldı. Yazar
lar nöbetieşe -dinlenmeli- ceza
evlerine alınıyor. Devletin bütçe
si basın mensupianna (sol de
mokrat basma) verilen para 
cezaları ile takviye edilmekte. 

Bunlar yaşandı ve halen ya
şanıyor ... 

Buna üni·;ersite öğretim üyeleri 
de, aydın gençUk de tanık. Bun
lardan Türkiye Barolar Birliği ve 
Barolar, avukatlar ve diğer hukuk 
adamları da habersiz değildir. 

Yargıçlarda biliyor. Anayasa 
Mahkemesi Başkan Yardımcısı 

Yekta Güngör Özden de olaylar
dan tüm detayları ile haberdar. 
Ama nedense bugün laiklik ilkesi 
noktasında aslanlaşan bu insanlar 
bu hiç bir biçimiyle insani olma-. 
yan ve tasvibi düşünülmeyen uy
gulamalara karşı çıkrnadılar. 

Sustular ve halen susuyorlar. 
Hiçbir ' 'kelime-i kelemullahta '' 
bulunmadılar. Demokrasiye, in
san temel hak ve özgürlüklerine 
bu bağlamda sahip çıkrnadılar. 
~alen de sahip çıkmıyor lar .. . 

Istenen ' 'çağdaş, demokratik ve 
Laik Türkiye': Laiklik yalnız başı
na değil Insan temel hak ve öz
gürlüklerinin tümünün işlerliği 
durumunda geçerlidir ve bu 
muhtevada önem kazanır. De
mokrasinin varlığı ancak tüm in
san temel hak ve özgürlüklerinin 
hayata geçirilmesi ve saygın kı
lınması durumunda sözkonusu
dur. insanların siyasi düşünce ve 
eylemlerinden dolayı yargılandı
ğı, zindanlara alındığı , halkların 

kendi ana dilleri ile serbestçe 
okuyup yazarnadıkları, insanlara 
hayvan dışkısı yedirildiği, zorla 
evlerinden, köylerinden çıkarıl
dığı bir ortamda, ülkenin bilim 
adamlarının, hukuk adamlarının, 
aydın kişilerin sadece türbancıla
ra, şeriatçılarakarşı ve yönetirnin 
bu konuda gösterdiği müsamaha
ya karşı çıkışları laiklik ilkesini 
sahiplenmeleri neye yorumlana
bilir? Bu davranış "demokrasi 
havariliği midir" yoksa "demok
rasi düşmanlığı mı"? Yoksa de
mokrasi adına demokrasi sahte
karlığı mı? ... Açıkça, tezgahla
nan oyuna çanak tutmaktır. .. 
Meslektaşları m, 

Sizin çelenklere aldığınız halkın 
büyük özlem duyduğu çağdaş, 
demokratik Türkiye, sadece sizin 
algıladığınız mana ve biçimde di
ni ibadetlerin ve inançların açığa 
çıkarılmasının yasaklanması ile 
hayat bulmaz. Demokrasi insan 
temel hak ve özgürlüklerine saygı 
demektir. Laiklik de bu bağlam
da ele alınmalıdır. Demokrasi 
mücadelesi içinde düşünül

melidir. 
Çok iyi bilirsiniz. Bugün "Laik 

olmanın" şampiyonluğunu ya
pan omuzu kabarıklar, terörü, şe
riatçı eylemleri, tarikatçılığı se
bep gösterip, darbe yapan ve ikti
dar olan ve iktidar oldukları 

dönemde din dersini okullarda 
mecburi kılan, imam hatip lisele
rinin açılmasına ağırlık veren, ra
bıta ile ilişkilere giren, katliamla
rı dini propogandayı öne çıkara
rak meşru kılmaya çalışan 
muhterem generallerdir. Bunlar 
bugün sizin karşı çıktığınız gee
lişmelerin bilfiil hazırlıyıcıları- . 
dır. Ayrıca şeriatçılığın, şeriatçı 
ve mezhepsel örgütlenmelerin 
doğrudan devlet destek ve kont
rolünde olduğu hepinizce iyi biJi-

nir. Bunun egemen güçlerce -devlet 
adına- Türkiye'de toplumsal ve ulu
sal (Kürt halkı açısından) muhalefe
tin nitel ve nicel olarak büyümesine 
bağlantılı, muhalefeti provake etme
de ve halkı karşı karşıya getirmede 
kullanılacağını da, 1980 öncesi dö
nemde yaşanan örneklerine göre, 
bilmiyoruz diyemezsiniz. 

Bugün uluslararası düzeyde Orta
doğu halkları üzerinde, ağababalar 
bir oyun sergiliyor. Türkiye Cumhu
riyeti Devleti bu oyunun içinde. Bü
yük bir ekonomik kriz de yaşanıyor. 
Kürtler üzerindeki baskı alabildiğine 
yoğunlaştırılıyor ve giderek şiddeti e
niyor. Ortadoğu -Körfez- krizi bağ
lantısında bu halk üzerinde bir katli
amın gerçekleştirileceği kokusuda 
var. Aydın bilim adamlarının yazar 
çizer takımının , aydın gençliğin, de
mokratik kuruluşların, hukuk adam
larının, Avrupa demokrat kamuoyu
nun, Türkiye'deki halkların dikkat
leri, rahat hareket edebilmek için , 
başka noktalara çekiliyor. Ayrıca bi
rileri -bazı güçler- bir yerlere gel
mek, iktidarı ve muhalefeti bir yerle
re çekrnek için , kontrgerillası, besle
meleri, dincileri, parababaları ve 
özel timleri ile uğraş içindedir. Bu
nun için laiklik tartışmaya alındı. 

Muarnmer Aksoy, Çetin Emeç, Tu
ran Dursun ve Bahriye Üçok'un öl
dürülmesinin asıl nedeni bu olguda 
düğürnlüdür. Anayasa değişikliği

nin, yeni bir anayasının yapılması ve 
Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi hususlarının tartışmaya 

alınması da bu bağiantıda oldu. 
Türkiye Barolar Birliği'ne, Barola

ra, hukuk adamlarına, kendini de
mokrat sayan aydınlara, aydın genç
liğe düşen görev; ülkenin, halkların 
felaketine sahnelenen oyunların açı
ğa çıkarılması ve yaşama sokulması
nı engellemektir. Bunun için inandı
rıcı olmanız gerekir. inandırıcılık 
da, yürekten insan haklarına sahip 
çıkarak sağlanır. Kendisine dışkı ye
dirilen kişinin, köyünden zorla çıka
rılan köylünün, köy meydanlarında 
namus ve onuru ile oynanan bir hal
kın, bu sorununa sahip çıkmayan, 
yanında yeralmayan bilim adamına, 
hukukçusuna, gazetecisine güven 

. duyması düşünülemez. Bu sorunlara 
bigane kalan bu insanların laiklik 
mücadelesine ve mücadeledeki sa
mimiyetlerine inanılamaz. 

Sizlerden beklenen ezilen bu insan
lara sahip çıkılmasıdır. İnsan olma
nın, hukukçu olmanın, hukukun üs
tünlüğünden yana olmanın, insan te
mel hak ve özgürlüklerine saygının 
gereğidir. Bu halka sahip çıkrnazsa
nız ve bu uygulamalara bugünden 
tepki göstermezseniz bilesiniz ki ge
lecekte olanların sorumlusu olursu
nuz ve binlerce insanın katline onay 
vermiş sayılırsınız. Sürgündeki bir 
meslektaşınız olarak sizlere ve diğer 
illerdeki meslektaşlarıma bunu ha
tırlatırım. Saygılarımla. 

Şerafetlin ~ 
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Sayın İsmail Beşikçi'ye; 

Çok değerli Hocam, 
"Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi" 

kitabınıiı.n Belge Yayınları tarafından çıkarılan 
ilk basımı yeni elimize geçti. Bu incelemenin, 
külleri içinden yeniden doğmasına ve yayınlan
masına çok sevindik. Çok önceleri yayınlanmıŞ 
olması gereken bu eserin nihayet basılabilmiş ol
ması hepimiz için bir kazançtır. Büyük mutluluk 
duydum. 
Kitabın ilk baskısında yer alan ''12 yıl8 ay son

ra ikinci önsöz '(ie KO MAL Yayınevi'ne yönelik 
belirlemelerinizin ise, oldukça manidar ve hak
sız olduğunu düşünüyorum . Yazım tarihi 'Jtra
lık 1989" olarak gösterilen bu yazıyı kaleme al
~ış olmanızdan dolayı da çok üzüldüm. 

Izin verirseniz, önsözdeki suçlayıcı belirleme
leriniz konusunda birkaç şey söylemek istiyo
rum. 10 yıldır KOMAL Yayınevi kollektifinin 
çalışmalarını her düzeyde savunmak, günahı ve 
sevabıyla üstlenmek görevi ve sorumluluğuyla 
karşı karşıya kaldım. Bu benim için onurlu bir 
görevdir. Ama. KOMAL'ı suçlamalarına karşı 
savunmayı düşünebileceğim en son insan siz ol
duğunuz için şimdi bundan ayrıca acı da duyu
yorum. Doğaldır ki Önsöz 'deki belirlemelere 
karşı kendimi muhatap kabul ediyorum; çünkü, 
KO MAL Yayınevi kollektifinin bir üyesi olarak 
hem bu gelişmelerin yakın tanığıyım. hem de si
zin belirttiğiniz türden bir ·'ihmal • ·ve hata ima 
edildiği gibi bir "kasa" varsa sorumluluğuna da 
ortağım . · 

Önsöz 'de; incelemenin Nisan 1977'de basıma 
hazır biçimde KOMAL'a teslim edildiğini ; 1977 
yılında yayınlanan Lucien Rambout'un 
" Kiirdisran " isimli eserinin son sahifesinde ki
tabın baMlacağı ilanının duyurutmasına rağmen, 
kitabın 1977. 1978, 1979, 1980 yıllarında "çok da 
iyi anlayamadığım nedenlerle" basılmadığını 
söylüyorsunuz. "/2 Eylül döneminde ise, bu ih
nıalkarlık daha da kötü bir sonuca ulaştı. Çünkü 
yayıneı·i bu incelemeyi 1981 yılı başlarında 
kaybetti'' diyorsunuz. 

Hemen ve öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 
''Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi ''nin oriji
nal metni "kaybedilmedi. " 12 Eylül koşulların
da dışarı çıkarılmak için gönderildiği Mersin'de 
genel bir operasyona rastlayarak polisce ele geçi
rildi . Legal çalışma düzeylerinden illegal çalış
malara uyarlanmaya çalışılan , genel bir örgüt
süzlük ve dağınıklık içindeki Türkiye ve Kürdis
tan devrimci hareketlerinin koşulları, devlet 
terörünün boyutlanması, operasyonlar, vb. gibi 
sizin de koşullarını yakından bildiğiniz bu dö
nemde bu metnin polisçe ele geçirilmesini 
·'kaybetti/er" olarak tanımlamanızı yadır
gıyorum. 

Değerli Hocam; bildiğiniz gibi 1980'den sonra 
KOMAL'ın Türkiye'de artık legal yayın yapma
sının koşulları yoktu . Bu bağlamda yayın proğ
ramımızın ilk sırasında duran "Tunceli Kanunu 
ve Dersim Jenosidi' 'ni de basamıyacaktık . Bu 
sonuca vardığımız için, l980'de Almanya/Duis
burg'da faaliyete geçen Denge KOMAL tarafın
dan yayınianmasına karar verdik . Daha önce 
Ankara. İstanbul , vb. değişik yerlerde bulunan, 
yayın proğramımızdaki öbür metinlerio orijinal
leri ile birlikte ''Tunceli Kanunu ve Dersim Je
nosidi ' 'ni de İstanbul'da biraraya getirdik. Ama
cımız en güvenli yoldan bu metinleri yurtdışına 

j RUPEL 1 SAYFA 6 

ulaştırmaktı. Sıklaşan operasyonlar, baskılar, 
aramalar ortamı içerisinde bu, hem çalışmaları 
güvenceli bir alana taşımak, hem de basım ola
nakları açısından gerekli idi. Bu metinler 12 Ey
lül'ün koşulları içinde oldukça güvenli bir yön
tem ve kurye ile Mersin'e gönderildi. Koli, Mer
sin'deki yoldaşlarımız tarafından yurtdışına 
çıkarılmak için planlanmış ve bunun için gerekli 
bağlantılar yapılmıştı. Çok kötü bir rastlantı so
nucu Mersin'deki bekleme süresi içinde kolinin 
bulunduğu mahalde yapılan genel bir operasyon 
sırasında ve kolinin emanet edildiği arkadaş ın da 
bazı hataları sonucu ele geçmişti. 

Bu olay bizde çok büyük bir şok yarattı. Çünkü 
çok önemli bir kayıptı. Bölgedeki arkadaşları
mız uzun bir süre kolinin polisten geri alınması
nın yollarını aradılar. Çünkü o dönemde .... .'de
ki bazı arkadaşianın ız aracılığı ile alt düzeylerde 
de olsa bazı girişimlerde bulunmamız mümkün 
oluyordu. Bu yolla Mersin .... .'deki arşiv depo
sunda araştırmalar bile yaptırdık. Buna rağmen 
o bölgede bizim ulaşabileceğimiz birimlerde bu
lunamadı. Bu Çabaların o dönemin koşullarına 
göre gözü pek girişimler olduğunu kabul etmek 
gerekir. Kolinin artık bizim ulaşamayacağımız 
merciiere veya bölgelere aktarılmış olabileceği
ne ikna olduktan sonra, umudu kestik. Bu duru
mun bizim için de ne kadar büyük bir yıkım ve 
moral bozukluğu yarattığını aniatmama gerek 
yok. 

Hatta bu metinlere ulaşabilmek için, o sıralar
da yakalanan veya yargılanan, durumu uygun bir 
arkadaşın bu koliyi üstlenerek mahkeme dosya
larına ve evraklarına gelmesini bile düşündük. 
Ama, böyle uygun bir fırsat olmadı. 

Bir yazarın eserinin "yok" olmasından duydu
ğu, duyabileceği acıyı, çöküntüyü yakından bili
yoruz. Çünkü, aynı acıları biz de yaşadık. El 
emeği ve göz nuru verilmiş, yılların birikimi ve 
çabasıyla birçok inceleme, metin çalışması bu 
veya buna benzer operasyonlarda ele geçirildi , 
yağmalandı. Bu kayıplar yalnız onu üretenler 
için değil , bütün bir toplum için özellikle de bu 
tür çabalara çok büyük gereksinme duyan Kür
distan Ulusal Kurtuluş Hareketi için önemli ka
yıplardı. 

''Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi ''eserinin 
orjinal metninin bulunduğu koli de bununla be
raber O. Kotan'ın çok uzun süreden beri üzerin
de çalıştığı "Çağdaş Kürdistan Tarihi"nin 
yüzlerce sahifelik taslakları da vardı. Üstelik 
bunların arşivlerde başka bir kopyası da yoktu. 
Yine aynı yerde, KO MAL'ın yayın proğramında 
olan ve ~edaksiyonu tamamlanmış iki kitap; 
RIZGARI Yazı Kurulu 'nda görüşülmüş veya gö
rüşülmeyi bekleyen birçok makale ve seri yazı 
da ele geçmişti. Buradan kolaylıkla anlaşılacağı · 
gibi , Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi" adlı 
incelerneyi KOMAL'ın veya RIZGAlp'nin bi
rinci derecede önem verdiği çalışmalar ve eser
ler arasında korunmaya çalışılmıştır. Bu esere 
yönelik bir ilgisizlik veya ihmalkarlık söz konusu 
değildir. Korunmaya çalışılmıştır. Her ne türden 
olursa olsun bize emanet edilmiş bir metnin so
rumluluğu elbette üzerimizdedir. Eleştirisi bize 
dönüktür. Ama, kesinlikle Beşikçi'nin eserleri
ne yönelik bir "önemsememe, ihmalkarlık" söz 
konusu değildir. Bu metinlerio neden koruna
madı sorusunun cevabı, hareketimizin o günkü 
koşullarda yaratabildiği olanakları ve kadroları
nın çalışma kapasitesi ile ilgilidir. Bunun da öte
sinde 12 Eylül'deki devlet terörünün boyutlarıy
la bağlantılıdır. 

. Tüm bu nedenlerden dolayıdır ki , bu olaya 
''Yayınevi 1981 yılı başlarmda bu çalışmayı kay-
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betri. '' demeniz üzücüdür. Çünkü bu olayı 
"kaybetmek" olgusu ile açıklamak, hele hele 
'' ihmalkarlık'' gibi bir zaaf yüklemek mümkün 
değildir. Bunlar kimi durumlarda tek tek insan
ların iradesini aşan ve kendi koşulları içinde sor
gulanması gereken olaylardır. ''Tunceli Kanunu 
ve Dersim Jenosidi" metninin başına gelenler 
öykülenirken, 12 Eylül'deki baskı ve devlet terö
rü ortamının, devrimci hareketteki genel dağı
nıklığın ve kendi yapılanmasından kaynaklanan 
noksan ve zaafların bir bütün olarak sorgulan
ması gerekir. Koruyamadığımız, korunarnayan o 
kadar çok değer, o kadar çok emek var ki ... Bun
ların adını koymak, tanımını yapmak gerekiyor
sa bu, herhalde "kaybettiler" gibi, dönemi, in
sanların çalışma ve mücadele koşullarını hesaba 
katmayan hafif bir belirleme olmamalıydı. .. 
Değerli Hocam; 
"Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi" kitabı

nın lg77'den 1980'e gelen serüveni ile ilgili ola
rak da şunları söylemek isterim. 
Kitabınızın il.~ baskısının elimize elimize geçti

ği gün "Yeni Ulke" gazetesinin 2. sayısını da al
dık. Gazetedeki makalenizin birkaç yerinde boş
luklar bulunuyordu ve üzerine ''matbaa tarafin
dan basılmadı '' diye bantlar çekilmiş; Kürt ve 
Kürdistan sözcüklerinin geçtiği yerlere noktalar 
dizilmiş . . Biliyorum ki, bunun nedenleri sizin 
tarafınızdan anlaşılabilmektedir. Bunlar çok iyi 
anlaşılabiliyorsa, 1977-78-79-80 yılları içinde 
KOMAL'ın koşulları çok daha anlaşılabiliyor 
demektir. 
Bildiğiniz gibi, KO MAL o tarihlerde'Kürdistan 

sorunu üzerine yayın yapan, çok az sayıdaki ya
yınevlerinin başında gelmekteydi. Militanca bu 
işi göğüslemekteydi . O dönemde KOMAL'ın 
Kürt tarihi, Kürdistan'ın sosyal-siyasal yapısı 
üzerindeki ya.)!.lnlarına karşı müthiş bir devlet te
rörü vardı. KOMAL yalnız bu terörü göğüsle
mekle kalmıyordu. Kemalizmin egemen olduğu 
Türk Solu ve ''demokrat'' çevrelerinin ambargo 
ve tecritini de aşmaya çalışıyordu. O günlerde 
şimdi kendini "Kürdistan Ulusal Kurtuluşu 'nun 
doğal müttefiki'' sayan kimi hareketler, KO
MAL' ı ''burjuva milleytçi aynlıkçılıkla • ', sizi de 
"ayrılıkçı burjuvazinin tezlerini üreren birisi" 
olmakla suçluyordu. Sosyal-şoven kuşatma KO
MAL' ın yayınlarını dağıttırmıyor, satılmasını, 
basılmasını elinin erdiğince barajlamaya da çalı
şıyordu. Kürdistan tabusunun kırılmasından ür
ken devlet , yasal ya da hukuk dışı her yöntemle 
yayını engellemeye çalışıyordu . Kitaplarımıza 
daha mataalarda iken el konuluyor, yayınlarımı
zı hiç bir dağıtıcı dağıtmak istemiyor, nakliyeci
ler taşımıyorlardı. Bürolarımız sık sık basılarak, 
görevlilerimiz sık sık tutuklanıp işkenceye alına
rak yıldırılmak isteniyordu. İşin ilginci, o gün
lerde bir hayli kabarık olan "sosyalist" ve 
"devrimci" potansiyel KOMAL'a daha sonra 
RIZGARİ ve benzeri diğer kurumlar üzerindeki 
baskılar karşısında bizleri sürekli yanlız bırakı
yorlardı. Her kitabın yayını, dizgisinden okuru
na ulaşıncayakadar her anında, gerek devlet te
rörüne, gerekse kendisine karşı uygulanan ku
şatmaya karşı kavga verilerek gerçekleştirili
yordu. 
KOMAL'ın mali kaynakları da oldukça kıttı . 

Sürekli yan desteklere, bağışiara ihtiyaç duyulu
yordu. Bu yüzden KOMAL Yayınevi istese de 
yayın proğramındaki eserleri ardı ardına yayın
layabilmenin mali koşullarına hiç bir zaman sa
hip olmamıştır. KO MAL'ın üzerindeki ambargo 
piyasada peşin para ya da iş teslimi koşullarıyla 
çalışılmasını dayatmıştır bize. Yeni bir kitap ba
sımı için yetirli kaynakları biraraya getirmek bi-

zim için her zaman sorun olmuştur. Bunun için
dir ki, KOMAL'ın çok eseri (örneğin, yılda üç 
ya da dört kitap bile) finanse edebilecek kapasi
teye sahip olmadığını bildiğİnizi sanıyorum. 

"Tunceli Kanunu ve Dersim Jeııosidi "nin öz
gün durumuna gelince: "Bilim Yöntemi, Tıirki
ye'deki Uygulama" serisinin 3. kitabı olan 
"Cumhuriyet Halk Fırkası Tıizüğü" ve 4. kitabı 
olan "Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi': 
KOMAL'ın 1978'deki yayın proğramı içindeydi. 
Fakat, 1978 yılı içerisinde sadece Lucien Ram
bout'un "Kürdistan" isimli kitabı ile, Bilim 
Yöntemi serisinin 3. kitabı "CHF Tıiziiğü ve 
Kürt Sorunu" adıyla yayınlanmıştı. Serinin 4. 
kitabının yayın ilanı da bu kitaplarda okura du
yurulmuştu. 

1978 yılının sonlarında araya çok iyi bildiğİnize 
inandığım olağaüstü koşull~r girdi. RIZGA~ 
hareketi bölündü. RIZGARI- ALA RIZGARI 
ayrışmasının sancıları yaşandı. Yazı Kurulu 'nda
ki bölünme sırasındaki doğal olarak KOMAL 
Yayınevi'nin kaderi de gündeme geldi. O dö
nemde Yazı Kurulu'nun bazı üyeleri "KOMAIJ 
ın tasfiye edilmesini, mallarının bölüşülmesini 
ya da Kızılaya bağışlanmasını" bile öne sür
mekteydiler. 1979 yılı, RIZGARİ Hareketi'ndeki 
bölünmenin yarattığı kargaşa ve kaos ortamı so
nucu, KO MAL uzunca bir süre yayın işlevini ye
rine getirememiştir:. Bu dönemde yayın yapma
nın olanağı yoktu . Ustelik 1978 yılının sonların
dan 1979'un sonbaharına kadar aralarında benim 
de bulunduğum birçok KOMAL görevlisi ya tu
tukluydular, ya da aranır koşullardaydılar. Istan
bul Sıkıyönetim Komutanlığı, KOMAL bürosu
nu adeta talan ettirmiş, büroda çalışan ve gidip 
gelenleri sürekli gözaltı ve işkenceye alarak fii
len kapatmıştı. 

Bir siyasi hareketteki bölünmenin yaratabilece
ği tahribatları, israf edebileceği potansiyelleri, 
olanakları ve zamanı hesaplamanın olanağı yok . 
Buna bir de o dönemin sıkıyönetim terörünü ek
lersek, bu olumsuz koşullardan etk:ilenmenin sa
dece "Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi"nin 
yayınının aksaması olmadığını takdir edersiniz. 
1979 yılının sonunda ise, KO MAL Yayınevi kol
lektifinin yeniden çalışmalarını toparlamaya 
başladığında, önümüzdeki yayın proğramının 
başında yine, "Tunceli Kanunu ve Dersim 
Jenosidi" durmaktaydı. KO MAL, bu eserin ya
yınına özel bir önem vermekteydi. Bu sırada siz, 
''Kürtlerin Mecburi iskanı ''ve ''Tıirk 'Rırih Tezi 
-Güneş Dil Teorisi' ' kitaplarının kesinleşen ceza 
hükümlerini çekmek üzere İstanbul Toptaşı Ce
zaevi'ne teslim olduktan sonra, RIZGARİ geniş 
bir kampanya yürütmeyi kararlaştırmıştı. Çe
şitli broşürler ve bildiriler yayınladı. Bir kısım 
mektuplarınızı o koşullarda ancak teksirle ço
ğaltmak mümkün olabiliyordu. 

1980 yılının başlarında ise, yayın için bazı im
kanlar yarattığında, KOMAL yayın kollektifi 
''Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi '' ile RIZ
GARİ'nin Beşikçi ile yürüttüğü kampanyaya bi
yografi yayınlayarak katılması konusunda bir 
tercih yapmak durumunda kaldı. Yürütülen ka
mpanyaya destek vermek amacıyla, KOMAL 
yayın Kurulu acil olarak '.'Kürdistan Üzerinde 
Orgütlü Devlet Terörü, Ismail Beşikçi Biyog
rafisi, Savunmalar- Mektuplar" isimli kitabı 
yayınlamayı kararlaştırdı. .. Matbaalar Sıkıyöne
tim'in hışmını çekmernek için KO MAL'ın kitap
larını basmak istemiyorlardı. Zaten o günlerde 
bir çok ilerici ve devrimci yayın organı basın
yayın .merkezlerini Sıkıyönetim olmayan İz
mir'e, Istanbul dışına taşımış ya da illegal basım ••••••• 
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yapıyorlardı. Biyografi'yi de bu koşullarda ba
sım merkezini İzmir göstermek suretiyle bastı
rıp. dağıtabildik. 

Değerli Hocam; 
Burada göıiildüğü gibi, KOMAL l978'de çı

kardığı "Bilim Yöntemi TUrkiye'deki Uygulama-
3 CHF 1Uzüğü ve Kün Sorunu' 'nun ardından iki 
yı) içinde çıkarabildiği tek kitap vardır: O da 
"lsmail Beşikçi Biyografısi"dir. Bu da bizim 
son yayınımız olmuştur. Çünkü, 12 Eylül 
1980'den sonra artık legal basım-yayım olanak
larını kullanmak mümkün değildi. 
Şimdi yine izniniıle sormak istiyorum: Burada 

"Çok da iyi aniaşılmayan nedenler" nelerdir? 
"/hmalkarlık" bunun neresindedir? KOMAL 
1978'den 80 yılına kadar sadece iki kitap yayınla
yabilmiştir. Eğer Bilim Yöntemi serisi 3. kitabı
nın ardından birçok kitap, broşür vb. yayınlamış 
olsaydık da • 'Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosi
di "ni basmamış olsaydık, bunun nedeni "çok da 
iyi anlaşılmayabilir';. "ihmalkarlık" hatta 
''kasa'' sayılabil irdi. Onsözde KO M AL' ı kendi 
amacı olan bu türdeğerli çalışmalan yayınlamak 
konusunda suçlayıcı imalarda bulunmak uç uca 
denkleştirilen ifadesi gereksiz özveri ve emekle
ri görmezlikten gelmek olur. 

KO MAL gibi, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi'nin son derece ihtiyaç duyacağı kurum
ların, korunması, iki yılda ancak bir kitap yayın
layabilecek koşullara mahkum edilmesidir asıl 
sorgulanması gereken. KOMAL'a çelme takan
lar, onun işlevini görmesinden büyük rahatsızlık 
duyarak, soldan ve sağdan kuşatma altına alan
lardır suçlanması gerekenler. KOMAL'ın çok 
çabaladığı halde yayınlayamadığı, açımlayama
dığı daha nice eserler, değerİ i çalışmalar vardır. 
Bunların yayınlanamamış olması, KOMAL'ın 

bilimsel bilgi üretimi ve demokratik tartışma or
tamına verimli katkılar sunamamış olması da, en 
az ''Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi' 'nin ya
yınlanamamış olması kadar önemli kayıplardır. 
KO MAL, elinde olanaklar, fırsatlar varken bun
ları yapmamış ya da yapamam ış değildir, tersine 
çalıştırılmamıştır. Sizin burıları bildiğiniz halde, 
"Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi "nin yayı
nının aksamasından iradi olarak KOMAL'ı so
rumlu tutmanız haksızdır. 
Değerli Hocam; 
Burıları sizin "Önsöz" yazınızdaki belirlerne

lerinize karşılık olsun diye ilk kez söylüyor deği
lim. KOMAL'ın yayın proğramını gerçekleştire
meyişi, barajlanması ve üzerindeki baskılarla il
gili sıkıntılarımızı Diyarbakır Sıkıyönetim As
keri Mahkemesi'ndeki yargılamalar sırasında 

savunmalarımda da dile getirdim. 
21 Mayıs 1984 tarihinde Diyarbakır 1 Nolu As

keri Mahkemesi'ne verdiğim yazılı savunmam
da da aynı konuya değinmiştik: 
"KOMAL'ın yayın politikası ve çalışması, res

mi devlet politikasının ırkçı, sömürgeci, anti
komünist, anti-Kün ve anti-demokratik muhte
vası ile şiddetli ve uzlaşmaz bir çelişki halınde
dir, sorun buradan kaynaklanmaktadır." 

( ... ) 
"Teorinin öneminin kavranmadığı, 'nereye; 

'ne için: 'nasıl' gidildiğinin bulanık ve sisli kal
dığı bir onarndan çıkıp geldik. Sanıyoruz bu du
rum ve yayın ilkelerimizin ne denli isabetli oldu
ğu şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. KOMAL'ın 
başlattığı ve diğer bir kısım yayınevlerince de 
üstlenilen bu yayın kapasitesi itibariyle bilimsel 
bilgiye en çok ihtiyacı olan, ideolojik ve siyasal 
ayaklarını bilimsel temellere otunmak ihtiyacm
da olan Kürdistanlı ve TUrkiyeli sosyalist siyasal 
güçlerce; genelde ise, demokrat bilim çeverele
rince kabul/eniimiş ve yarar/am/mıştır. Başta 

Kemalistler olmak üzere, burjuvazinin her tür
den gerici aksiyonu ise, bizim sunduğumuz bu 
kaynaklara karşı tepkici ve kendi tezlerini çürüt
tüğii oranda ise, saldırgan olmuşlardtr. KO MAL 
vb ... 'nin bu işlevlerine karşt söyleyecekleri bir 
söz olmadığı gibi, ellerinde çok geniş yayın ola
nakları bulunduğu halde; açık tanışmadan köşe 
bucak kaçarak devreye bizi sustunnak üzere; po
lis terörü, ceza yasaları ve hapishaneleri sok
muşlardır.'' 

( ... ) 
''Değerli Sosyolog Dr. İsmail Beşikçi 'nin TUrk 

üniversitelerine yönelik eleştiri/erini, Kürdis
tan 'm siyasal tarihine ilişkin araşttrma ve eleşti
rilerini, Kürdistan 'ın siyasal tarihine ilişkin 

araş/irma ve tezlerini kapsayan: 'Bilim Yönte
mi', 'Künlerin Mecburi İskanı; 'TUrk Tarih Tezi 
1 Güneş - Dil Teorisi ve Kün Sorunu; 'CHF 
TUzüğü' isimli araştmnalarını yayınlayarak, bi
limsel bilgi üretilmesi ve bu alandaki yöntem so
rununu da gündemleşti rm iştir.'' 

( ... ) 
"Geçen s.avunmamda da beliniğim gibi, KO

MAL'ın yayın proğramının 5 yılda 22 kitabın sa
dece tek baskısım yapacak kadar az olmasının 
nedeni; üzerimizdeki terör, siyasal baskı, ceza
landınna ve bunlardan doğan ekonomik kaynak 
yetersizliğidir. Savcıltk/ann ve hüküm mahke
mesinin 'KOMAL, top/atmalara rağmen iflas 
etmemiştir' diyerek, aslında baskılar ve yasakla
malar nedeniyle çok az ürün verebildiğimizi dik
katlerden kaçtnnaktadır. Oysa, arşivlerimizde, 
yayın proğramımıza aldığımız çok değerli tarihi 
belgeler, araştırmalar bulunmaktaydı. Diğer 

bazı yayınevlerinin, KOMAL'ın yayın alanında 

açtığı perspektifle bazı belgeleri sunarak, bu 
olumlu sürece katkıda bulunmuş olmalan bizim 
için teselli kaynağıdır. " 

Değerli liocam; 
Aynı mahkemeye 1983 Kasım'ında sunduğum 

savunmamda da -yukarıda adı geçen savunma
"Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi "nin ismi 
verilerek, bu ve buna benzer daha birçok değerli 
araştırınayı yayınlayamam ış olmamızdan duydu
ğum üzüntüyü, KOMAL'ın nasıl engellendiğini 
örneklemek üzere belirtmiştim. Savunmaının 
orjinali yanımda olmadığı için alıntı yapama
dım. Orada mali kaynaklanmız ve bu yöndeki 
baskılar da anlatılmaktaydı. Bu savunma avukat
larının arşivlerinde bulanbil ir. KOMAL, Diyar
bakır ve İstanbul'daki yargılarnalarda Askeri 
Savcılık ve Mahkemelerce suçlanmış; yayırtla
nan her kitabı suç unsuru olarak gösterilmiş; her 
çalışması cezayi müeyyideye bağlanmıştır. Di
yarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde 
RIZGARİ - ALA RIGARİ Davası'nın iddiana
me ve Gerekçeli Hükürrılerinin deliller bölü
münde KOMAL'ın bütün kitapları suç delili ola
rak sayılmakta, kapaklarına kadar tasfir edile
rek, içerikleri özedenerek sanıkların 

KOMAL'da çalıştıkları, kitapları okudukları 

için şiddetle cezalandırılmaları istenmekte ya da 
cezaya gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Gerekçeli 1-J,üküm'de oldukça ilginç belirleme
ler vardır. Izninizle ikisini örneklemek is
tiyorum: 

''KO MAL (&sım - Yayım - Dağıtım) bürosu 
hiç bir ünlü TUrk yazarlannın romanlarını ve ün
lü yabancı yazarların piyasada ilgi görüp çok 
miktarda satılarak klır sağlayacak nitelikteki ki
taplannı basmamıştır. Bastırdı ğı kitap/ann çoğu 
hakkında mahkemelerce toplatma kararı veril
miŞ ve toplatma kararlan büyük rnaddi zarariara 
sebep olduğu halde, KOMAL iflas etmemiş, ıs
rarla yine mahkemece toplatma kararı verilebi
lecek bölücü ibareleri içeren, kurulan örgüt faa
liyetlerini işleyen kitap/ann basımında ısrar et
miştir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 
KOMALticari biramaç gütmemiş, kuruluŞ mas
raflan öigüt tarafindan karşılanmıştır.'' 

( ... ) 
"Hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıd 

KO MAL yayını, kitap ve takvimler RJZGARJ ve 
ALA RIZCARI örgüt üyelerinin evlerinde ve 
ASDK-Demekleri 'nin binalarında yapılan ara
malar sırasında emniyet mensuplan tarafindan 
ele geçirilmiştir.'' (Es: 1981/194, 30 Haziran 
1982 tarihli Gerekçeli Hüküm.) 

': .. Son defa olarak İzmir Bürosu 'nda 'Kürdis
tan Üzerinde Örgütlü Devlet Terörü' isimli kitabı 
çıkardığını ve KO MAL fuyınevi 'nin TUrkiye ve 
Kürdistan tarihinde önemli bir yeri olacağını be-
limiği anlaşılmıştır.'' · 

( ... ) 
"Sanık savunmalan sırasında kendisinin tu

tuklanmasıntkzn değil, KOMAL arşivinin ele 
geçirilmesinden ya/anmaktadır. ı41 bu arşivin 
seneler boyu göznuru dökülerek hazırlandığım 
belinmektedir. .. KO MAL'ın son sahibi bulunan 
Recep MARAŞL!'nın duruşmalar boyunca ver
miş olduğu savunmalarda yapmış olduğu açıkla
malar ve yakalandığı zaman ele geçen ve Recep 
MARAŞL!'nın söylediği gibi, örgüt mensupla
nnca senelerce göznuru dökülerek hazırlanmış 
olan KO MAL arşividiğer sanıklar ve vekilierini 
tedirgin etmiştir." 

''Görülüyor ki, KOMAL'ın bağımsız Kürdistan 
özlemi içerisinde yürütülen harekatın içerisinde 
yer almış olduğu vurgulamnaktadır. .. " (Es: 
1983/22, 25 Mayıs 1984 tarihli Gerekçeli 
Hüküm) 

Değerli Hocam; 
Biz isterdik ki, siz, "Tunceli Kanunu ve Der

sim Jenosidi"nin başına gelen talihsizlikleri, 
KOMAL'ın yayın politikasını ve işlevini, içinde 
bulunduğu mütevazi olanaksızlıkları, devlet te-
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12 yıl 8 ay sonra 
Ikinci önsöz 

Bu inceleme 1CJ77 yılının Nisan ayında basılmaya hazır bir biçimde KOMAL 
Yayınevi'ne teslim edilmişti. Lucien Ramboot'un 1CJ77 yılında yayınlanan, "Kür

distan (1918-1946)" isimli eserinin son sayfasında, KO MAL Yayınevi'nin bir ilanı 
olarak yak.ırıda yayınlanacağı duyurulmuştu. 1CJ77, 1CJ78, 1979, 1980 yıllarında 
çok da iyi anlayamadığım nedenlerden dolayı kitap yayınlanmadı. 12 Eylül döne
minde ise bu ihmalkarlık daha da kötü bir sonuca ulaştı. Çünkü, 1981 yılı başla
rında, Yayınevi bu incelerneyi kaybetti. 
Bunun yazar için ne kadar büyük bir darbe olduğu açıktır. Moral bozucu, boğu

cu, ileriye dönük çalışmaları tıkayı cı bir olgu ... 
Bu, yayınlanmak için hazırlanmış bir incelemeydi. 1CJ76-1CJ77 koşullarında ya

zılmıştı. 1CJ77'de yayınlanacaktı. O günkü koşullarda yayınlanmaması büyük bir 
kayıp oldu. 

Bu yeni inceleme ise, yeniden yazım değildir. 1CJ76-1CJ77 yıllarında hazırlanan 

notlardan ve müsvettelerden yararlanılarak kaleme alınmıştır. 
( ... ) 

İsmail Beşikçi 

Ankara, Aralık 1989 

(Tunceli Kaıı.unu ve__Dersim Jenosidi, Belge Uluslararası Yayıncılık, 1. Basım, 
Ekim 1990, Ikinci Onsöz'den) 

röıiinü, Kemalist "sol"un kuşatmalarını, şove
nizmin ambargolarını ve bu karşı yayın kollekti
finin konumunu arılatasınız. Çünkü, "Tunceli 
Kanunu ve Dersim Jenosidi' 'nin başına gelenler 
KOMAL'ın ya da sizin başınıza gelenlerden 
farklı değiL Fakat, siz bütün bunları KOMAL'ın 
"ihmalkarlığı" ile açıklıyorsunuz. Bu çok hak
sız bir yapı. 
Kürdistan Ulusal Kurtııluş Mücadelesi kendisi 

için çok gerekli olan KOMAL gibi kururrtları 
koruyamıyor, güçlendiremiyor, iki yıl içinde sa
dece tek kitap yayınlayabiliyor, çok çeşitli güç
lükler içinde kalabiliyorsa, bunu herhalde 
'' ihmalkarlık'' gibi küçümseyici terimlerle de
ğil; o kuşatmayı yüıiiterılerin, KOMAL'ı çelme
leyenlerin, KOMAL gibi bir yayın odağını güç
lendirip, yaşatmayı becererneyen Kürdistanlı 

devrimcilerin; burılarında ötesinde Kürdistan 
üzerindeki örgütlü devlet teröıiinün sorgulana
cağı terirrılerle açıklamak gerekirdi. Çünkü, 
KOMAL'ın yayın proğramının sekıeye uğrama

sının nedeni '' ihmalkarlık'' değil, bu ve benzeri 
nedenlerdir. 
Yayın yapamadığı ve arşivleri ele geçtiği için 

iradi olarak KO MAL' ı suçlamak, bilimsel çalış
malarınızı 10 yıldır yapamadığınız ve tutuklan
dığınız için sizi suçlamaya benzer. 

Değerli Hocam; 
KOMAL, bir dönemdeki işlevi ile artık yakın 

tarihimizin önemli bir parçası olmuştur. Onun 
koşullarını, yaptıklarını, ya da yapamadıklarını 
objektif ve hakkaniyet ölçüleri içinde savunmak 
yarılız benim, bizim değil, aynı zamanda sizin de 
görevinizdir. "Devletlerarası Sömürge Kürdis
tan' 'da KOMAL-RIZGARİ sürecine hemen hiç 
yer vermemiş olmanızı önerrıli bir noksanlık 
olarak görmüştüm. Biz, sizden bu tanıklığı bek
lerken, tanıklık gereken yerde susmanızdan; ge
rekli bütün verilere vakıf olduğunuz halde, hak
kının verilmesi gereken yerde KOMAL'a hak et
mediği imalarda bulunmanızdan büyük üzüntü 
duyduğumu tekrar ifade etmek isterim. 
Ayrıca, kanımca, ''Tunceli Kanunu ve Dersim 

Jenosidi "nin yeniden yazımının yayınlanması; 
dizinin daha önceki 4 kitabını yayınlayarak bu 
konudaki sorumluluklarını göğüslemiş olan 
KOMAL Yayınevi'nin hem hakkı hem de öde
viydi. Bu tavır aynı zamanda, bütün yayın faali
yetleri yargılanıp, bütün büro ve üıiirıleri tahrip 
edilerek yağmalanan; yöneticilerinden dağıtım
cıianna kadar bütün çalışanları cezalandırılan ve 
bir çok yayınevi görevlisinin halen cezaevlerinde 
olduğu KOMAL'a devlet terörü karşısında sa
hiplenilmesi olarak da arılarrılı bir jest olurdu. 

KO MAL, iki yıldan bu yana Avrupa'da yeniden 
çalışmalarına başladı. Arkadaşların koşullarını 

yakından bilemiyorum. Belki kitap yine Türki
ye'de legal olarak basılamayabilirdi. Bu işi diğer 
devrimci-demokrat yayınevleri omuzlamak du
rumunda kalırlardı . Ama bu tür şeylerin en azın-

dan önerilmiş, ithaf edilmesi; siyasal gelenekie
rimize olumlu değerler katmak açısından da 
gözardı edilmemeliydi. Kürdistan'a ilişkin yayın 
politikası ile devlet teröıiinün tüm hışmını çek
miş ve bunu emsalleri yanı sıra sömürgeci burju
vaziye karşı 12 Eylül sürecinde de kararlılıkla 
savunmuş olan KOMAL'a sahipfenrnek önemli 
bir tavırdır. KOMAL'ın eleştirilmesi gereken 
yerde eleştiriden kaçınılmaması gerektiği gibi, 
sahiptenilmesi gereken yerde de sahiplenmekten 
kaçınılmaması gerekirdi. 

"Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi "nin ye
niden yazımı ve yayınlanması herşeye karşın, 
son derece olumlu ve mutluluk verici bir olaydır. 
Önemli bir çalışma ve inceleme böylece, ona 
çok ihtiyacı olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi'ne, bir bütün olarak Türkiye'deki bilim 
çevrelerine kazandırılmış olmaktadır. İlk baskı
nın önsözünde ise, özellikle yeni kuşak okur! ara 
KOMAL hakkında yanlış mesajlar iletilmiş ol
duğunu düşünüyorum. Sizin de katkınız ve eme
ğinizin büyük olduğu KOMAL'a haksızlık etme
mek gerekir. 
Çıkabilecek ilk uygun fırsatta KOMAL hak

kındaki tanıldığınızdan kaçınmayacağınızı uma
rak; en içten selarn ve saygılarımı sunuyor, çalış
malarınııda başarılar diliyorum. 
Sağlıcakla kalın ... 

E Tipi Cezaevi 12. Koğuş- Aydın 

AÇIKLAMA 
••• Sosyolog Dr. İsmail Beşikçi ge
cikerek yayınlatabildiği, 'Tunceli 
Kanunu ve Dersim Jenosidi" adlı 
son kitabına ''12 yıl 8 ay sonra ''yaz
dığı ve yukarıdayeralan ''İkinci Ön
söz''de KOMAL Yayınevi ile ilgili 
tesbitlerde bulunmakta. 
İçinde İsmail Beşikçi 'nin de kitap

larının yer aldığı KOMAL Yayınevi.!. 
nin yayınladığı kitaplardan dolayı 

36.5 yıla hükümlü olan ve halen Ay
dın Cezaevinde bulunan KO MAL Ya
yınevi Sornmlusu Recep MARAŞLI 
bu "Önsö;.: "deki tesbitler/e ilgili İs
mail Beşikçi 'ye yukandaki mektubu 
yazdı. 22 Kasım 1990 tarihinde Be
şikçi 'ye iletilen bu mektubu KO MAL 
Yayınevi "12 yıl 8 ay sonra İkinci ön
söz üzerine'' ismiyle 42 Nolu yayın 
olarak 1 Aralık 1990 da yayınladı. 
Mektup sözkonusu broşürden alındı. 

Kurdistan PRESS 
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000 Türkiye ve Kürdistan'daki ce
zaevlerinde son aylarda meydana ge
/en direnişler ve açlık grevleri süre
cinde Bartın Cezaevi'nde bulunan si
yasi tutuklu ve hükümlüler ortak bir 
metin kaleme alarak, infaz Hukuku 
açısından Öze/ Tip Cezaevi ve diren
me hakkıni değerlendirdi/er. 10 Ka
sım /990 tarihinde kaleme alınan bu 
metni, cezaev/erinde devrimci tutuk
luların sürdürdükleri direnişierin bo
yutlarının anlaşılmasi açısından oku
yucuya sunuyoruz.OOO 

B ugün sözcüklere dahi artık 
farklı anlamlar yükleniyor. Veya şöy
lede söylenebilir; sistem kendi 
"gerçekliğini" meşrulaştırmak için, 
terminolojiyi dahi bozma gereği du
yuyor. Siyasal kurumların yalıtılmış
lığı ve şiddetin her alandaki egemen
liği. gerçeklerden kopuşu da hızlan
dırıyor. 

Sistemin şiddete dayanan 
'gerçekliğinin' meşrulaştırılması ol
gusu . bugün Adalet Bakanı Oltan 
Sungurlu'nun ağzından Eskişehir 
Özel Tip Cezaevi hücrelerinin 
'koğuş' statüsünde lanse edilmesinde 
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kendini açığa vuruyor. 
Bir askeri darbenin, 10 yıllık süreç 

sonunda hala 'demokrasiyi kurtarma 
hareketi' olarak anıldığı bir siyasal 
ortamda, Adalet Bakanı'nın, hava
landırma bölümleriyle dahi ayrılmış 
tek kişilik hücrelerine, Eskişehir ta
butluklarına, biraz da sevimli göster
mek amacıyla olsa gerek, 'tek kişilik 
koğuş' ismini takması fazlaca yadır
gatıcı olmuyor. 

Siyasi tutuklular için hazır bekleti
len Eskişehir tabutlukları sistemin 
'gerçekliğinin', aynı anlama gelmek 
üzere çıkmazının dışavurumunu tem
sil ediyor. 

Dünün askeri cezaevleri olgusu ve 
askeri cezaevlerine doldurulmuş si
yasal tutukluların 'asker kişi' sayıl
ması olgusu, sistemin kendi çıkmazı
nın ve çözümsüzlüğünün hukuki bir 
belgesini oluşturuyordu. 

Askeri cezaevlerinin varlığı ve siya
sal tutukluların askeri cezaevlerinde, 
'asker kişi' statüsüne geçirilmesi bü
tün bir sürece damgasını vuran 
insanlık-dışı vahşetin, otoriteye bo
yun eğdirme proğramının hukuki zır
hını oluşturuyordu. 
Sıkıyönetimin kaldırılması ve Eylül 

Rejimi'nin seçimli-sivil görünümlü 
bir biçimde sürdürülmesi, siyasal ce
zaevleri olgusuna da yansıdı. Ama 
proğram kesintiye uğramadı, sürekli
lik, hemen hiç bir hukuki i tirazla kar
şılaşmaksızın, sivil görünümlü ve 
Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel Tip 
Cezaevleri olgusu ile sağlandı. Sade
ce tabelanın değiştirilmesi ve Özel 
Tip Cezaevlerinin Adalet Bakanlığı 
bünyesine alınması yeterli görüldü. 

Askeri cezaevlerindeki uygulama, 
sivil görünümlü Özel Tip Cezaevle-

rinde, yeni deneyimlerin ışığında da
ha da inceltilmiş olarak yürürlüğe 
girdi. 

Özel Tip Cezaevleri pratiği, sonra
sında kendi hukukunu yarattı, kendi 
hukuk dayanaklarına kavuştu. Ama 
eksik bir biçimde ... Özel Tip Ceza
evleri, bugün de bir hukuk boşluğu 
üzerine oturuyor, Özel Tip Cezaevle
ri pratiği sistemin var olan temel ya
saları ile, temel yasaların oturduğu 
hukuk normları ile ve Türkiye'nin de 
imza koyduğu uluslararası anlaşma
larla temelde çelişiyor. Özel Tip Ce
zaevi pratiği ile sistemin mevcut hu
kuk normları arasındaki uyumsuzlu
ğa, Özel Tip Cezaevi pratiğinin ve en 
özel tip olarak Eskişehir Özel Tip Ce
zaevi pratiğinin, sistemin mevcut te
mel yasalarına aykırı olarak yürür
lükte tutulduğuna, öncelikle dikkat 
çekrnek gerekiyor. Özel Tip Cezaev
leri pratiği, yasal dayanağını, temel 
yasalardan değil, tüzük ve yönetme
liklerden alıyor. 
Özel Tip Cezaevleri olgusu, 1983 

Eylülü'nde, Ceza infaz Kurumları ve 
Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ceza
ların İnfazına Dair Tüzük'te yapılan 
bir değişiklikle yasallık kazandı. 

Özel Tip Cezaevleri pratiğine kay
naklık eden, Tüzük'ün 78. Maddesi~ 
nin (A) , (B) ve (4.) bentleridir. En 
özel tip olarak hücre sistemine dayalı 
Eskişehir Özel Tip Cezaevi de, yasal
lığını aynı maddenin, 78. Madde'nin, 
ilgili bentlerinden alıyor. 

Ama Tüzük'ün ilgili maddeleri ve 
genelde Özel Tip Cezaevleri pratiği, 
özelde de en özel tip hücre sistemi 
pratiği, tüzüğün diğer hükümlerine 
ve tüzük hükümlerine göre daha bağ
layıcı ve genel bir özellik taşıyan 647 
Sayılı Cezaların infazı Hakkındaki 
Kanun hükümlerine açık bir aykırılık 
taşıyor. Eskişehir Özel Tip Cezaevi 
pratiği, sistemin kendi koyduğu hu
kuk normlarına oturuyor. 

Temel Hukuki dayana~ı 
Olmayan Kurumlar: 
Özel Tip Cezaevleri 

T üzük'ün 78/A ve 78/B ek 
maddeleri 'anarşi ve terör suçların
dan hükümlü olanların kanacakları 
toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan 
özel kapalı cezaevleri (E tipi Cezaev
leri)' ve 'bireysel iyileştirme ve eğiti
mi uygulanan özel kapalı cezaevleri 
(L Tipi ya da Özel Tip Cezaevleri)' 
düzenlemesini getiriyor. 78/A. Mad
de de bu düzenlemeyi tamamlıyor. 

Özel Tip Cezaevleri ve devreye so
kulmak istenen en özel tip olarak Es
kişehir Özel Tip Cezaevi yasal kayna
ğını Tüzük'ün bu maddelerinden alı
yor. Tüzük'ün bu maddeleri, mevcut 
infaz sistemine, mevcut temel yasala
ra ve uluslararası sözleşmelere açık 
bir aykırılık taşıyor: 
I. Mevcut hukuk sistemi açısından 

Ceza Yasası'nda adli suç ve siyasal 
ayırımı yapılıyor, ama aynı ayırım İn
faz Yasası'na taşınmıyor. Tersine, 
647 Sayılı Cezaların infazı Hakkın
daki Kanun, özel tipte bir infaz düze
ni öngörmüyor, kanunla, bütün hü
kümlüler yönünden, Türkiye gene
linde uygulanacak normal ve tek bir 
infaz düzeni kabul ediliyor. 

infaz Yasası, infaz sistemi açısın
dan, 'özel bir statü'yü kapsamıyor. 
'özel satatü' ayırımı tüzük ve yönet
meliklere, 647 Sayılı Yasaya, Ceza 
Yasası'na ve giderek Anayasa'ya ay
kırı olarak, sokuluyor. 

"Ne 647 Sayılı Yasa'da, ne Ceza Ya
sası'nda, ne de Anayasa'da 'anarşi ve 
terör' suçu diye bir suç tanımı yoktur. 
Suçlar ve cezalar açıkça tanımlanmış 
ve hükme bağlanmıştır. infaz Yasası, 
hangi suçların ve cezaların ne şekilde 
ayrımlanıp ve ne şekilde infaz edile
ceğini belirlemiştir. infaz Yasası Ce
zaları, amaçlarına göre değil, ağır ya 

da hafif türde hürriyeti bağlayıcı ceza 
olup olmadıklarına göre ayırımlamış ve 
'yerine getirilmesini ' öngörmüştür. Oysa 
tüzük ve yönetmelikler, 'amaca' bir çeşit
Ierne getirmiş, 'anarşi ve terör' ayrımla
masına gitmiştir. Bu kavramın hukuksal 
ve yasal içeriği yoktur." 

2. Tüzükte getirilen , 'özel statü ' ayrımı 
ve Özel Tip Cezaevleri olgusu, ayrıca 
'kanun önünde eşitliği' öngören ve " .. . 
herkes siyasi düşünce, felsefi inanç ( ... ) 
vb. sebeplerle ayrım gözetmeksizin ka
nun önünde eşittir" ifadesine yer everen 
Anayasa'nın 10. Maddesi hükümleriyle 
ve "politik ve diğer görüşler, ( .. . )diğer 
siyasal statüler bakımından herhangi bir 
ayırım ve ayrıcalık gözetilmeyecektir" 
hükmünü taşıyan, "Hükümlü ve Tutuk
lularaKarşı Uygulanması Gerekli Asgari 
Standart Kurallar ve Bu Kuralların Etkin 
Bir Biçimde Uygulanması İçin Usuller" 
başlığını taşıyan 1955 Birleşmiş Milletler 
standartlarıyla açıkca çelişiyor. 

3. Gene mevcut Anayasa'nın 38. Mad
desi, " ... ceza ve ceza yerine geçen gü
venlik tedbirlerinin ancak yasa ile konu
labileceği, kimseye suçu işlediği zaman. 
yasada o suç için konulmuş olan cezadan 
ağır bir ceza verilemeyeceği" genel hük
münü tekrarlıyor. Anyasa'nın 38. Mad
desi'ne kaynaklık eden, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesi 'yasal' olmayan ve evren
sel hukuka aykırı olan uygulamaların ge
tirilemeyeceğini hükme bağlıyor. 

infaz sisteminde, 'özel statü' ayrımını 
netleştiren ilgili tüzük maddelerinin, iç 
hukuk sistemi ve uluslararası hukuk 
normları açısından, yasal bir dayanak ta
şımadığını söylemek bile bir fazlalık 
oluşturuyor. 

Siyasal iktidar, politik amacına uygun 
bir ceza ve infaz sistemini devreye 
sokuyor. 

Sadece hücre esasına dayalı Eskişehir 
Özel Tip Cezaevi pratiği değil, genel ola
rak bütün Özel Tip Cezaevleri pratiği, 
genel ve özel hukuk normlarının belirle
diği alanın dışında yer alıyor. 

'Eskimiş' yeni bir sistem: 
Zındandan Tabutlu~a 

Eskişehir pratiğ ise bunun en uç ör
neği olarak ortaya çıkıyor ve hücre ceza
sını, mevcut yasaların öngördüğü anlam
da geçici bir disiplin cezası olmaktan çı
karılarak, cezanın kendisi olmaya 
dönüştürülüyor. 

Bu şekliyle, mevcut infaz Yasası'nın ve 
Ceza infaz Tüzük'ünün tümüyle dışına 
düşüyor. 

Cezaların infazı Hakkındaki Kanun 15. 
Maddesi ve Ceza infaz Tüzük'ünün 176. 
Maddesi'nde, hücre cezası 'geçici' ve ••••• 
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'tedbir' niteliğinde ve 'disiplin cezasi' kapsamın
da bir düzenleme olarak yer alıyor. Süreside be
lirleniyor: 15 gün .. . Yasa hücre cezası süresini, 
en fazla 6 aya kadar çıkarıyor. İki yıl içinde üçten 
fazla hücre cezası almış olanların, Adalet Ba
kanlığının onayı ile 'iyi hal' gösterineeye kadar, 
ama en fazla 6 ayı geçmemek kayıdıyla, hücreye 
konabiieceği hükme bağlanıyor. 
Dahası, mavcut infaz Yasası ve ilgili tüzük 

meddesi , hücre cezasının uygulanabilmesini, 
yargıç kararına ve tabib raporuna bağlıyor. 

Mevcut hukuk sisteminin 'bilirkişisi' Prof. Dr. 
Sulh i Dönmezer dahi, hücre sistemini yürürlük
teki infaz hukukuyla bağdaştıramıyor: 

"Hücre ancak disiplin cezası ile uygulanır, bu
nun süresi de yasa, tüzük ve yönetmenliklerle 
belirlenir. Müebbet ya da idam alanların yeni bir 
suç işlemesi durumunda da hücre cezası uygula
nır. Gene yasa, tüzük ve yönetmenliklere göre. 
Bir de ilk girildiğinde müşahade var. Hepsi de 
yasa, tüzük, yönetmenliklerle belirlenir ve belli 
bir süreyi aşamaz. Onun dışında hücreye kapat
mak mümkün değildir." (Demokrat Muhalefet, 
K?.sım 1990, Sayı:6, Sy.33) 

Onemli bir nokta da, hücre cezasının, hüküm
lünün hüküm olunmuş cezasından dolayı değil , 

cezaevinde i şlediğ i varsayılan 'disiplin cezası' 
için öngörülmüş olmasıdır. 
Tek ki şilik hücre, tek ki_şilik havalandırma esa

sına dayanan Eskişehir üzel Tip Cezaevi siste
mi , hukuki anlamda, sadece hücre cezasını 

'geçici ' ve 'tedbir' niteliğinde bir ceza olmaktan 
çıkararak , hükümlülük boyu, sürekli ve kalıcı 
bir ceza haline dönüştürülmesi açısından değil , 

daha önemlisi cezaevi disiplini ile ilişkilendiri
len bir disiplin cezası değil , hükürnlülük cezasını 
baz alması bakımından da, mevcut hukuk norm
Ianna ve infaz hukuku hükürnlülerin belirlediği 
çerçevenin dışına düşüyor, fiili bir hukuk oluştu
ruluyor. 
Bakanlık , fiili hukukun yasal hukuka çarpma

ması için kavramlarla oynama yoluna gidiyor ve 
varolan nesnenin ismini değiştirerek , 'hücre' 
kavramını 'tek kişilik koğuş' kavramıyla değişti
riyor. Böylece var olan hukuki düzenlemelerle, 
kavramsal düzeyde uyum sağlanmış oluyor. 

Kavramsal uyum sağlanıyor, ama pratik bir 
uyum sağlanmadığını Bakanlık da kabul etmiş 
olmalı ki, 1988 yılında gene Eskişehir Özel Tip 
Cezaevi statüsünden hareketle, ceza infaz ku
rum~arı ile tevkifevlerinin yönetimine ve Cezala
rın Infazına Dair Tüzük'ün iptal edilmesi için 
Danış~y'a dava açan ve açtığı davanın halen Da
nıştay Idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda ka
rara bağlanmasını bekleyen ~v. Emin Değer'in 
iptal istemine " ... Eskişehir üzel Tip Cezaevi, 
her ne kadar 1 ve 3 kişilik koğuşlar halinde yapıl
mış ise de, koğuşlardaki yatak sayısı artırılarak 
Tüzük'ün 78/a maddesinde belirlenen toplu iyi
leştirme ve eğitim uygulanan Özel Tip Cezaevi 
haline getirilerek anarşist ve terörist vasıflı hü
kümlülere tahsis edilmiştir." savunması ile yanıt 
veriyor. 
Yanıtın ke~disi, aslında, açık bir itirafı belgele

miş oluyor. Iki yıl önce 'yatak sayısının' arttırıl
ması suretiyle koğuş statüsüne dönüştürülen 
hücreler, bugün havalandırma bölümleri de ayrı
larak tümüyle birbirinden yalıtlanıyor ve kav
ramlarla oynanmak suretiyle hücre sistemi, 'tek 
kişilik koğuş' ismiyle yasal mevzuata uyumlu
laştırılmış oluyor. Kavram değişikliğinin nesne
nin niteliğini değiştirmediği görülüyor ve Ba
kanlığın propagandası tersine dönüyor. Hatta 

devletin çelişkili birliği, böylesine somut bir 
olayda kendini açığa vuruyor ve Bakan adına 
Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Mumucuoğlu 
tarafından 29 Aralık 1988 tarihinde Danıştay'a 
iletilen sav~nmada , Adalet Bakanlığı 'nın aksine, 
Eskişehir üzel Tip Cezaevi'ndeki statü 'hücre' 
sistemi olarak niteleniyor. 
Eskişehir Özel Tip Cezaevi örneği ile sürekli ve 

kalıcı bir ceza özelliğine bürünen hücre sistemi
nin, mevcut yasal mevzuata aykırılığı açık, bi
liniyor. 

Hücre sistemine tek bir hukuki dayanak bulma
nın mümkün olmadığı görülüyor. 

Sistem Engizisyon 
felsefesine sı~ınıyor 

H ere sistemi, Türkeyi'nin de imza koy
duğu uluslararas ı sözleşmelere ve Birleşmiş 

Milletlerce konulmuş standartiara açık bir aykı
rılık taşıyor. Birleşmiş Milletlerce 1955 yılında 
kabul edilmiş asgari standart kurallar, hükürnlü
nün cezalandırılmasını, hükürnlünün "bedensel 
varlığına ve sağlığına yönelik cezalandırmalar 
ile onurunu ve kişiliğini zedeleyici ve yok edici 
cezalandırmadan" özenle ayırıyor. 

Toplumsal bir varlık olan insanı tek kişilik hüc
rede, bütün bir hükümlülük süresince, yanlızlığa 
ve yalıtılmışlığa itilen hücre sisteminin, insanın 
bedensel varlığına, kişilik ve onuruna yöneldiği, 
onur ve kişiliğini yok etmeyi hedeflediği tartışıl
mayacak kadar açık. 

infaz hukuk uzmanları, insanın fiziksel ve ruh
sal bütünlüğünü zedelediği , toplumsal yaşam 
alışkanlıklarını kaybetmesine neden olduğu ve 
insanı toplumsal bağlarından tümüyle yalıtladığı 
için, hücre sistemine Avrupa'da bu yüzyılın baş
larında son verildiğini açıklıyorlar. Hücre siste
minin, Orta Çağ'da inzivaya dayanan hİristiyan
lık inancından da etkilenerek, 'mahkümun tecrit 
ve duayla pişmanlık gösterip, tövbe etmesinin 
sağlanacağı' felsefesine dayandırıldığı biliniyor. 
Orta Çağ'dan bugüne uzanan süreçte, artık bu
gün cezaevleri binalarının, küçük gruplar için 
yapılan ve her grubun kapalı mekan ve açık ha
vadaki çalışmalarına olanak sağlayacak mimari 
bir özellik kazandınidığı görülüyor_ Cezaevleri
nin kapalı kururnlar olmaktan çıkarılıp, açık ve 
yarı açık kururnlar haline dönüştürülmesi genel 
bir eğilim olarak şekilleniyor. 

Türkiye ise Avrupa'daki genel eğilimin tersine, 
özellikle siyasal tutuklular için, onların toplum
dan ve biri birinden tamamen yalıtlamak ama
cıyla, hücre sistemi cezaevlerini genel bir kural 
haline dönüştürmeye çalışıyor. Ve bununla Av
rupa standartlarına uyum sağlayacağının propa
gandasını yapıyor. Avrupa'nın, kapitalist uygar
lığın yüzyıl öncesine ait çürümüş yanlarının tak
lit edilmesi 'Avrupalılık' olar;ık lanse ediliyor. 
Sistem, ilhamını ve siyasal çözüm yöntemlerini 
yüzyıl öncesinden alıyor. Avrupalının bugün ar
tık terk ettiği sisteme, 'çözüm yolu' olarak sa
rılıyor. 

Dünkü ve bugünkü Avrupa'nın cezaevi sistemi
nin insanı 'hiç' e dönüştürmeyi , direnci tamamen 
kırılmış bireyler üretmeyi amaçladığı açık. Ce
zaevi sistemi, toplumsal yaşam normları tamam-
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layıcı bir işlem görüyor. Bireyin, toplum içinde
ki tek kişilik hücürelerden, cezaevindeki tek ki
şilik hücresine taşınması, onun bireyselliğe 

dayanan yaşam kültürüne, belki çok fazla aykırı 
gelmiyor. Ama buna karşın , böylesine bir tarihi 
kültür şekillenmesine karşın, insanı bedensel ve 
ruhsal yönden sakadadığı görüldüğünden , hücre 
sistemine Avrupa'da da son veriliyor. 

Avurap'da sona erdirilen sisteme, Türkiye'de 
siyasal otorite dört elle sarılıyor. 

Türkiye'nin de imza koyduğu Birleşmiş Millet
ler Asgari Standart Kuralları, cezaevlerindeki 
uygulamaların, onur kırıcı ve küçültücü olması
mn yanında her ülkenin kendine özgü geleneksel 
yaşam biçimlerinin etkisiyle de şekilleneceğini 
öngörüyor. Adalet Bakanı, bir yandan günlük 
basında yayınlanan demeçlerinde gelenekselleş
miş toplu yaşam kültürüyle Avrupa'dan ayrıldı
ğımız ve hücre sisteminin 'sosyalbünyemize' uy
gun olmadığını açıklarken, Dır yandan da hücre 
sisteminin meziyetlerini öve öve bitiremiyor ve 
mevcut infaz h~!aJk sistemine dahi aykırı biçim
de Eskişehir üzel Tip Cezaevi devreye so
kuluyor. 
.. Bu durumda hücre esasına dayalı Eskişehir 
üzel Tip Cezaevi 'nin mevzuata karşın devreye 
sokulmasını tek bir gerekçeyle açıklamak gere
kiyor: Siyasal tutuklu ve hükürnlülerin toplum
dan ve biri birinden tümüyle yalıdanarak yanlız
laştırılması ve siyasal baskı , rehabilitasyon poli
tikasına karşı yönelen toplu direnişierin önüne 
geçilmesi. .. 

Direnme hakkının fiilen ve topluca kullanılma
sının en asgariye indirilmesi.. . 

Siyasal otorite, şiddet ve ideolojinin toplumun 
her bir hücresine şırınga edildiği iç ve dış politi
kada şiddetin egemenliğini koruduğu ve şiddetin 
kitleselleştirildiği bugünkü siyasal koşullarda , 

bu politikanın bir uzantısı olarak hücre sistemini 
devreye sokarken, yanlızlık psikolojisi içerisin
deki tutuklu - hükürnlünün siyasal otoriteye bo
yun eyeceğini varsayıyor. Toplumdaki genel ya
bancılaşma ve atomize olgusu, cezaevlerine de 
taşınıyor. Cezaevleri toplumsal dayanaklardan 
ve siyasal tutukluların bir birinden tecrit edile
rek, yanlızlaştırılması hedefleniyor. Cezaevi 
otoritesine karşı , kollektif tepkilerin oluşmasını 
engellemek bahanesi altında , aslında, insanın 

toplumsal varlık koşulu olan yaşama olanağı 
elinden alınıyor. 

Meşru bir zemin: 
DjRENME HAKKI 

B akanlık yetkililerinin, hiçbir hukuki kay
gı taşımaksızın, bu amacı dolaysız olarak ifade 
etmekten ~çınmadıkları görülüyor. 
Eskişehir üzel Tip Cezaevi örneği ve bu ilk ör

neğe ekleneceği açıklanan Yozgat ve Kırşehir 
halkalarını , yönetimin kendi hukuku ile hukuki 
bağlarını kopardığı açık bir itirafı olarak değer
lendirmek gerekiyor. 

Siyasal otorite, kendini hiçbir yasayla bağımlı 
hissetmiyor. _ 

Siyasal saiklerle ve idam tehditleriyle onyıldır 
cezaevlerinde tutulan siyasal tutuklu ve hüküm
lüler, insan hakları ihlalleri ve siyasal baskılar 

karşısında kollektif davranış ve tepkilerini, açık 
ki , hiçbir hukuksal ve yasal bağla sınırlamazlar, 
sınırlayamazlar. İç hukuk normlarını ve ulusla
rarası sözleşmeler, sistemin yasal resmi zırhını 
oluşturur. Birleşmiş Milletlerce benimsenen ve 
Türkiye'nin de imza koyduğu asgari kurallar, tu
tuklu ve hükürnlülerin devlete karşı değil, devle
tin, siyasi ve adli ayırımı gözetmeksizin, tutuklu 
ve hükürnlülere karşı davranışını sınırlayan mi-
nimum kurallar bütünlüğüdür. · 
Birleşmiş Milletler kuralları , tutuklu ve hü

kümlü olarak kişinin bedensel ve zihinsel varlı
ğına devletin müdehale edemeyeceğini, ancak, 
yargıyla birleşmiş süre içinde onun toplumsal 
ö~gürlüğünü kısıtlaybileceğini hükme bağlıyor. 

IHD Hukuk Komisyonu tarafından 1988 yılın
da hazırlanmış bir raporda da belirtildiği gibi, 
toplumsal özgürlüğünden yoksun bırakılmasının 
ötesinde, devletin tutuklu ve hükümlü üzerinde 
başkaca bir tasarruf hakkı olamaz. 

Toplumsal özgürlüğünden yoksun bırakılan in
sanın bedenini koruma hakkını kısıtlayan, zihin
sel ve manevi varlığını zedeleyen uygulamalar 
bütünlüğü karşısında, bedensel ve zihinsel varlı
ğını korumak için, tek tek veya topluca direnme
sinin, direnme hakkını kullanmasının sadece bir 
hak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev ol
duğu biliniyor. 
Baskı ve işkenceye karşı direnme hakkı, tarih

sel ve meşru bir hak olarak şekilleniyor ve bugü
ne aktarılıyor. Sınırlandırılmış ve çarpıtılmış bir 
biçimde de olsa, uluslararası mevcut hukuk söz
leşmeleri, direnme hakkını bir hak düzeyinde ta
nımak durumunda kalıyor. Direnme hakkı, 

Anayasa maddelerine kadar giriyor. 
Siyasal otoritenin, kendi legalitesini kendisinin 

ortadan kaldırdığı koşullarda, direnme hakkı ve 
bu hakkın kullanılması, daha da önem ka
zanıyor. 

Bugün onlarca cezaevinde yüzlerce yıllık ceza
larla ve dima tehditleriyle tutulmakta olan bin
lerce siyasal tutuklu ve hükümlü, bedensel ve si
yasal varoluşlarını, bütün bir Eylül Dönemi'nde, 
her türlü baskı ve çıplak şiddete karşı, rehabili
tasyon politikasına karşı, direnme hakkını kol
lektif ve sistemli bir biçimde kullanmalarına 
borçludurlar. 

Bugün Eylül Rejimi 'nin ve Eylül Dönemi'nin 
politikalarını sürdürmenin dışında, herhangi bir 
siyasal işlev taşımadığı görülen siyasal iktidarın, 
yoğunlaştırılmış genel saldırganlık dalgasının 

bir ucu da, savaş rüzgarlarıyla herşeyin üzerinin 
örtütıneye çalışıldığı bir ortamda, idam tehditle
riyle, bugün Eskişehir tabutluklarında somutla
nan Hücre Tipi Cezaevleriyle, yeni disiplin ce
zalarıyla ve kazanılmış hakların gaspedilmesi 
girişimleriyle, siyasal tutuklu ve hükümlülere 
yönelmiş durumda. 

Siyasal iktidar, hücre sistemine dayalı özel bir 
infaz sistemi ile çıplak şiddeti ve hukuksuzluğu 
içeren Eylül hukukunu tamamlayan, Eylül Reji
mi'nin hukuki ve siyasal sonuçlarını takviye et
meye çalışıyor. Eylül Dönemi çıplak şiddetinin, 
rehabilitasyon ve tecrit politikasının sürdürül
mesi için Eskişehir Özel Tip Cezaevi, pilot bir 
uygulama olarak gündeme getiriliyor. 

Eylül Rejimi 'nin bütün şiddetine ve rehabilitas
yon politikasına karşı direnmeyi ve insan onuru
nu korumayı, varlık nedeni saymış devrimci tut
saklar için, Eskişehir tabutluklarının kabul edil
meyeciği açık, dahası, yıllarca süren toplu 
direnişierin sonuçları olan kazanımların gasp 
edilmesi karşısında sessiz kalınmayacağı da bi
liniyor. 

Onlarca cezaevinde uzun süreli açlık grevleri 
ve ölüm oruçlarına kadar evrilmiş ve Eskişehir 
tabutluklarını ve kazanılmış hakların gaspedil
mesini hedefleyen toplu derinşileri, bugün için. 
sadece birer başlangıç olarak değerlendirmek 
gerekiyor. 

Eskişehir'den Aydın'a uzanan 'ölüm yolculu
ğu'nda iki direnişçinin kaybedilmesinin, onlar
casının sakat bırakılmasının üzerinden daha bir 
yıl geçti. 

Bugün yeni 'ölüm yolculukarı 'nı engellemek ve 
insanların ölüm tabutluklarına kapatılmasının 
önüne geçmek, ancak, en temel insan haklarının 
savunlamsını hedefleyen kişi ve kuruluşların or
tak tepkisi ve ortak çabası ile direnme hakkının 
fiilen kullanılması ile mümkün olacaktır. 
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Suskun Di lo mat! 

isveç Bakanlar Kurulu Sekreteri Pierre Schori 

asım ayı ortasında , isveç 
Kabine Sekreteri Pierre 
Schori Türkiye'ye bir zi
yaret yaptı. Sözkonusu 
ziyaretten bir ay önce ls
veç Sağlık ve Sosyal Ba-
kanılngela Thalen Türki

ye'yi ziyaret etmişti . Sağlık Bakanı 
ile beraber Türkiye'yi ziyaret eden 
delegasyon içinde isveç ilaç sana
yinin önde gelen büyük tekellerinin 
temsilcileri de bulunuyordu . Türk 
basınının bayan Bakan'ın dış görü
nüşü ve çekiciliğ i ni konu alan sevi
yesiz magazin haberlerinin dışında, 
kimse bu ziyaretin gerçek nedenini 
ele almadı. 
Doğaldır ki, benzeri ziyaretler salt 

turistik amaçlarla yapılmıym Bunu 
akl ı başında herkes biliyor. Açık bir 
biçimde şu söylenebilir lsveç ser
mayesinin yeni pazarlara ve ülkele
re gereksinimi var. Bu konuda Türk 
egemen güçleri uzun bir dönem
den beri yabancı sermayeyi Türki
ye'ye çekmek için sürekli kuyruk 
sallıyorlar. Bu kuyruk sallamaya ce
vap vermek için lsveç hükümeti ve 
sermaye çevreleri sırada bekledik
lerini her fırsatta açığcı vurmaktan 
geri durmadılar. Herkesin gördüğü 
gibi, buzlar yavaş yavaş çözülmeye 
başladı bile ... Yalnız burada ilginç 
olan şu : insan hakları ve demokrasi 
savunucusuyum diyen isveç Sos
yal Demokrat hükümetinin iki yüzlü
lüğü bir daha ortaya çıktı. Bunu 
görmemek için ya şaşkın, ya da ha
yallerini kaybetmiş Kürt olmak gere
kir. .. 

Pierre Schori 'nin ziyareti Körfez 
bunalımının doruk noktasında ol
duğu günlerde gerçekleşti : Ziyaret 
sırasında Türk basınına ve lsveç'te
ki türkçe yayın lara açıklamalarda 
bulunan Pierre Schori, Kürt sorunu
na da değinerek, Türkiye ziyaretin
den olumlu izienimler edindiğini 
vurguluyordu. Pierre Shcori 'nin 
yaptığı açıklamaların özünü, Türki
ye'de demokratikleşme sürecinin 
gündemde olduğu konusu oluştu
ruyordu. Shcori , sözkonusu açıkla
malarında Türk hükümetini ince bir 
şekilde överek, bazı Kürtleri de terö
rist olarak mahkum ediyordu. Bun
lardan dolayı , Kurdistan Press adı
na Kabine Sekreteri ile bir söyleşi 
yapma talebinde bulunduk. Söyleşi 
talebi m ize Shcori ile görüşen sekre
teri olumlu cevap vererek, soruları
mızın yazılı şeki ldeileti l mesini istedi. 
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insan hakları ve demokrasi savunu
cusu Shcori , her nedense soruları
mıza yazılı cevap verme yolunu 
seçti. Shcori 'nin bu isteğini de ka
bul ederek kendisine şu soruları yö
neltti k: 
- Türkiye'ye yapt1ğm1z ziyaretin ne

denini anlat1rm1S1mz? 
- Basmm yazd1ğma göre, Türk hü

kümetinin Kürt sorununu çözümü 
konusunda hazirliklar içinde oldu
ğunu söylüyorsunuz. Bunu kamtla
yacak veriler var m1? 

- Daha önceleri de fark/1 Türk hü
kümetleri bat1!1 politikaeliara benzeri 
taahütlerde bulunmuşlardi. Fakat 
şimdiye kadar bu konuda bir deği
şiklik olmadi. Bu kez verilen taahüt
lerin farkil olduğuna dair sizleri ikna 
eden bir neden var m1? 

- Türk hükümeti Avrupa Konseyi 
insan Haklan Komisyonu 'na Ağus
tos aymda bir mektup yazarak, Kürt 
bölgelerinde insan haklanm askwa 
alacağim belirtti. Bu olay, Türk hü
kümetinin Kürtler konusunda daha 
sert bir taw takmd1ğmm göstergesi 
değil mi? 
- Her ha/km kendi kaderini özgür

ce tayini prensibini nas1/ değerlen
diriyorsunuz? 

- Kürt sorununun çözümü için siz 
nasil bir öneride bulunuyorsunuz? 

- Kürtlerin insani ve demokratik 
hakianna kavuşmasi için hükümet 
olarak ne yapmak istiyorsunuz? 

Evet, Pierre Shcori 'ye sorduğu
muz sorular bunlardı. Görüldüğü 
gibi sorularda sansasyon yaratacak 

· veya Shcori'nin şahsını küçük dü
şürecek bir şey yok. Ağ ı rlıkla Kürt 
halkı n ın durumu ve lsveç hükümeti
nin bu konuda ne yapmak istediğ i n i 
okuyucuya iletmeyi amaçlayan so
rular sorduk. Pierre Shcori 'nin veri
len söze göre soru larım ızı cevap
landırmasını beklerken, Bakanlık 
Sekreteri Björn Thegeby'nün Pierre 
Shcori adına yazdığı aşağıdaki kısa 
mektubu aldık . Mektup şöyle : 
"Müsteşara gönderdiğiniz mektu

bu cevapland~rmak/a görevlendi
rildim. 
Kabine Sekreterimizin Türkiye zi

yareti, Türk Dişilişkiler Müsteşan 
Özçeri ile yap1/an karşiilkkil bir gö
rüşmeyi kapswordu Toplantida kar
Şiiikil Çikarlar, insan haklan ve Körfez 
bunal1m1 görüşüldü. Kürtlerin etnik 
ve kültürel haklan konusuna gelin
ce; Kabine Sekreteri, Türk yasalan
mn bu konularda çağdiŞI olduğunu 

vurgulayarak, Kürtlerin kültürel ve 
dil hakianna kavuşmasi gerektiğini 
ileri sürdü. Kabine Sekreteri, ziyareti 
s~rasmda sözkonusu sorunun Türk
iye'de de tartiŞilmaya başland1ğm1 
gördü. Bu konu ile ilgili Sosyalde
mokrat SHP'nin Güneydoğu Rapo
ru 'nda da Türk yasalannm reform
lara gereksinimi olduğu vurgulan
miŞ bulunuyor Kabine Sekreten, 
Türk hükümetinin de bu konuda 
duyar/1 olduğunu ve reformlar ha
z~rladlğml gördü. Tüm bunlar, geliş
melerin olumlu yönde olduğunun 
bir işareti olarak görüldü. Fakat bu
nunla birlikte Kabine Sekreteri Kürt 
sorununun dikkatle izlenmesi ge
rektiğini kamsma vard1." 

Bize dostça selamlarını gönder
meyi de ihmal etmeyen Bakanlık 
Sekreteri 'nin mektubu böyle. Bu 
cevap galiba "suskun diplomasi! 
'nin bir gereği !. .. Atalarımız "Konuş
mak gümüş ise, susmak altmd1r'' 
dememişler mi! Bu "suskun 
diplomasi" yöntemini Halepçe Kat
liarnı ' ndan sonra da lsveç'te gör
dük. isveç Dışişleri Bakanı Sten An
dersson, bir yandan Halepçe Katli
arnı ' nı sert bir biçimde mahkum(!) 
ederken, Halepçe harabelerinderı 
henüz zehirli dumanların tüttüğü 
günlerde Irak Başkan Y?rdımcısı ' nı 
lsveç'e davet ediyordu. Işte böyle ... 
Hem katliamlar mahkum(!) ediliyor; 
hem de katliam ın mimarları ile el sı 
kışı lıyor, hem insan hakları savunu
cusu olunuyor; hem de insan hak
larını ayaklar altına alan devletlerle 
iyi ticari i l işkiler gelişti riliyor!. .. Bunun 
adı günlük dilde ikiyüzlülük ve sah
tekarlıktır! Fakat bu tavrı "suskun 
diplomasi" olarak adlandıranlar da 
var.. . 
Açık sözlülüğü ve konuşkanlığı ile 

tanınan Bakanlar Kurulu Sözcüsü 
Pierre Shcori Kurdistan Press'in so
rularını cevaplandırmaktan niye ka
çındı? Bu suskunluğu ve kaçarnağı 
anlamak pek zor değil. Kendilerine 
sorulan sorular herhalde zatıalileri ni 
rahatsız etm iş .. . Kurt politi kacı öyle 
görünüyor ki TC yetkililerine verd iğ i 
bazı teminatlardan dolayı bu soru
ları cevaplandı rma cesaretini gös
teremedi .. . Shcori kendisine yönei
tilecek soruların içeriğine başta va
kıf olsaydı , harhalde söyleşi 
isieğimize karşı hayırhah bir tutum 
içinde olmazdı. Net ve açık sorulara 
dalaylı ve kaçamak cevaplar ver
mek durumunda kalacak olan 
Shcori bu söyleşide gülünç ve tutar
sız bir konuma düşeceğini tahmin 
etti. · Kısacası Ankara'da verilen taa
hütler, Kurdistan Press'in sorularını 
cevaplandırmaya el vermiyordu. 
Ayrıca Shcori'nin gönlünde Dışişle
ri Bakanlığı koltuğu yatıyordu . Bir 
de Kürtlerden dolayı mı başını der
de sokacaktı! 

Türk Hükümeti'nin Kürt sorununu 
çözmeye yönelik olumlu hazırlıklar 
içinde olduğu mesajını kamuoyuna 
ileten Pierre Shcori, bu kanaatini 
acaba neye dayandırıyor? Herhal
de son yıllarda lsveç ile Türkiye'nin 
ticari ilişkilerindeki olumlu gelişme
leri, insan hakları ve Kürt sorunun.
daki olumsuz gelişmelerle karıştır
mış olacak. kaba Shcori Türkiye 
deki olumlu gelişmelerden söz
ederken Kürdistan'da boşaltılan 
köyleri mi, TBMM 'de bekleyen 
idam cezalarını mı , işkence gören 
Kürt yurtseverlerini mi, anadillerini 
konuştukları için yargılanan insan
ları mı , Sansür ve Sürgün Kararna
mesini mi, yoksa bütün bunlardan 
önemlisi, tutsak olan Kürt halkının 

DANMARK 

durumunu mu gözlemleyerek konuşu
yor!? 

Evet Pierre Shcori'ye gözlemlerini ne
ye dayandırdığını soruyoruz. Konuş
kanlığı ile ünlenen Shcori , Kürt soru
nunda hesabına gelmediğ i anlarda 
"suskun diplomat" rolünü mü oyna
mak istiyor? Bir yanıyla bu suskunluğu 
anlamak mümkün, ama bunlara umut 
bağlayan Kürt çevrelerinin sukunluğu
na ne demeli? 
Şu bir gerçektir: Kürt sorununda Av

rupa merkezli çözüm önerileri Kürt hal
kına ve onun mücadeleci güçlerine 
rağmen yaşama geçirilmek isteniyor. 
Kürt halkı nın ulusal iradesini dışıalaya
rak çözüm sunan sosyal demokrat çev
reler kendi proğramlarına bile sadık 
kalmıyorlar. Bilndiği gibi, Avrupa sosyal 
demokrat partilerinin proğramlarında 
ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde 
Kendi Kaderini Belirleme konusunda il 
keler bulunuyor. Her ne hikmetse bu il
keler ve haklar 25 milyonluk Kürt ulusu 
sözkonusu olduğunda unutuluyor. 
Proğram ve uluslararası sözleşmeler
deki prensip ve hakları Kürt halkına çok 
gören çevrelere umut bağlayan Kürtle
rin yakın bir dönemde akıllanacakları 
da pek gözükmüyor. 

Kürt halkı diğer halklar gibi kendi. ülke
sinde özgür ve bağımsız yaşamak isti
yor. Ona bu hakkı fazla gören Avrupalı 
veya Kürt, hiç kimseyi tarih hiçbir za
man affetmeyecektir. Kürdün binlerce 
yıllık yarasını anlamıyanı , derdine'&tak 
olmayanı Kürt hiçbir zaman bağrına 
basmayacaktı r. Ve onlardan birgün 
mutlaka hesap soracaktır. 

Kürt halkına rağmen çözüm sunanla
rı n, "suskun diplomat"'arın ve umut 
bezirganlarının kulakları çınlasın .. . 

Şerefxan Ciziri 

Komela Mamos~ ô PedaL'ui Kurd 

HAlE DAMEZRANDIN 
o O O Li Danmarke ji bo pirsgireken zaroken Kurd komeleyek bi nave 

" Komela Mamoste O Pedagogen Kurd" hate damezrandin. Di agahdariya damezrandina 
Komela Mamosta O Pedagogen Kurd de armancen komele weha te zimanOOO 

••• Demek direj bu ku bo damezirandina "Korne
la Mamosta ı1 Pedagogen Kurd li Danmark" xeba
tek dihat kirin . Ve xebate berhem da ı1 di kombuna 
roja 3. ll. 1990-i de biryara damezirandina korne
le hate dan. 
Pişti ve biryare, komita revebir hat hilbijartin. 
Herweha kombune çend wezife ji tesbit kirin u 

spartin komita revebir. Li gor ve spartine: 
-Komita revebir de di mideM şeş mehan de 

kongra yekemin kom bike. 
-Raporeke li ser rewşa perwerdegeriya zaroken 

kurd hazir bike u ji endaman re rebike daku di 
kongre de riberiz li ser çebe. 
-Bername u destfire komele de bete hazirkirin ı1 

j i endaman re bete rekirin. 

Ü gelek karabaren di yen komeıe.. . 
Arınanca sereke ya komele ewe ku pirs ı1 pirsgi 

reken perwerdegariya zaroken kurd ı1 herweha 
pirsen hevkari yen endaman li Danmarke çareser 
b ike. Komele, ji bo gihiştina ve arınance de xeba
tek xurt bike, peywendiyen terker digel komelen 
hevkari yen Danmarke ı1 dezgehen dewlete dane. 

Hejmara kurda li Danmark ji deh hezari zedetir 
e ı1 pirsa perwerdegeriya zaroken kurd bi zimane 
xwe, di dereca seri da ye. Ev yeke bi sere xwe gi
ringiya darnezirina komele nişandide. 
Ji ber ve çende; heviya me ewe ku piştgiriyeke 

xurt digel Komela Mamoste (l Pedagogen Kurd 
bete danin . 

Komita Revebir 
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---------------rezani • abori • civaki 

BÖLÜM •3• 

Birinci bölüm Say1 86, Sayfa 11'de 

Barzani silahlı güçleriyle birlikte Süley
maniye yakınlarına gelip yerieşineeye ka
dar, kendisine küfrediliyordu . 

D Kimler Barzani 'ye küfrediyordu? 
D O Bizimkiler, partililer Barzani'ye küf
rediyorlardı. Barzani hiç bir şey yapmamış 

diyorlard ı. Barzani askeri bir kuvvetle Sü
leymaniye tarafına gelince, artık onlar da 
harekete katıldılar. 

D Efendim, 1958-JW5 yılları Kürdistan ta
rihinde önemli bir yer tutuyor. Bu dönemirı 

önemli olayiarına değinebilir misiniz? 
DO 1958 güzünde Molla Mustafa Irak'a 
döndü . 1961 Eylülünde Irak hükümetine 
karşı silahlı mücadele başladı. Bütün geliş
melerden burada bahsetmek mümkün de
ğil , ancak İbrahim Ahmed'le Molla Musta
fa Barzani arasındaki çelişki) ere değinıneye 
çalışacağım . 

Bar~ni Sovyetler Birliği 'nden döndükten 
sonra lbrahim Ahmed'le çok iyi ilişkiler 

içinde idi . Baas'çılar Abdulkerim Kasım'a 

karşı bir darbe gerçekleştirip, onu öldürdü
ler. Ben o sıralar Bağdat'ta kalıyordum. Mı
sı r elçiliğ i ile ili şkiler gibi o dönemler kim
senin yapınağa cesaret edemediği bazı gö
revleri yerine getiriyordum. Baas'çıların 

darbesinden sonra, Irak'ta otorite boşluğu 
doğdu . O dönemler Kerkük'ü bile ele geçir
mek mümkündü . Böyle güzel hayaller ku
ruyordum ... Bu ortamda Celal Talabani bir 
heyetle yeni yönetimle görüşmelerde bu
lunmak için Bağdat'a gelmişti . Yapılan gö
rüşmelerde kendilerine birçok konuda söz
ler verilmişti . 

Celal Talabani bana haber gönderip, gö
rüşmek i stediğini iletince, Talabani 'nin bu
lunduğu Bağdat Otel'e gittim . Kendisi ile 
yaptığımız görüşmede siyasi ve askeri başa
rılarından bahsederek, onunla birlikte Kür
distan'a gitmemi istedi . Talabani ile bu gö
rüşmeye gitmeden bir hafta önce, bana ha
ber göndererek, partinin radyosunu 
yönetmek üzere Kürdistan'a gitmem isten
mişti. Ben o sıral!ir bir fotoğraf stüdyosu 
çalıştırıyordum . Isteklerini kabul edip, 
dükkanı tasfiye etmek için bir hafta zaman 
istedim . İşte bu bir hafta henüz tam dolma
dan , Talabani ile görüşmemiz gerçekleşti . 

Talabani , ''Senin gelme ni başka bir iş için 
değil, Barzani ile görüşmeye göndermek 
için istiyoruz" dedi. Nedenini sorduğum

da, Barzani ile aramızda ihtilaf var, o senin 
sözünü kabul eder, bunun için gidip kendisi 
ile görüşmeni istiyoruz , dedi . Bunun üzeri
ne, Talabani'ye peki nasıl bir görüşme yap
mak gerekiyor, sorunu çözmek için ne yapı

lırsa yararlı olur diye sordum. Talabani, be-

nimle birlikte uçakla gel , detaylarını sonra 
görüşürüz dedi . Ben de gitmek için hazır
landım . Ancak uçakla gidemedim. 
O dönemler Kürdistan'a giden yollarda da 

çok sıkı bir askeri kontrol vardı. Ben de or
dudan atılma bir subay olan Yusuf Miran'la 
birlikte yola çıktım. YusufMiran askeri el
biselerini giyindi, yoldaki askerler onun or
dudan atılıp, atılmadığını sormayacaklarını 
düşünerek yola çıktık. Gerçekten de onun 
sayesinde rahatlıkla Kürdistan'a kadar 
gittik. 
İki gün sonra Barzani'nin yanına vardık. 

Barzani ile Kanİmaran'da görüştük , gece 
birlikte Çarkurne'ye gittik. Ihtilalin başla
masından bu yana Barzani'yi ilk defa görü
yordum. 
Şimdi söylediğim şeyler tarihi gerçekler

dir. Aslında yayınianmasını da istemiyor
dum ... Neyse ben Polit Büro karargahının 
bulunduğu yere gittim. Celal Talabani , Pış
deri Hüseyni'nin de aralarında bulunduğu 
bazı ağalarla konuşuyordu . Celal Talabani 
konuşmasında ,' : .. Kardeşim düşünün Mık, 
Mısır, Suriye yani Araplar düşmanımız; bi
liyorsunuz ki TUrkiye ve İran 'da düşmanı
mız; İngilizler de bize düşman. Peki biz ne 
yapabiliriz, nasıl başarılı olabiliriz. Biz 
kaybederiz, biz mahf oluruz ... '' dedi . Ben 
bunları duyunca çok şaşırdım, kendisine, 
Sen lidersin, halka böyle şeyler söyleme
melisin . Dünya üzerlerine gelse de sen böy
le dememelisi n. Oysa sen karanlık bir tablo 
çiziyorsun, dedim. Talabani de, benim si
yasetten anlamadığıını söyledi . Ben kendi
sine, ''liderlik sürekli olarak güçlü olun
duğu yönünde propaganda yapmalıdır " 

dedim. 
Bu konuşmadan sonra, esas konuya geç

tik. Talabani, "Barzani bizden 
vazgeçmiyor" dedi . Ben, "Ne istiyorsu
nuz, gidip burayı terketmesini mi söyleye
yim?" Talabani , "Sen bunu söyleyebilir mi
sin? Cesaretin var mı ?'' diye sordu . Ben de, 
''Evet söylerim , senin dediğin doğruysa 

eninde sonunda Barzani en fazla bir kurşun 
sıktmp, beni öldürür " dedim. Neyse 
diyebilirsin-diyemezsin tartışmasından 

sonra, ben gidip, Barzani'ye "Bu bölgede 
istenmiyorsunuz, çekip gidin '' diyeceğimi 
belirtince, Talabani , " iyi git söyle" dedi . 
Ben biraz yürüdükden sonra, Talabani tek
rar beni çağırarak, ''Barzani 'yi birlikte ge
tirmeyesin ... " dedi . Ben de " Yok , yok senin 
kara gözünün hatırı için kalmazlar. .. '' de
dim. Talabani, "Sofuları bizi perişan 
eder" dedi . Ben, "Merak etmeyin Barzani 
giderse, askerleriyle beraber gider, kalırsa 
askerleriyle kalır " dedim. Talabani , " Val
lahi ne diyeceğimi bilemiyorum " dedi. 
Ben, ''herşeyi kendisine anlatacağım, anık 
gerisi sizlere kalır " diyerek oradan ay
rıldım . 

Barzani'nin bulunduğu yere gittim. Ye
mek yiyordu. "Siz neden buradan ayrılmı
yorsunuz. Seni istemiyor/ar. Gidin ... ' ' de
dim. Barzani, ': .. Sadece bunu mu dediler? 
Hırsız olduğumuzu da söylemediler mi!?" 
diye sordu. Valiahi onu da söylediler, de
dim. Barzani , " Onu da söyleyeceklerini bi
liyordum. Neyse ben gidip, bir bakayım, 

onlar ne yapıyor.. '' dedi . Ben, gitmemesini 
söyledim. Barzani, benim düşüncemi sor
du. Ben hiç bir şey düşünmediğimi söyle
dim. 

Barzani ile Parti yönetimi arasındaki ihti
laf gün geçtikçe boyutlanıyordu. Onlar Par
ti yönetiminin ellerinde olmasını , Barzani~ 

nin de ayda yılda bir ne emrediliyorsa, onu 
yapmasını istiyorlardı. Oysa, Barzani kendi 
bileğinin gücüyle bu seviyeye gelmişti . Bizi 
esarette.n kurtarmış, yıllarca mücadele ver
mişti. Ihtilal başladıktan sonra, "Neden 
bizden emir almıyorsun?" demeye başla
mışlardı. Onlar, Barzani'ye emretmeyi ha
ketmemişlerdi . Bu anlattığım olay henüz 
çeli şkilerin yeni başladığı döneme aittir. 
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" ibrahim Ahmed ve Po/it Büro taraftarlan Barzani'ye emretmek istiyorlardi. Oysa 
onlar bunu haketmemişlerdi. Barzani kendi bileğinin gücüyle y11/arca sürdürdüğü 
mücadele ile o seviyeye gelmişti." Foto; ANK 

Barzani ve kuvvetleri Barzan'a döndüler, 
ben de onlarla birlikte gittim. Seyit Aziz bir 
gazeteci ile birlikte Molla Mustafa'nın yanı
na gelmişti. Ben de orada idim. Seyit Aziz 

· yanıma gelerek, "Burada ne yapıyorsun. 
Bunlar senin değerini bilmiyorlar. Bizim 
yanımıza gel '' dedi. Ben de ''Neden? Bura
sı bizim yanımız değil mi?" diye sordum. 
Seyit Aziz, ''Evet o bizim başkanımızdır. 
Ama sen yine de bizim karargahımıza gel, 
biz senin kadrini biliriz' 'dedi. Bunun üzeri
ne Seyit Aziz'e şunları söyledim: "Seyit 
Aziz sen büyük olmak istiyorsun. Ben bü
yüklük istemiyorum. Barzani kabul ederse, 
hizmetçi olurum. Senindeden liderdi, ba
ban büyüklü, sen büyüksün. Ama benim ba
b~m, ?ir molla idi. Büyük bir adam değil
dı ... 

Bunlar gizliden gizliye bazı şeyler yapı
yorlar, Barzani'nin haberi olmadığını sanı

yorlardı. Oysa Barzani her şeyden ha
berdardı. 

D Bu dönem içinde başgösteren diğer so
runlara da değinebilir misiniz? 
DO IKP'liler Barzani'nin yanına gelerek, 
' 'Biz sizinle birlikte devlete karşı mücadele 
etmek istiyoruz. İbrahim Ahmed 'in grubu 
silahlarımıza el koydu. Onları atmanızı is
tiyoruz." dediler. Barzani mektup yazın di
yordu, bu konuda ben kendi elimle 4 mek
tup yazdığıını hatırlıyorum. Artık İdris'in 
kaç mektup yazdığım da bilemiyorum. Bü
tün bu ısrarlı İstekiere rağmen IKP'lilerin 
silahlarını geri vermiyorlardı. Bir gün 
IKP'li birisi geldi yine şikayette bulundu. 
Barzani de ''Oğlum elimden gelirse almaya 
çalışmm, ama ne yapayım vermiyorlar '' 
dedi. O zamanlar Komünistlerin silahlarını 
ellerinden alıyorlardı. Sonunda, Barzani 
ben bu silahları geri alacağım dedi .. . 

Ben o dönemler bazı aşiretlerle görüşmek 
için Dıhok'a yakın Xurke'ye gittim . Bir sü
re orada kaldım . Birgün bana bir telgraf 
geldiğini , dönmeınİ istediklerini söylediler. 
Meğerse o günlerde Baas'çılar hergün rad
yolarından Barzani'nin beni öldürttüğü ha
berini yayıyorlarmış . 

Xurke'den ayrıldım . Barzani 'nin yanına 
gittim . Barzani , "Eğer dün gelmiş olsay
dın , seni Parti 'ye gönderecektim. " dedi . 
Nedenini sorduğumda , Barzani, orada bir 
radyoları olduğunu ve gidip radyoda çalı ş
ınarnı söyledi. " Dün Ömer Dıbabe burada 
idi , onunla gitmeni istiyordum. O gitti seni 
sonradan göndeririz .. . ' ' dedi . Barzani böy
le söyleyince, kendisine, "efendim bu bir 
emir midir? Yoksa benim isteği me mi bağlı

dır?" diye sordum. Barzani , Ne demek is
tediğimi sordu. Ben de, ''Eğer emirse ne 
olursa olsun giderim, kendi isıeğime bağ

lıysa o başka ... " dedim . Barzani , gidip
gitmememin İsteğime bağlı olduğunu söy
ledi. Ancak neden gitmek istemediğimi de 
öğrenmek istedi . Ben, "Buradaki durum 
iyi değil. savaş var. Çatışma var. Dünya 
Barzan 'ın başına toplanmış. Bu durumda 
gitmek istemiyorum ... " dedim . O dönem
Ierde 80 bin asker, binlerce cahş'ın saldırı
lara katıldığı söyleniyordu. Bir Iraklı suba
yın anılarına göre 400 top sürekli Barzan' ı 

dövüyordu. Bu nedenleri belirterek, Barza
ni 'ye yanlarında kalmak istediğimi belirt
tim. Ayrıca , gidersem, onlarla anlaşmazlı
ğa düştüğümde, size, benim casus olduğu
mu, Iran hesabına çalıştığıını vb. şeyler 

yazarlar. Bu tür seviyesiz ilişkiler içine gir
mek istemiyorum ... Bütün bu nedenlerden 
dolayı gitmek istemiyorum, dedim. Barza
ni , "Seni zorlayamam, gidip-gitmemen se
nin isteğine bağlıdır. " dedi. 

Devam edecek 
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ERMENiSTAN CUMHURiYETi ERiVAN ÜNiVERSiTESi DOG 

'' 

Ermenistan 
Cumhuriyeti 

SSCB'yi teşkil eden 15 Cumhuri
yetten biri olan Ermenistan, 23 Ağus
tos 1990 tarihinde Yüksek Ermeni 
Meclisi'nde kabul edilen kararlara 
göre çok partili demokratik bir cum
huriyet olduğunu ilan etti. 
Toplam 3.5 milyon nüfusu olan Er

menistan Cumhuriyeti, Türkiye, iran, 
Azerbeycan ve Gürcistan'la komşu
dur. 
Yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusa sahip 

olan başkent Erivan dışında Lenina
kan, Kirovakan gibi büyük kentleri 
olan Ermenistan'ın yüzölçümü 29 
800 km2 dir. 
Halkın % 90'nının Ermeni Kilisesi

ne bağlı olduğu Ermenistan'da Kürt 
ve Azeri azınlıkları da yaşamaktadır. 
ilköğretimin zorunlu olduğu Erme

nistan'da 200 civarında orta dereceli 
meslek okulu yanında, 20 üzerinde 
yüksek okul bulunmaktadır. 1943 yı
lında kurulmuş olan Ermenistan Bi
limler Akademisi'nde 3 200 civarın
da araştırmacı çalışmaktadır. 
Basın-yayın alanında da oldukça 

zengin olan Ermenistan'da 200 civa
rında günlük gazete, haftalık ve aylık 
dergi yayınlanmaktadır. 

70 yıl önce geri bir köylü toplumu 
olan Ermenistan bugün gelişmiş bir 
sanayi toplumuna dönüşmüş bulun
maktadır. Kimya, Makina Yapımı, 
Madencilik ve Elektroteknik dalların
'da gelişmiş bir saniyiye sahiptir. 

1915 Yılında dönemin Türk yöneti
mince 1,5 milyon Ermeni'nin katledil
mesiyle büyük bir darbe yiyen Erme
ni ulusu 1917 Şubat Rus Burjuva 
Dev.rimi'nden sonra, Güney Kafkas
ya Ozel Komitesi içinde yer aldı. 1918 
yılında Osmanlı ordularının Kafkas
ya'yı işgalleri geri püskürtülerek 28 
Mayıs 1918'de Ermenistan Cumhuri
yeti kuruldu. 30 Ekim 1918'de imza
lanan Mondros Mütarekesi üzerine 
Osmanlı orduları Güney Kafkasya'
dan tamamen çekildi. 

Ermenistan Cumhuriyeti 29 Kasım 
1920'de sosyalistlerin yönetimine 
geçtikten sonra, Ermenistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı. 

Glasnost ve perestroyka uygulama
larının yarattığı serbestlik ortamında 
1990 baharında yapılan serbest- ge
nel seçimler sonucu Erivan'da topla
nan Ermeni Yüksek Meclisi 23 Ağus
tos 1990'da devletin adını tekrar Er
menistan Cumhuriyeti olarak değiş
tirdi. 

B. Zartaryan 

V • 

'' 
Ermenistan Cumhuriyeti Erivan (Yerevan) Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi 

Profesörlerinden Garnik Asatiryan Ekim ay1 sonunda konferanslar vermek üzere 
Danimarka ve isveç'i kapsayan bir gezi yapt1. Uppsala Üniversitesi'nde bir konferans veren 

Prof. Garnik Asat1ryan Kurdistan Press'i de ziyaret etti. Prof. Asat1ryan ile Kurdistan Press'i ziya 
s1rasmda SSCB ve Ermenistan'daki son gelişmeler üzerine konuştuk ... 

O Glasnost ve Prestroyka 'nın SSCB 
bünyesindeki uluslara ve azınlıklara et
kileri nelerdir? 
DO 1985'te Gorbaçov'un SBKP Genel 
Sekreterliği görevine başlamasıyla uy
gulamaya konan Perestroyka, Glasnost 
politikaları SSCB bünyesindeki halkla
rı çok hızlı bir şekilde etkiledi . SSCB 
bünyesindeki halklar arasında milli bi
lincin yeniden canlanmasına yol açtı. 

Denebilir ki bu ulusal bilinçlenme bir 
patlama şeklinde oldu . Aşırı bir şiddet
le oldu . Bunun en önemli nedeni geçen 
70 yıl içinde milli taleplerin baskı altına 
alınmış olmasıydı. Geçmişte milli ta
leplerin ifadesinin imkanı yoktu. Bun
dan dolayı Perestroyka ve Glasnost po
litikalarının uygulanmaya başlaması ile 
sözkonusu reaksiyonlar gündeme 
geldi . 

Ne yazık ki , kısa süre içinde hızlı bir 
patlamayla ortaya çıkan bu milli uyanış, 
kendisi ile birlikte bir takım olumsuz
lukları da getirdi. Bu gelişmeler salt bir 
milli uyanış değil , onunla birlikte şove
nizm, rasizm gibLaşırı uçlar, sapmalar 
da ortaya çıktı. Ozbeklerle, Kırgızlar 
arasındaki çatışmaları, Mesket Müslü
maniarına yapılan saldırıları ve benzer
lerini ele alırsak , bu olaylarda aşırı uç
ların hastalıklı sapiantı larını , etkilerini 
görebiliriz. Bu tür yanlış ve tehlikeli 
eğilimlerin ortaya çıkmasının tek nede
ni; 70 yıllık baskı ortamının yarattığı 
olumsuzluktur. Kuşkusuz bu tür olay
lar, sapmalar normal bir toplumda asla 

. görülmez. 70 yıllık baskı olmasaydı bu 
tür olaylar da olmayacaktı. Kanımca 
Rus olmayan bazı uluslar arasındaki 
gerginlikler bir müddet daha devam 
edecek ve zamanla son bulacaktır. 

''TT U ygulamaya konan 
Perestroyka politikası SSCB 

bünyesindeki halklan çok hızlı 
bir şekilde etkiledi. 

Bunun en Önemli nedeni 
geçen 70 yıl içinde 

milli taleplerin baskı 
altına alınmış olmasıydı.'' 

O Glasnost ve Perestroyka'nın Sovyet
ler Birliği bünyesindeki halklar üzerin
de etkisi olumlu mu oldu, olumsuz mu? 
DO Kuşkusuz bütün olumsuz gelişme
lere rağmen, Glasnost ve Perestroyka~ 
nın etkileri olumludur. Olumsuzlukla
rın nedeni de 70 yıllık baskı ortamıdır. 

O Son iki, üç yıl içinde Karabağ soru
nu çevresinde meydana gelen ve Azeri
Ermeni çatışmaları olarak bilinen, bir 

çok yerde Ermeni/ere saldırı biçiminde 
gerçekleşen olaylar konusunda kısaca 
bilgi verebilir misiniz? 
DO Karabağ sorunu olarak bilinen 
olaylar, Perestroyka ve Glasnost politi
kalarınınuygulanmasıyla ortaya çıkmış 
bir sorun değildir. 

1920-21 yıllarından 1988 yılına kadar
ki dönem içinde gerek Karabağ 'da, ge
rek Ermenistan ile Sovyetler Birliği'nin 
diğer bölgelerinde ve gerekse dış ülke
lerde yaşayan Ermeniler, tarihşel ola
rak kendilerine ait olan bu toprakların 
Ermenistan'a katılması konusunda ça
ba sarfetmişlerdir. Bu çabalar silahlı 
eylemlerle değil , politik yollardan sür
dürülmüştür. Bu çabaların sebebi , salt 
tarihi olarak Ermenilere ait bir 'taprak 
parçasının Ermeni halkının isteklerine 
rağmen, başka bir yönetime terkedil
mesi değil. 1920'li yıllardan bugüne 
kadar orada yaşayan Ermenilere karşı 
Azerbeycan idaresinin aralıksız olarak 
uyguladığı ayrımcılık ve diğer sömür
geci baskılar bu duyguları güçlendirdi. 
Sorun salt tarihi bir toprak parçasının 
Ermenistan'a bağlanması değil , Azer
beycan bünyesinde yaşayan Ermenilere 
uygulanan baskıların da Ermeni istek
lerinde önemli bir rolü vardır. 
Karabağ sorunu üzerinde 1920'lerden 

1980'li yıllara kadar süren uğraşlar ko
nusunda dış dünyanın bilgisi aşağı yu
karı hiç yoktur. Dünya kamuoyunda 
Karabağ problemi sanki 1988 Şubatı~ 
nda başladı gibi bir kanı hasıl oldu . Bu 
yanlıştır. 

Perestroyka ve Glasnost'un yarattığı 
ortam, artık 1988'den sonra bu konuda
ki Ermeni isteğinin açıkca ifade edil
mesi olmuştur. Sadece Karabağ'daki 
Ermeniler değil , bütün dünyadaki Er
meniler bu soruna sahip çıkmaya başla
mışlardır. 

Bu hareket başladığı zaman , Ermeni
ler bu uğraşlarını yasalar ve prensipler 
çerçevisinde vermek istediler. Maale
sef Azeri yöneticileri , buna karşılık he
men cevap olarak Sumgait katliamını 
gerçekleştirdiler. Azerilerin bu tür sal
dırı ve cinayetlerini bilindiği gibi sıray
la Hocalu, Genca ve diğer yerlerdeki 
cinayetler ve katliamlar izledi. En son 
olay da geçen yılbaşı civarında Bakü'de 
60-70 civarında Ermeni'nin katledil
mesidir ... 

Merkezi hükümet Sumgait katliamın
dan sonra olaylardan istifade ederek, 
Ermenileri, Azeri umacısı ile korkuta
rak, yıldırma siyasetini izlemeye başla
dı. Ermenilere, "işte, isteklerinizden 
vazgeçmezseniz, şöyle olur, böyle 
olur" demeye getirdiler. Sonuç olarak 
bu olaylar karşısında Ermeniler can gü
venliklerini sağlamak ve onurlarını ko
rumak için silahlı direnişe başladılar. 
Olaylar esnasında Ermeni halkının ço-

cuklara, kadınlara, yaşlılara karşı hiç 
bir saldırısı olmadı. Bunun yanında Er 
meniler de artık savaş meydanlarınd 
yeteneklerinin olduğunu kanıtladılaı 
Iki-üç yıl içindeki hiçbir olayda Ermen 
kuvvetleri, Azeriler karşısında yeni! 
mediler. Böylece merkezi hükümeti ı 
Sumgait katliamını kullanarak Ermeni 
leri Azeri umacasıyla yıldırma taktiğ 
de boşa çıkarıldı. Çünkü Ermeniler yı 
lacaklarına daha da bilinçli ve aziıni 
bir hale geldiler. Şimdi merkezi hükü 
met taktik değiştirerek , bu kez de kötl 
olan, saldırgan olan tarafın Ermenile 
olduğunu yaymak istiyor. Merkezi hü 
kümet, "masum Azeriler, saldırıya uğ 
ruyor, haksızlığa uğruyor" kanısın 
yaygınlaştırmak istiyor. 
Olayların , gelişmelerin içinde oldu 
ğum için kesinlikle söyleyebilirim ki 
Ermeniler gayri-insani , vahşi saldırı 
lar, hareketler yapmış değillerdir. He 
olayda, yanlız ve yanlız Ermeniler top 
raklarını ve mülklerini korumak veyi 
onurlarını korumak için çarpışmış 
!ardır. 

Bu olaylar göstermiştir ki, Ermen 
halkı hangi şekilde ve nereden gelirs< 
gelsin, bütün haksız saldırılara karş 
kendi kendini korumaya hazırdır, buni 
yeten~ği vardır. 
Şu anda Ermenilerle Azeriler arasın 

da gerginlik halen sürmektedir. Ancak 
olaylar durmuştur. Sakin bir ortam var 
Bununla beraber şunu belirtmek iste 
rim; Azeri-Ermeni ilişkilerinin düzel 
mesi ve bir istikrara kavuşması için Ka 
rabağ sorununun mutlaka çözülmes 
gerekir. Soruna kalıcı bir çözüm bulun 
madıkça iki halk arasındaki sürtüşme 
ler devam eder. 

''ll ükümet, teorid4 
kesinleşen bağımsızlığı 

pratikte yaşama geçirmek içitı 
uğraşıyor. Bu amaca varmaA 

için, kısa bir süre içind4 
köklü durum değişikliklerı 

yerine bağımsızlığıTt 
önlwşullannı yaratıyor. .. ' 

O Bağımsızlığını ilan eden Ermenis· 
tan 'daki son durumu özetieyebilir misi· 
niz? Hükümetin yapısı , ekonomik du· 
rum nasıl? Ermeni hükümeti nasıl biı 
dış politika izlemeyi düşünüyor? 
DO Şu anda hükümet içinde yer alar 
kadroların çoğu genç ve değişimder 
yana olan kişilerdir. Aydınlar hükümeı 
içinde büyük bir ağırlığa sahiptir. Er· 
menistan hükümetinin en önemli ama· 
cı , demokratik prensipleri hayata geçiı 
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mektir. Dış politikada ise Ermenistan'ın 
bağ ı msız bir dev let olarak diğer devletler
le ve uluslarla iyi ilişkiler kurması amaçla
nıyo r. Hükümet, teoride kesinleşen ba
ğımsızlığı pratikte yaşama geçirmek için 
uğraşıyor. Bu amaca varmak için, Litvanya 
gibi k ısa bir süre içinde köklü durum deği
şik l ikleri yaparak değil, bağıms ızlık için 
gerekli olan önkoşulları gerçekleştirip, 

adını adım iler lemeyi daha uygun bul
maktadır. 

Ekonomik alanda düşünü len en önemli 
değişik l ik, yabancı sermayeye yatırım im
-kan ı sağ layacak koşulları kolaylaştır

maktır. 
C Günümüz Ermenistan'ında 70 yıllık 
sosyalizmden kalan izler nedir? 

, DO Oldukça zor bir soru ve kesin cevap 
. vermek güç. Bugün yönetirnde bulunan 
kadroların çoğunluğu ileri görüşlü insan
lardır. Yönetimin temel ilkesi Ermeni hal
kının ç ı karlarına denk düşen bir politika 
izlemektir. Bununla beraber hükümet de
mokratik prensipleri hayata geçirmeye ça
lışıyor. Yeni dönemde şartlar sosyalist 
prensipierin uygulanmasını gerekli kılar
sa. o yararlıysa sosyalist prensipierin uy
gulanması da düşünülebilir. Gerekiyorsa 
kapitalist uygulamalar da yapılabilir. Şu 
anda hükümet kendisini bir çerçeveye bağ
lı görmüyor. 

l 

70 yıllık sürede uygulanan klasik sosya
list prensipierin Ermenistan için bir geçer
liliği kalmamıştır. 
D Hükümet içinde yer alan siyasi güçlerin 
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? 
DO Mevcut parlamentoda iki büyük siya
si grup bulunuyor. Bunlardan biri parla
mento çoğunluğuna sahip olan Milli Er
meni Hareketi 'dir. Ikinci büyük grup ise, 
eski Komünist Partisi'dir. Bunların dışında 
fazla bir güce sahip olmayan bazı küçük 
gruplar da var. 
D Kömünist Parti'nin devamı niteliğindeki 
örgüt Gorbaçov çizgisini mi savunuyor? 
DO Komünist Parti'de Gorbaçov taraftar
ları yok. Şu anda Ermenistan Parlamento
su'nda bulunan Komünist Parti üyelerini 
ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı eski 
çizgiyi savunurken. diğer bir kısmı da yeni 
düşünceleri savunuyor. Ancak , her iki 
grup da Gorbaçov'un uygulamak istediği 
demokratik prensipleri desteklerken, 
onun Ermenistan politikasına karşıdır(ar. 
D Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye, Iran 
ve Azerbeycan'la nasıl bir ilişki sürdürme
yi düşünüyor? 

DO Hükümetin bu konuda temel politikas ı 

tüm konışu larla normal ilişkiler kurma yö
nündedir. Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz 
iyi sayılabilir. 

Türkiye'ye gelince, bilindiği gibi Ermenile
rin, TC sın ı rl arı üzerinde hak iddiaları bulun
masına rağmen, Türkiye ile de i l işkiler kurul
ması arzulanıyor. 

''E rmeni-Kürt ilişkileri 
konusunda gerek parlementoda, 

gerek ermeni çevrelerinde iki yada 
üç görüş yoktur. Tek bir görüş var; 

Kürt kurtuluş hareketine duyulan se
mpati ve dostluk ... '' 

D Türk basım ve Türk politik yaşamında ağır
fiği olan siya·setçiler Ermenistan'ın bağımsız
lik yolunda attiğı adımlara düşmanca yaklaşı
yor/ar. Ermenistan'ı dost görmüyorlar. "Er
meni/er bağımsızlıklanm ila ediyorlar! Ne 
yapacağız? Sınmmızda yeni bir düşman!" di
yorlar. Ermeni hükümetinin bakışı nekadar 
iyimser olursa olsun, bu konuda belirleyici 
olan Türk bakışı değil mi? 
DO Ben ancak bu konuda Ermeni hükümeti
nin politikasının ne olduğunu söyleyebilirim. 
Kanımca , hükümetin demin belirtiğim çerçe
vede komşularıyla iyi ilişkiler temelinde bir 
dış politika izlemesi doğrudur. İlişkiler pra
tikte nasıl gelişir, nereye varır artık onu da za
man gösterir. 
Yakın konışularınıızdan Azerbeycan'la iliş

kiler için de aynı prensip, yani iyi komşuluk 
ilişkileri geçerlidir. Ancak , bütün Ernıeniler, 

Azeri-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinin 
Karabağ sorununun olumlu bir şekilde çözü
mü şartına bağlı olduğuna inanıyorlar. Bildi
ğim kadarıyla bugünkü hükümet Karabağ so
rununun görüşmeler yoluyla , barışçıl bir şe
kilde çözümünden yanadır. 

Tekrar etmek istiyorum: Bugünkü Ermeni 
yönetiminin amacı ; ülkede demokrasiyi tesis 
etmek ve tüm konışularla normal ilişkiler kur
maktır. 
D Türkler ve Azeriler gibi Ermenileri düş
man gören iki komşunun arasında Ermeni 
Cumhuriyeti kendisi için nasıl bir ge/ecek 
bekliyor? 
DO Bu sorunuzun cevabını demin verdiğimi 
sanıyorum. Şunu eklemek mümkün . Ermeni 
hükümetinin amacı , Ermenistan'da denıokra-
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tik prensipleri uygulamak, bununla beraber 
Türkiye ve Azerbeycen dahil tüm komşu dev
letlerle iyi i l işkiler kurmaktır. Hükümet, ko
myşlarıyla ilişkilerin olumlu bir yönde geliş
nıediği takdirde; gerekli tedbirlerin alınabile
ceği, gerekli olan herşeyin yapılabileceği 

kanısındadır. 

D Ermeni Cumhuriyeti, ekonomik, askeri ve 
dış politika açısından bağımsız bir devletin 
ilişkilerini kaldırabilicek bir potansİye/e sa
hip midir? 
DO Halkımızın büyük birentellektüel potan
siyeli mevcuttur. Geçen 70 yıllık uygulamala
rın bir sonucu olarak bugünkü ekonomik du
rum bir harabe halindedir. Buna rağmen Er
menistan güçlü bir ekonomik potansiyele 
sahiptir. 
Bağımsız bir devlet olarak dış politika sür

dürmek için gerekli koşullar ve imkanlar 
mevcuttur. 

Askeri açıdan ise, Ermeni halkı hiçbir za
man agresiv duygular, düşünceler besleme
miştir. Ancak Ermenilere bir saldırı halinde, 
kendimizi savunabilicek güçte olduğumuza 
eminim. Bu tespiti yapabilmemin nedeni: 
SSCB sınırları içinde geniş bir Ermeni askeri 
kadrosunun olması ve bunların büyük bir bil
gi ve tecrübeye sahip olmalarıdır. 
D Sözkonusu askeri potansiyelden kastınız 
SSCB genelinde Kızıl Ordu içindeki Ermeni 
askeri kadrolan mıdır? Yoksa Ermenistan 'ın 

kendi askeri gücü mü? 
DO SSCB genelinde varolan Ermeni askeri 
potansiyeli bugün için değil , bağımsızlığın 

pratiğe geçmesiyle Ermenistan hükümetinin 
emri altına girecektir. Bugün varolan SSCB 
yasalarına göre Kızıl Ordu 'nun insan gücünün 

araç ve gereçlerinin Ermeni nüfusuna 
orantılı bölümü Ermenilere aittir. Bu 
yasal olarak böyle. Ancak pratikte nasıl 
olacağı bilinemez . .. 
D Bağımsızlikyönünde atılan adımlar 
dünyaya dağılmış olan Ermenileri nasıl 
etki/edi? 
DO Olumlu karşılanan bu adını bütün 
dünya Ermenileri tarafından destek 
görüyor. 
D Ermeni-Kürt ilişkileri konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Hükümet içinde yer 
alan siyasi güçlerin Ermeni-Kürt ilişki
lerine bakışlan nasıl? 
DO Ermeni-Kürt ilişkileri konusunda 
gerek parlamentoda, gerek genel Er
meni çevrelerinde iki ya da üç görüş 
yoktur. Tek bir görüş var, o da Kürt kur
tuluş hareketine, bağımsızlık mücade
lesine duyulan sempati ve dostluktur. 
D SSCB Kürt sorununda öteden beri 
suskun kalmıştır. Yorumlamamn yeri 
değil. Kürt sorununda Ermenistan 
Cumhuriyeti de aym suskunluğu mu 
sürdürüyor? Varolan suskunluğu kır

maya yönelik göstergeler var mı? 
DO Şu anda elimde hükümetin Kürt 
sorununda ne tür somut eylemler veya 
tavırlar gel iştirdiğine dair belgeler yok. 
Ancak bu konudaki tavırlarının olumlu 
olduğuna eminim . . . Ermeni aydınları
nın büyük bir bölümünün Kürt hareke
tine ve hedeflerine bakışları oldukça 
pozitiftir. Bu tavırlarının ilerde daha da 

23 Ağustos 1990'da 
ilan edilen Ermenis
tan Cumhuriyeti Baş
kanliği 'na Levon Ter 
Petrosyan getirildi. 

Foto; Azad Magazin 

olumlu bir hale gelebi leceğ inden eminim. 
Ermeni basınında salt şimdi deği l , Pe

restroyka ve Glasnost'tan önce de Kürt so
runu ile ilgili çok sayıda olumlu haber ve 
yazılar yayın lanmışt ır. 

D Yeni hükümetin Ermenistan'da yaşayan 
Kürtlerin durumlanm iyileştirmeye yöne
lik bir plam var mı? 
001985 öncesinde de Ermeni Yönetimi
nin Kürtlere karşı tutumu oldukça pozitif
li. Bu anlayış değişmemiştir. Aynı anlayış 
devam ediyor. 
D Sizi sorulanmızla yorduk . Eksik bırak
tığınız, ek/emek istediğiniz veya iletmek 
istediğiniz bir mesaj var mıydı? 
DO Son aylarda sözde Ermenistan'daki 
Kürtlere uygulanan zeeri tedbirlerle 20 bin 
civarında Kürdün Ermenistan'ı terketmek 
zorunda kaldıkları yönünde bir şaiya yayıl
mıştır. Bu tamamıyla yanlış bir iddiadır. 
Bu konuda iddiada bulunurken kendimi 
yeterli görüyorum . Çünkü olayları, geliş
meleri yakından izliyorunı ve kendim Kür
dolog'um. Gerçek şudur: 1988'e kadar Er
menistan'da 200 bin civarında Azeri-Tatar 
yaşıyordu . Bunların yaşadıkları bölgeler
de müslüman Kürtler de bulunuyordu . 
Bunlar o çevreye angaje olmuş, kendile rini 
Azeri sayıyorlardı. 
İşte Azeri-Tatarlada iç içe yaşayan ve 

kendini Azeri sayan 2-3 bin civarında Kürt 
onlarla birlikte göçederek, Azerbeycan'a 
geçtiler. 

Bütün Kürtlere şunu iletmek istiyorum: 
Yayılan bu asılsız şaiyalara karşı duyarlı 
olunmalıdır. Bu konuyla ilgili verilen ra
kamlar hergün artıyor, yarın daha da bü
yük rakamlardan bahsedilebil ir . . . Onun 
için bu konuda kuşkusu olanların Ernıe
nistan'a gelerek , herşeyi kendi gözleri ile 
görmelerini öneri yorum ... 

Bundan birkaç ay önce Stockholm'ü ziya
ret eden bir Sovyet Kürdü döndükten son
ra, yazdığı. bir makalede Ermenistan'daki 
Kürtlerle Isveç'teki Kürtlerin durumunu 
kıyaslayarak, şu görüşleri ileri sürnıüştü: 

" . .. Şu anda yaklaşık 12 ~in civarında Kür
dün yaşamakta olduğu Isveç'te Kürtlerin 
sahip olduğu haklar, çıkarılan kitaplar, ya
yınlar okul miktarı bütün SSCB'deki Kürt
lerin sahip oldukları haklardan kat kat faz
ladır ... " 

Oysa böylesi bir karşılaştırma yanlıştır. 
Bu_mukayesenin mantıklı olması için , ön
ce Isveç toplumunun şartlarını SSCB veya 
Ermenistan ile mukayese etmek lazım . 

Eğer 3 milyon nüfusu olan Ermenistan'da 
10 gazete varsa, çok doğaldır ki, yaklaşık 
60 bin nüfusu olan Ermenistan Kürtlerinin 
de bir gazeteleri olabilir. 

Son olarak şunu belirtmek istiyorum: Er
meni ulusu geleceğini Kürt ulusundan ayrı 
görmüyor. Iki halk arasında varolan tarihi 
ilişkiler daha da iyileşmeli ve geliştiril

melidir . .. 

ANK • Stockholm 
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araştırma • inceleme · • 
AGIK zirvesinde dünya düzeni yeniden saptandi 

• 

AGIK Paris Zirvesi 
' '1960 

larda Ameri-
kalı toplumbi
limci Daniel 
Beli "İdeoloji
nin Sonu" 

isimli bir kitap yazmıştı. Eser, kısa zamanda bir 
çok somut olayın D.Bell'i yalanlamasına rağ
men, ''haksız'' bir üne kavuşarak , defalarca ya
yınlanmıştı. 
İdeolojilerin sonunun geldiği ''fetva' 'sını çı

kartan bu yapıt, çok uzun bir sürede bu konudaki 
çeşitli burjuva ifade tarzlarının önemli ve yaygın 
bir referansını da oluşturdu. 
İdeolojilerin sonunu ''kalem darbeleri'' ile ge

tiri veren D.Bell'in ardından bu kez de, içinden 
geçilen zorlu kesitin pesimist "teorileri "ni ko
tarmak isteyenlerin imdadına , 1989'da yazdığı 
makalesi ile, Hegel'in değersiz epigonlarından 
birisi olan Fukuyama koştu ... 

"Tarihin Sonu "nu ilan eden Fukuyuma'nın 
vardığı ''sonuç'' şudur : ''Tarihin bitişinden son
ra bizi bekliyen sıkıcı yüzyıllar. .. '' 

Kimileri sorabilir, 'neden Beli ya da Fukuya
ma'dan sözediyorum'. Bunların Pari sı'teki son 
AGİK zirvesi ile, ne bağı var? ... 
Yaşamı boyunca hiç mi hiç Marksist Leninist 

olmadığından ve radikal bağlaını ile de başkal
dırmadığından emin olduğum, Ertuğrul Öz
kök'ü; 'Hürriyet' gazetesinin köşe yazarlığından 
tanımıyanınız hemen hemen yoktur. 
Uzun sürdir, TC'nin Cumhurbaşkanlığını yapan 
Turgut Özal isimli. zatın da ''Maiyet Ya?Arlığı '' 
misyonunu yüklenen E.Özkök; yine herkesin 
bildiği gibi, "Elveda Başka/dm " adlı yapıtıyla 
da, haklı bir kötü üne kavuşmuş "bizim" ilkel 
Beli ya da Fukuyama'larımızdandır . .. 
AGİK'in Paris'teki son zirve toplantısına T. 

Özal'ın özel maiyetinde katılan ve "K/eber Cad
desinde Tarihe Tanık Olmak" şansına taraf olan 
bay Özkök'e göre: "(Bu zirve ile-y.n) 45 yıl bo
yunca dünyayı ikiye bölen ideoloji/erin de, ölüm 
fermanı imZAlanıyor. Dünyafaşizmden sonra ko
münizmi de tarihin içinden çıkılmaz labirentleri
ne gömüyor. Bütün dünya banşa koşuyor." 
(Hürriyet, 21.11.1990) 

Paris'teki son AGİK zirvesinde olup biten bu 
mu? Ya da yerli ve ya yabancı Fukuyama'cıların 
histerik bir melankoliklikle basına çarpıtarak 
yansıttıkları bu toplantıda olup bitenler, neydi? 
Insanlığın üzerine çöken karanlığın öne çıkmış 
Fukuyama'cı tasvirciliklerine karşın, bu zirvenin 
üretken arka planı ve de bu planın (yani karanlı
ğın) diyalektiği nasıl kavrarımalıydı? 

Hemen belirteyim: Majesteleri Özal'ın gazete
cileri ile, aynı zirveyi ilk elden izlemek 
"şansına" sahip olan, lakin olayı "resmi" göz
lüklerle izlemiyen bu satırların yazarının amacı, 
yazısı boyunca bu sorulara yanıt aramak ola
caktır .. . 
Nasıl mı? Bu satırların yazarı da (bay Özkök'ün 

deyişi ile,) "Kleber caddesinde bir tarihe tanık 
oldu"! ... Bu tarihin önemli bir göstergesi ise, 
Kuzey li spekülatörlerin ve onların ''melankolik 
demokrasi' ' yanlısı işbirlikçi simyacılarının ken
dilerine güvensizlikleriydi. Bu güvensizlikleydi 
ki, Kleher ve çevresindeki "her beş kişiden biri
si polisdi '' (Bu oranı Özkök'de yazısında doğru
luyor) Ayrıca da alana izni alınmış resmi bir gös
teriyi yapmak için gelen KOMKAR, Birlik Yolu 
ve diğer gruplardan devrimciler anında apar
topar tutuklenıp, gözaltına alınıyorlardı. .. Ve de 
AGİK toplantısında ise, 'insan haklan: vb. so
runlar görüşülerek, bu toplantıda ''güvence'' al
tına alınıyordu! .. 
Yıkıcı yaratıcılığı ile kapitalizmin üçüncü dal

gası, tekelci aşamanın elde ettiği mevzilere te
mellenen dinamikleriyle, ''enformasyon 
toplumunu '' yaratmaya yöneliyor. Diğer bir de
yi ş ile, tekelciliğin üzerine yükselen bu sanayi 
ötesi toplum (sosyalizmin birinci büyük dalgası
nın trajedi ve tahribatları ile geri çekilmesiyledir 
ki!), yeni bir yapılanmaya yöneliyor. Yönelimini 
bu yeni duruma uygun örgütlülük ve önlemlerle 
yaşama geçirerek, pekişt_irmeye gayret ediyor. 
Buıidan ötürüdür ki , AGIK'in Helsinki'nin so
nucu olarak ilan edilen 19 ila 21 Kasım 1990 ta-
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rihli Paris Zirvesi de, sözkonusu yönelimlerin 
(soru ve sorunlarla dolu olan) önemli bir adımı 
oluyor. 

Dünya emperyalizminin, geçmiştekinden daha 
farklı bir yapılanma ve daha da devasa sorunlarla 
birlikte, 'Kuzey/Güney' ikilemi tablosunda ifa
desini bulan bir kompozisyondaki şekillernesi 
ile, denilebilir ki ; 'Amerika'ya meydan okuma 
sevdalısı olan Avrupa, (Eski Doğu Avrupa Ülke
lerinde oto likidasyonlarla çitişen restorasyonlar 
kişiliğinden ve) kapitalizmin üçüncü dalgasının 
eşiğindeki (iç çelişkileriyle birlikte) yeni şartlar
da 'eski' dünyajandarması ABD'denözerkleşme 
imkanına ve olanağına sahip olabalmiştir. .. 

Evet, yeni bir dünya düzeni kuruluyor ... Geç
mişin konumları ve fonksiyonları yeniden elden 
geçiriliyor. Ve deAGİK zirvesi de, birçok bağın
tısıyla birlikte, işte bir de bu önemli bağıntısm
dan ötürü dikkate değer bir kilometre taşı oluyor. 
AGİK süreci ön hazırlıklarıyla Kasım-1W2'de 

Helsinki'de başlıyor. 3 ile 8 Temmuz 1973'de yi
ne Helsinki'de dışişleri bakanları düzeyinde bir 
konferans ile geliştiriliyor. Bunu Eylül-1973'de 
ve Haziran-1975'de Cnevre'deki görüşmeler izli
yor. Ardından da 30 Temmuz ila 1 Ağustos 
1975'de 35 devlet başkanı "Helsinki Nihai Sene
di "ni imzalıyarak süreci başlatıyorlar. 

4 Ekim 1977'de ve 8 Mart 1978'deki Belgrad 
toplantılarını , ll Kasım 198? ila 9 Eylül 
1983'deki Madrit toplantısı , bunu da 4 Kasım 
1986 ila 19 Ocak 1989'daki Viyana toplantıları 
takip ediyor. 

Bir alay alt toplantı ile beslenen bu ana toplantı
lar sonucunda, . ''Silahsızlandınlmış Bir Avrupa 
İçin'; Paris Zirvesi'ne ulaşılıyor. 

Paris zirvesi, Avrupa Konvansiyonel Kuvvet 
Anlaşması (AKKA)'nın imzalanması ile açıldı. 
Daha önce Viyana'da parafe edilen bu anlaşmaya 
göre; NA10 ile artık fiilen varolmayan "sözde" 
Varşova Paktı'nın bu antlaşma ile birlikte Avru
pa'da toplam 20 bin tank, 20 bin top, 30 bin zırhlı 
araç, 6800 uçağı ve 2 bin savaş helikopteri olabi
lecekti. 

Atiantik kıyılarından Ural'lara kadar ki alanı 
kapsamına alan bu antlaşmaya göre; Yunanis
tan'ın bütün itirazlarına rağmen, Mersin dahil, 
Türkiye'nin Güney-Doğu Anadolu bölgesi, yani 
Kürdistan'ın çok önemli bir kesimi AKKA ant
laşmasının kapsamı dışında tutuldu . Böylelikle 
de Güney-Doğu Anadolu bölgesinin 39'uncu en
lemden başlıyarak Muradiye, Karayazı, Tek
man, Kemaliye ve Gözne hattını izliyerek denize 
inen bölge sınırları, klasik silah indirimi ve de
netimi alanı dışında bırakıldı. 

Bu çifte standartlı ve gülünç durumdan faydala
nan Türkiye, elindeki eskimiş savaş araçlannın 
rahatça modemize edebilme imkanına kavuşur
ken; 1630 zırhlı muharebe aracını 3 bin 120'ye, 
589 savaş uçağını 7 bin 500'e, 3 saldırı helikop
terini 43'e çıkartabilme olanağına sahip olarak, 
bu antlaşma ile bir silah indirimini deeğil , aksine 
daha da silahianma olanağını elde etmiş oluyor
du ki; AKKA kapsamı dışında tutulan Kürdistan 
bölgesi ise, TC'nin istediği sınırsızlıktaki bir si
lah deposu yığınağı olabiliyordu. 

Evet, TC bu antlaşmaya büyük bir iştahla imza
sını koydu. Ve de sözde silahsızianan Avrupa'nın 
tepeden tımağa silahlanmış alt ayağı olmaya da 
böylelikle adaylığını koydu. Ve de denilebilirki, 
Türkiye dünya çapında emperyalizmin yeni ya
pılanması içinde Kürdistan ve Orta-Doğu'da 
emperyalizmin bölgesel denetim ve yaptırım 
fonksiyonelliklerinin tepeden tımağa silahlan
mış lokal jandarmalığına soyunduruldu. 

Yani özetle, AKKA'nın Türkiye'deki asker
polis kırması antı-demokratik rejimin 
''silahsızlandırılmasından'' çok, bu rejimin si
lahlandırılmasına hizmet ettiğinin altının özenle 
çizilmesi bir abartma değil de, bir gerçeğin be
lirtilmesi olacaktır. 
Örneğin AKKA ile, aşağıdaki haritadaki üzere 

antlaşma kapsamı dışında bırakılan Kuzey-Batı 
Kürdistan'ın önemli bir kesimine Batı'nın 
"himmeti" ile, TC tarafından şimdiden ciddi 
tıçyutlu bir silah yığınağı gerçekleştirilmektedir. 
Omeğİn basına sızan haberlere ve Münih'deki 

"Uluslararası Politika ve Strateji Sempozyumu~ 
'ıia katılan Mesut Yılmaz'ın belirttiğine göre; es
ki "Demokratik Almanya Cumhuriyeti "nin si
lahları Türkiye'ye verilecektir. Ayrıca da Al
manya'dan (büyük bir bölümü hibe olan!) 60 
adet Leopard tankı ile birlikte lOO'ü aşkın M-88 
tankı İzmit Körfezindeki Derince !imanına bo
şaltılmıştır. 
Türkiye'ye ilişkin örnekler çoğaltılabilir. Ama 
ben burada durarak, biraz da geneldeki görü
nüm üzerinde durmak istiyorum. 

10 Ocak 1989'dan 5 Ekim 1990'a değin, tam 27 
aşamadan geçerek parafe edilen AKKA antiaş
ması uyarınca NA10, tank, zırhlı araç, top, uçak 
ve helikopter sayısını %10 ila 15; Varşova Paktı 
ise %50 ila 60 oranında indirdi. Böylelikle de sa
dece SSCB Avrupa'daki konvansiyonel silahları
nın %90'ına yakın ki bir kısmını imha etti. 

Elbette iş bununla da bitmedi. Avrupa'daki 6 
Varşova Paktı ve 16 Nato üyesi ülkece imzalanan 
bu antlaşma ile, Varşova Paktı üyeleri salhlarını 
imha ederlerken, NA10 üyesi ülkeler imha et
meleri gereken silahlarını çevrelerindeki "De
netim Dışı '' alanlara konuşlandırdılar. 
Örneğin Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin Orta 
Doğu 'daki saldırı çeperini ya da diğer bir deyişle 
silahlandırılmış kanat hattını oluşturdu . Bunun 
bir diğer artısını ise, AK.KA'ya düşülen bir not 
gereği Türkiye'nin "Paramiliter Kuwetlerinin 
elindeki silahlannın denetim dışı bırakılma
sı "ydı. 

AKKA antlaşmasının imzalanması ardından, 
AGİK'in Paris zirvesi için bir masanın etrafına 
oturan "soğuk savaşın galip ve mağlup ' 1arı ilk 
bakışta çok dostane bir "görünüm" arzediyor
lardı. Ev sahibi olma sıfatı ile ilk sözü alan Mit
terand, "soğuk savaşın bittiğini" ilan ettikten 
sonra, artık hedeflerinin ''güvenlik, işbirliği ve 
dayanışma içindeki yeni bir Avrupa sisteminin 
oluşturulması '' olduğunu belirtti. ''1815 'de Av
rupa 'nın yeni vizyonunun çizilmesi için mağlup 
ve galip/erin de böylesine önemli bir masa etra
fında toparlandığına" dikkatleri çeken Mitte
rand, 1990 ylında bu "masanın etrafında topar
lanan 34 ülkede ne mağlup'un ne de galip'in 
olmadığını" dile getirdi. 

Görünen odur ki, AGİK'in güvercinler kana
dında yer alan Mitterand, soguk savaşın mağlu
bu olan Doğu Avrupa ülkeleri mensuplarını ar
tık, mağlup bile saymıyordu. 

Gerçekten de, AGİK masası çevresindeki ''eski 
sosyalist sektörel ülkeleri topluluğu '' temsilcile
ri, önemini ve en önemlisi kişiliğini yitirmiş ko
numlarıyla, soğuk savaşın galibi olan kuzeyli 
spekülatörler tarafından kesinlikle ciddiye alın
mıyorlardı. Örneğin Margret Thatcher, Kanada
lı Brjan Mulroncy, Vatikan temsilcisi Kardinal 
Agostino Casaroli, Danimarka Başbakanı Poul 
Schlüter vb'leri yaptıkları konuşmalarında Doğu 
Avrupa ülkelerine dolaylı ya da dolaysızca verip 
veriştirirlerken , soğuk savaşın mağlupları ve ye
ni "piyasa ekonomisinin hızlı talipliferi "nden 
çıt sesi bile çıkmadı. 

Aksine onlar Kuzey li spekülatörlere geçmişle
rinden ne kadar da pişman olduklarına ilişkin 

bıkınaz usanmaz günah çıkartma seanslarını 
tekrarlıyarak, "Melankolik Demokrasi" çığırı
kanlığına soyundular. 

Yeri gelmişken belirteyim: Bir sosyalist olarak, 
Gorbi'nin yaptığı konuşmayı dinlediğİrnde sura
lım kızardı. Ayrıca, Have! , Mazowiecki ve Jelev 
ve de Macar Jozsef Antall'ı dinlerken de midem 
bulandı! ... 
Örneğin Have! '' 11ırşova Paktı askeri alprak /i

kide edilmeli" diyordu. Ortak bir Avrupa 'Evi 
için Mitterand'ın süflörlüğünü üstlenirken her 
şeyden vazgeçmişti ... Gorbi, ''Biz eskiden düş
mandık, ama artık değiliz, birbirimizle paratö
neriz. Paris 'e savaşı konuşmaya değil , banşı ko
nuymaya geldik" derken; Macar Antall ise, 
''11ırşova Pakrının askeri yapısının lağvedilme
sinden başka bir çözÜm yoktur" diye haykı-
rıyordu ... . 
Tüm bunlara ise, AGIK'in şahinler kanadının 

sözcülerinden 'Demir Leydi ' Margaret Thatc
her'in verdiği yanıt şu oluyordu: ''Bu kadar silah 
indirimi yeter. Yeni bir silah indirimine 'Evet' 
demeyiz. Nato varlığını koruyacaktır. 11ırşova 
Paktı 'nın n~ olacağı ise, onlann sorunudur.'' 

Evet, AGIK'in Şahinleri (ki başını ABD çeki
yor), güvercinlere (ki başını Fransa ve Almanya 
çekiyor) rağmen, yeni piyasa ekonomisi şampi
yonları kesilen eski Doğu Avrupa ülkelerine pek 
itibar etmediği gibi, hiç te sıcak bakmıyor ... 
Çünkü ABD, eski Doğu Avrupa ülkelerine fazla 
prim verilerek bunlara yaklaşıldı mı, bu ülkele
rin ilk elden Avrupa Birliği'nin periferisi olaca
ğını ve bu durumun da süreç içinde Avrupa'nın 
yeni dünya düzeni içinde ABD'ye meydan oku
masına olanak tanıyacağını çok iyi biliyor ... 

Yeni bir dünya ve Avrupa yönelirnlerinde de, 
Kuzeyli spekülatörlerin arasında şimdiden boy 
vermeye başlıyan ciddi çelişki ve ayrılıklar var. 
Örneğin, Güvercinler'den İspanyol Gonzales 
AGİK'te yaptığı konuşmasında İngiltere'yi Avıi.ı
pa'nın Cebeli Tarık boğazındaki son sömürgeci 
gücü olarak mahkum ederken, "bu durum yeni 
Avrupa düzeninde kabul edilemez'' diyerek de 
açık bir tavır koydu ... ''70 yıllık bir tatalite rizm
den artık demokrasiye gidiyoruz'' diyen Gorbi~ 
ye de dolayh bir destek attı. .. 

Bundan başka Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri Perez de Cuellar ''Kıbns 'ın toprak bütün
lüğü ve egemenlik hakianna saygı gösterecek bir 
konfedaratif çömmle, 27 yıllık Kıbns sorunu 
halledilmelidir. Buradaki tansiyon Avrupa 'nın 
bugünkü realitesinden bir sapmadır. 27 yıllık bir 
geçmişi olan bu sorunun henüz çözülmüş olma
ması akti almaz bir şeydir.'' diyerek açıkca Türk
iye'yi mahkum etti... Aynı konuda Yunanistan 
Başbakanı Konstantin Mitsotakis'de şunları ifa
de etti: "Kıbns 16 yıldan beri süren son Avrupa 
dram ıdır. .. Uluslararası meşruiyet bu drama uy
gulanmamalıdır. .. Kıbns konusu karşımızda
dır. .. Baylar, bayanlar bu soruna ne ZAmana ka
dar göz yumacağız? .. Ne ZAmana kadar, politik 
cesaret göstereceğimize, Kıbns 'ı öncelikli so
runlanmı?A katmayarak kolaylığı seçeceğiz." 
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Türkiye'yi wr duruma düşüren bu çıkışlan 

Kıbrıs'lı Yorgo Vasiliu ise, şunları diyerek sür
dürdü: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 'nin 

de işaret ettiği gibi , Kıbns sorunu bir Avrupa so

runudur. Kıbrıs, Avrupa' da yabancı bir işgal 

ordusunun bulunduğu, vatandaşlarının temel 

özlüklerine, hatta serbestçe hareket etme özgür

lüklerine bile sahip olmadığı tek ülkedir. Yann 

Helsinki ilkelerine bağlılığımızı tekrarlıyacağız. 

Bu ilkeler uygutanırsa Kıbrıs sorunu anık geç

mişte kalır. Bütün katılan ülkelerin ellerinden 

geleni yapıp, Türkiye'yi Helsinki ilkelerine uy

maya davet etmelerini talep ediyorum." 

Pek iyi ama, Bab-ı Ali basınında çok abartılan 
Türkiye'nin bu toplantıdaki durumu ne idi? .. . 

Bab-ı Ali basını yalan söylemeyi çok seviyor. Ya 

da diğer bir deyişle yalan söylemek, egemenle
rin maiyet yazarlığına soyunmak bizim Bab-ı Ali 
basınının temel karekteristiğini oluşturuyor ... 
AGİK'te tam dokuz dakikalık çok kısa bir ko
nuşma yapıp, ''Avrupa 'nın güvenliği coğrafi bir 

sorun olarak algılanmamalıdır. Avrupa 'nın gü

venliği kendi coğrafi sınırlanndan Körfez krizine 

yol açan Kuveyt 'e kadar uzanır'' dedikten sonra, 
diğer konuşmacıları binbir sıkıntı içinde ve esni
yerek dinleyen Bush'un ardından; onun sahibi
nin sesi olmaktan başka bir özelliği olmayan, TC 
Cumhurbaşkanı sıfatındaki Turgut Özal isimli 

zata, pek değil, hiç mi hiç aldıran olmadı ... 
Bunların bir diğer artısı ise, "Valde Sultan" 

Semra ile, "Kalem Işleri Müdir-i Umumisi" 

Akbulut'un zirve'de ve zirveye katılan basında 

yine espri ve alay konusu olmalarıydı. Örnek 
mi? ... Akbulut zirvede tam üç gün kıpırdayıp, 
nefes almadan ''dut yemiş bir bülbül gibi'' otur
duğu için, ev sahibi Fransa ve çeşitli yabancı de
legasyonlarca bir dış işleri görevlisi zannedildi. 
Ve denilebilir ki Bay Akbulut, Paris zirvesi bo
yunca etrafına aktif olarak gülücüider atmaktan 

ve ağır bir değirmen taşı gibi olduğu yerden kı
pırdıyamamaktan başka hiç mi hiç bir şeye yara
madı ... ''Valde Sultan''a gelince, o da Paris'teki 
Picasso sergisine gitmek yerine Galeri Lafayet! 

ten alış veriş yapıp, eş dostun sipariş listelerini 
kotannak yüzünden, basının ciddi bir ince mi
zah ~~nusunu oluşturdu. Bunları bir yana bıra
kıp, Ozal'ın konuşmasında neler dediğine geçer
sek: ''Yeni Avrupa 'da ulusal azınlıklar önemli 

bir konu niteliği kazanmıştır. Bu sorun siyası ve 

insani boyut(anyla kamuışık bir görünüm arzet

mektedir. Ulusal azınlıklar, özellikle komşu du

rumundaki katılımcı devletler arasında ya bir iş

birliğği köprüsü ya da bir uyuşmazlık ve güven

sizlik kaynağı olabilmektedir' ' diyen Özal, Kürt 
sorununu dolaylı bir biçimde dile getirerek, Av
rupalı müttefiklerinin bu sorunu daha da fazla 
kurcalamamalarına dikkatleri çekti. Ve Kürt so
rununun "kültürel çerçevede" ele alınabileceği 
mesajını da verdi .. . 

Ayrıca da, Avrupa düzeyinde bir "anti-terör" 

işbirliğinin geliştirilerek , hayata geçirilmesini 
öneren Özal , körfez krizi konusunda da ABD te
zini tekrarladı: ''Türkiye Kriz muvacehesinde 

Birleşmiş Milletler ilkeleri uyannca hareket et

mekte ve bunalımın tesirlerinden en ciddi şekilde 

etkilenen biri olma konumunda bulunmaktadır. 

( ... )Dolayısıyla da lrak'a saldırganlığının ödül

lendirilemiyeceği konusunda açık ve güçlü bir 

mesaj vermek zorunluluğuyla karşı karşıya 

btf,lunmaktay~z '' 
Ozetle, AGIK'in hazırladığı biyografide "M. 

Turgut Özal estfervent de spon, ll Pratjque no

tamment la natation. Ses autres acııvıtes prefe

rets sont la lecture et la musique" diye yazılmış
tı. Yani, (Turgut Özal spora çok meraklıdır, ayrı
ca yüzme sporu yapar. Diğer ilgilendiği 

aktiviteler ise, okumak ve müziktir.) diye tanılı
lan ve baş.ka farklı özellikleriyle de yakinen tanı
dığımız Ozal , Paris zirvesinden, Kuzey'in spe
külatörleri öyle uygun gördüğü için, Batı'ya çok 
daha fazla bağımlılaşarak, karlı çıktı. Ama artan 
ve çoğalan Özai'ın ve TC'nin itibarı değil, tamı 
tarnma Batı'ya göbekten bağımlılığıydı .. . Ve de 
Bab-ı Ali'deki manüpülatif safsatalaca rağmen, 
bu zirve ve Türkiye konusunda altı çizilmesi ge
reken de budur. Ayrıca, Bush'un ' 'Avrupa 'da 

sözde olsa da silahiara veda, amaKörfezdeve 

Dünya 'nın periferisinde emperyalist çıkariann 

idamesi için savaşa devam! .. . '' formülasyon u 
çerçevesinde Özal'a övgüler yağdırdığı ve şunla
rı da dediği doğrudur: "Türkiye, Körfez bunalı

mının başlangıcından beri ABD 'yi en güçlü şe

kilde destekliyen ülkelerden birisidir. Bu tutumu 

takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz . .. ' ' 

(Bush) 
AGİK'in son Paris Zirvesi ve Körfez krizi ba

ğıntısına gelince. t\1esele şudur: AGİK platfor
mu, başını ABD ve Ingiltere'nin çektiği Şahinler 

kanadı acil bir savaş yanlılığıyla; başını Fransa, 
Almanya ve SSCB'nin çektiği Güvercinlerin 
beklemeciliği ekseninde iki farklı eğilim ve çıka
rı bağrında taşımaktadır. 

Örneğin AGİK'in Güvercinleri Körfez konu
sunda şunları diyorlardı: 

Helmut Kohl: ''Bunalıma müzakereler yoluyla 

çözÜm için çaba harcamayan kimse bilmi

yorum.': .. 
Gorbi: "/rak'ın tutumunu doğrudan diyalog 

yoluyla etki/emeliyiz ': .. 
F.Mitterand: "BM Güvenlik Konseyi 'nin Irak 

yönetimine karşı silah kullanılmasına izin veren 

bir karar tasansını kabul etmesi konusunu tar

tışmaya hazınz. Ancak, böyle bir karar, otoma

tik olarak yürürlüğe girecek diye bir şey yok': .. 

Güvercinlerin bu tutumuna karşı Şahinler ise, 
sadece, "savaş" diyorlardı ... Elbette ne çıkaca
ğını zaman gösterecektir. Ama AGİK'te ibre, Şa
hinlerden yana ağır basmaktadır ... 

Nato Pakt1'nm % 10- 15; Varşova Pakt!'nm % 50- 60 oranmda indirim kapsarnma 

giren silahlarmm % kaç1 Kuzey Kürdistan'a kaydmlacak? 
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Türkiye'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bqlgesi"nin, yani Kuzey Kürdistan'm si

lahslzlandlfma alam d1şmda tutulmasiJia, AGIK'ten Kürdistan'daki militarist uygula

malafi için uluslararasi bir vize alan Ozal ve Akbulut'un keyfi yerinde idi. 

Buraya kadar Paris Zirvesi'nin toplantı salonla
rına takılıp kalan yazımızın projöktörünü, "zir

ve boyunca sokaklardaki Türkiye ve Kürdistanlı

lar ne yaptı? . .. " sorusunun yanıtianmasına çevi
rirsek: 
Öncelikle AGİK'in açılış gününde HEP'li par

lementerler, Alman Yeşilleri, Kürt Enstitüsü ve 
Fransa İnsan Hakları Dernegi bir basın toplantı
sı düzenlediler ... 

Yine bu günle~e Türkiye ve Kürdistarılıların, 
PKK, TDKP, TIKB taraftarları, Kawa, Ekim, 

Partizan, Hewiya Gel ve Devrimci Partizan'ca 
düzenledikleri açlık grevi devam ediyordu. 

Onbinlerce protesto imzasının toplandığı bu 
eylemden başka, SOS Kürdistan ismi ile oluştu
rıılan komite, CFDf binasını iki gün işgal ede
rek, dikkatleri Türkiye ve Kürdistan sorunu üze
rine çekmişti . 

Yine SOS Kürdistan'ın hazırladığı geniş bir 
''Türkiye'nin Suçlan Dosyası ' ; tüm Fransız ba
sınına dağıtılması yanında, AGİK toplantısının 
ikinci gününde, Zirveye katılan Kürdistan Press 
muhabiri tarafından 21 ülke delegasyonuna el
den ve engelleme çabalarına rağmen iletiidi . 

Bundan başka, SOS Kürdistan, 19.ll.l990'da 

Türkiye Büyükelçiliği önünde yığınsal bir pro
testo gösterisi yaptı. Yine aynı yığınsalhkta ve 

aynı gün Fransız devrimcilerinin gerçekleştirdi
ği "Savaşa Hayır " yürüyüşüne katıldı. 

Bunlardan başka DHB, (Madam Mitterand'ın 

başkanı olduğu) " France libene" Vakfını işgal 

ederek, Türkiye'ye bir heyet yollanmasını istedi . 
Başka bir grup da 21. ll . 1990'da Türk Konsolos
luğuna molotof kokteyli atarak, duvara Türkiye~ 

deki baskıları kınayan bir pankart astı ... 
Türkiyeiiierin büyük ölçüde basma ve televiz

yona yansıyan bu etkinliklerinden bir diğeri ise, 
Birlik Yolu , Hewiya Gel taraftarları , KUK-SE, 

Komjin, Komkar, Peşeng taraftarları ve Tekoşi
na Sosyalist'in 20.ll.l990'da Charles de Gaulle 
Etoile meydanında ve Zirvenin yapıldığı yerde 

düzenledikleri protesto gösterisi idi ... 
Zirve süresinceki diğer önemli bir olayda, 

Türkiyeli ve Kürdistanlı basın mensuplarından 
Zirveye katılardara karşı TC'nin tutumu idi. 
Öncelikle TC Basın Ateşeliği zirveye katılmak 

için, Fransız makarnlarına iki ay önceden başvu
ran Sorun 'dan Coşkun Adalı , Toplumsal Kunu

luş 'tan Alper Yalman, Tohum'dan Feridun İhsan 
Berkin ve Kürdistan Press 'ten Temel Demirer' in 

bu toplantıya alı~amaları için, elinden geleni 
ardına koymadı. Ilk aşamada da Tohum'dan Fe
ridun İhsan Bericin'in Zirveye katılım kartını al
masını engelledi . 

Bu engellemeler rağmen, zirveye Bab-ı Ali 'nin 

malum kalemleriyle katılan sosyalist basının-adı 
geçen üç muhabiri, Zirve boyunca TC'nin ciddi 

bir ~~ş ağrısını ve tersten ilgi alanını oluşturdu
lar. Uç gazeteci zirveye resmi olarak katılıp, zir
ve süresindeki çeşitli ülke delegasyonlarının ba
sın toplantılarına rahatlıkla kabul edildikleri hal-

de, Özal'ın 20.ll.l990 tarilıli basın toplantısına 
katılmak için, üç kez başvurdukları h.alde bu top
lantıya alınrnadılar. (Bu tavırlarıyla da TC zirve
ye katılan uluslararası basın nezdinde, imza koy
dukları AGİK metnine ne denli "sadık"(!?) ol
duklarını bir kez daha kanıtlıyarak, teşhir 

oldu) ... 
.. Özetle denilebilir ki, Türkiye ve Kürdistanlılar, 
Ozal Paris'de iken yine ellerinden gelen "ilgiyi" 
esirgemediler? .. . 

Evet, öne çıkan yanları ile değinıneye gayret et
ti~imiz bu Zirve'nin sonunda ne mi oldu? ... 
Oneelikle toplantıya katılarıların ''birlik

beraberlik" hamasilerine rağmen, gelecekte 

emperyalistler arasında daha da keskinleşecek 

olan sorunlar üstükapalı olarak da olsa temayüz 
etti . 

ABD'ye meydan okuma özlemi ile yanıp tutu
şan Avrupa, eski Doğu Avrupa ülkelerini de pe
riferisi kılarak, kanatları silahlandırılmış bir bir
liğin ileri adımlarını attı ... . "Yeni Bir Avrupa Için 

Paris Senedi "ni imzaladı. .. 1789'dan beri yığın
ların haksızlığa karşı aktif direnme ve başkaldır
ma hakkını elinden alarak, bunun yerine 1990 
yılında ''Re union Pacifique-&ınşçı Toplantı ' ' 

'hak'kını (!?) ikame etti .. . 
Melankolik demokrasi aşığı kesilen eski Doğu 

Avrupa ülkelerinin ' 'Avrupa 'da yeni bir ekono

mik demirperde oluşturlmaması '' feryatl arını 

gülümseyerek dinler göründü ... 
Bundan başka ileriki yıllarda Avrupa'da boy at
ması olası olan "Milliyetçilik tehdidine" karş ı 

Kohl'un uyarılarını dikkatle dinledi ... 
Bu durum karşısında da "önlem " olarak, 

Prag'da daimi ''AGIK Sekreterliği '; Viyana'da 
"Çatışma Önleme Merkezi '; Varşova'da da 
" Özgür Seçim Bürosu " oluşturdu ... 
Ekieriyle birlikte toplam 43 sayfalık bir hacme 

sahip olan Paris Senedin'in ' 'Azınlıklar Sorunu'' 

Ternınmuz 1990'da Cenevre'de yapılacak bir 

toplantıya ertelenirken, AGİK'e iştirak eden ül
kelerin maddi ve manevi oranları da "adi[! 

'ce(!?) saptandı. Örneğin Kuzeyli spekülatörle
rin oranı %9,10 iken; Türkiye'ye ise, binde 
83'lük bir oran uygun görüldü ... 
''AGİK'in, yeni bir demokrasi , barış ve birlik 

dönemi " açtığı ilan edildi .. . 
Kuzey li spekülatörler yine yalan söylüyorlardı. 

Ve de söylenilen bu yalana, melankolik demok
rasi yuttunnacalarına iman eden işbirlikçi kişi
liksizlerden başkaca hiç kimse inanmıyordu ... 
Ve de gerçek olan oydu ki, bu tür koca yalanlar
dan ve Fukuyama'cı zırvalardan sonra, söz söy
leme sırası şimdi Güney'in ve Güney'deki yoksul 

ve de başkaldıran tarih yapıcı yığınlarındı .. . 
Paris Zirvesi'ne rağmen , tarihinde tanık ve ta

raf olacağı gibi, yine son sözü tarihi yapan ve ya
ratan yığınlar ve de onların dünyayı değiştiren 
devrimci pratiği söyleyecekti. .. 

Temel Demirer 
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politika • ekonomi • toplum • 
Kürt sorunu yine isveç Parlamentosu'nda 

ıültdye AVRIP rii velle SUSIURIYOr" 
D D D lsveç Sol Parti milletvekili Serith Eriksson, Çevre Parti 
milletvekili Raggnhild Pahanka ve Sosy~l Demokrat milletve
kili Hans Göran Frank'ın, Dışişleri Bakanı Sten Andersson'a 
yönelttikleri sorular, Kürt sorununu bir kez daha isveç Parla

mento'sunda gündemleştirdi. 

Sten Anderson 

TI 
ürkiye ve Kuzey Kürdistan'da Ku
veyt Krizi'nin başlamasından bu 
yana boyutlanan insan hakları ih
laileri çeşitli partilere mensup 
milletvekiileri tarafından İsveç 
Parlamentosu'nda gündemleş-
tirildi. 

16 Kasım 1990 tarihinde Sosyal Demokrat 
miiletvekili Hans Göran Frank' ın , Türki
ye'de ölüm cezalarının yeniden gündemleş
ınesi ve işkence iddiaları konusundaki soru 
önergesini cevaplanduan Dışişleri Bakanı , 
Türkiye'de gündemleşen ölüm cezalarına 
karşı Türk kamu oyunun duyarlı olduğunu 
belirterek, bu konuda İsveç hükümetinin 
görüşlerinin Kabine Sekreteri Pierre Shco
ri'nin bir süre önce Türkiye'ye yaptığı ziya
ret sırasında Türk yetkililerine illetildiğini 
belirtti. 
işkence iddialarının devarn ettiğini belir

ten Bakan, Türkiye'yi yakından izledikleri
ni söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Türk hükümeti ile olan ilişkilerimizden 
edindiğimiz iz/enim; Türk hükümeti ve si
yasi partilerinin olumlu değişikliklere yö
neldikleri yönündedir ... " 

Çevre Partisi milletvekili Ragnhild Pohan
ka da, Dışişleri Bakanı'na yönelttiği soru 
~nergesinde, Türkiye'nin Avrupa Konseyi 

· Insan Hakları Komisyonu'na gönderdiği, 
Kürdistan'da insan hakları ihlalleri konu
sunda eleştirilmemelerini istedikleri Türk 
resmi başvurusuna değinerek, İsveç'in bu 
konuda ne yapmak istediğini sordu. Aynı 
önergede, İsveç'in Türkiye'ye karşı bir Tu
rizm Boykotu uygularnası ve İsveç hükü
metinin Kürt mültecileri Türkiye'ye geri 
göndermemesini de talep eden milletvekili, 
Türkiye'ye yapılan tüm yardımların kesil
mesini de istedi. 

Sol Parti milletvekili Berith Eriksson ise, 
verdiği soru önergesinde benzer konulara 
değinerek, İsveç'in AGİK'te insan hakları 
konusunu ele almasını ve Türkiye'yi insan 
haklarını ihlal ettiği için İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne vermesini talep etti. Berith 
Eriksson önergesinde, Türkiye'nin Iraklı 
Kürtlere mülteci statüsü tanımaya zorlan
ması gerektiği görüşünü de ileri sürdü. 
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Dışişleri Bakanı Sten Andersson, her iki 
milletvekilinin kendisine yönelttikleri soru
lara ve eleştirileri 30 Kasım 1990 günü Par
lamento'da verdiği ortak cevapta şunları 
söyledi : 

"Çok açıktır ki, Kürtlerin durumu Türki
ye'nin en büyük iç politika sorunudur. 
Kürtlerin etnik ve kültürel haklarının sınır
landığı ve bunun demokrasi ile uzlaşmayan 
çağdışı bir tutum olduğu yönündeki görüş-. 
Jerimizi müteadit defalar Türk yetkililerine 
i/ettik." 

Dış~leri Bakanı: "Türkiye demokratikleşiyor" 

Bakan konuşmasına devamla Türkiye'ye 
ilişkin şu görüşleri ileri sürdü: "Bugün 
Türkiye'de bu konuda bir tartışmanın başla
dığını da belirtmek gerekir. Sosyal Demok
rat Parti SHP, kısa bir süre önce Güney Do
ğu Türkiye ile ilgili dengeli bir rapor hazır
ladı ... Türk hükümeti Kürtlerin haklarını 
kısıtlayan, komünist ve fundementali st par
tileri yasaklayan kanunlarda değişiklik yap
mak için çalışıyor. .. Parlamentoda İnsan 
Hakları Komisyonu oluşturlması için de bir 
kanun önerisi hazırlanmış bulunuyor ... " 

Sten Andresson, Türkiye'nin Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesi~ 
nin, Kuzey Kürdistan'da askıya alınması yö
nündeki başvurusuna da değinerek, bu 
maddenin kişi özgürlüğü , yargı hakkı, özel 
yaşam ve aile dokunulmazlığı ile ifade ve 
örgütlenme özgürlüklerini kısıtladığını 
vurguladı. Ancak, Türkye'nin bu başvuru
sunakarşı Avrupa İnsan Hakları Mahkeme
si'nden bir karar çıkineaya kadar, İsveç ve 
sözleşmeye imza koyan diğer devletlerin 
herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını 
belirtti. 
Iraklı Kürt sığınınacıların durumuna iliş

kin soruyu da cevaplandıran Bakan, BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla 
sığınınacıların durumlarını yakından izle
diklerini belirterek, Türk hükümetinin 
Iraklı Kürtleri kendi isteklerine rağmen 
Irak'a geri göndermeme sözü verdiğini de 
vurguladı. 

Pohanka: "Kürdistan'da halk katliannsürüyor" 

Dışişleri Bakanı'nın cevabından sonra söz 
alan Çevre Partisi milletvekili Ragnhild Po
hanka, Kürdistan ve Türkiye ile ilgili verdi
ği her soru önergesine karşı hükümetin 
Türkiye'de demokratikleşme sürecinin baş
ladığı cevabını verdiğini belirterek, İsveç 
hükümetinin bu konuda Türk hükümetini 
rahatsız etmeyecek bir şekilde, "bekle gör" 
politikası izlediğini vurguladı. Milletvekili, 
eğer Türkiye'de gerçekten bir demokratik
leşme hareketi varsa bile bunun muhalefeti, 
komünistleri ve en az da Kürtleri etkilediği
ni söyledi. SHP raporundan haberdar ol
madığını belirten Pohanka, İsveç hüküme- -
tinin bugün de "bekle gör, gözlemle, baka
lım nasıl olacak" politikası izlemekten 
başka bir şey yapmadığını belirtti. 

Milletvekili konuşmasına devamla şunları 
söyledi: "Körfez Krizi göleesinde bir halk 
kadiamı devam ediyor... Insan haklarının 

D Milletvekillerinin Kürdistan ve Türkiye'de insan hakları 
ihlallerine ilişkin sorularını Dışişleri Bakanı Sten Andersson 
cevaplandırdı. Anderson, soru önergelerine "Türkiye'de de
mokratikleşme yönünde olumlu gelişmeler olduğu'' cevabını 
verdi 
askıya alınması görülmemiş bir şey. Bu 
haklar olduğunda bile, Türkiye'nin, Kür
distan'da bunlara uyduğu ve saygılı olduğu 
görülmemiştir... Türkiye ve özellikle de 
Kürdistan'da baskının dozajı gün geçtikce 
artıyor. . . Süper Vali'nin kararına itiraz edi
/emiyor. Bu da Anayasa, Birleşmiş Millet
ler ve Avrupa Konseyi insan hakları pren
siplerine aykırıdır." 

Amnesty Raporu'na da atıfta bulunan mil
letvekili, bu rapora göre; köylerin yerle bir 
edildiğini , toplu tutuklamaların yapıldığını, 
işkence ve ölüm olaylarının sıradan olaylar 
haline geldiğini belirtti . 

Çevre Partisi milletvekili Pohanka, Dışiş
leri Bakanı'na cevaben yaptığı uzun konuş
mada, Dışişleri Bakanı , hükümet ve İsveç 
Parlamentosu'nun Doğu, Türkiye'deki yani 
Kürdistan 'ın Türkiye parçasındaki kadiam
lara gözyummamalarmı isteyerek; İsveç'in , 
BM ve Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye kar
şı tavır almasına çalışılmasını istedi. Mil
letvekili konuşmasının sonunda İsveç'in 
sessiz diplomasinden vazgeçmesi gerekti
ğini vurguladı. 

Hans Göran Frank 

Berith Eriksson: "Türkiye Avrupa'yı 
rüşvetle sustunıyor." 

Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile ilgili 
iyimser bir tablo çizdiği görüşleri eleştİren 
Sol Parti milletvekili Berith Eriksson ise, 
yaptığı cevabi konuşmada: "Dışişleri Baka
m ile Kürt sorununun Türkiye'nin en önem
li sorunu olduğu konusunda görüşbirliği 
içindeyim ... " diyerek, "Türkiye'de demok
ratikleşme yönünde olumlu bir gelişme ol
duğunu ileri süren Dışişleri Bakanı 'na çok 
kızgın." olduğunu söyledi. 

Berith Eriksson konuşmasına devamla 
şunları söyledi: 
'!4çıktır ki, Türkiye'deKürt sorunu tartışı

lıyor. .. Bu tartışma 1923'lerden beri yapılı
yor. Onemli olan neyin nasıl tartışıldığıdır. 
Bakan, SHP raporundan söz ediyor. Bura
da önemli olan konu şu: Hakkari ve Diyar
bakır bölgesinden 2 milletvekili bu raporu 

yazmış. Bu rapor SHP Kongresi'nden önce 
yazıldı. Raporun yazılmasından amaç: 7 
Kürt milletvekilinin SHP'den ihracı üzeri
ne, SHP'den ayrılan yığınla K ürdün gönlü- · 
nü almaktı. Bu rapor, SHP Kongresi'nde 
bile tartışılmadı. Raporu yazanlar hakkında 
soruşturma açıldı. Bundan dolayı bu rapo
run nasıl bir niteliğe sahip olduğu sorusunu 
sor.mak gerekir. .. Ayrıca raporda Kürtlerin 
dillerini kullanma hakkından söz ediliyor. 
Fakat bunun statüsü belirlenmiyor. Kürtçe!. 
nin resmi dil olarak kullanılıp kullanılma
yacağına dair bir belirleme yok . . . " 

Türk hükümetinin Anayasa ile ilgili dü
şünceleri konusund~ Dışişleri Bakanı'nı ya
nıtlayan Berith Eriksson bu konuda da şun
ları söyledi: 

"Türkiye'nin Avrupa'dan yapılan eleştiri
lere karşı nasıl tavır alınacağına dair bili
nen, yerleşmiş belli görüşleri var. Türkiye 
eleştirici ülkenin sanayisine ekonomik ta
vizler sözü veriyor. Ser.maye ve sanayi yatı
rımlarına kolaylıklar sağlıyor. Türkiye bu 
şekilde İsveç dahil bir çok Avrupa ülkesini 
rüşvede susturuyor. Bu yöntemler eleştirici 
ülkeyi Türkiye'ye bağımlı hale getiriyor. 
Bunun sonucu olarak da Avrupa kamu oyu 
sust).Jruluyor. Bilinen diğer bir yöntem ise, 
bir sürü refor.rn ve yenilikler vaadetmektir. 
1980 başlarından bu yana Türkiye, demok
rasiyi iyileştir.meye yönelik verdiği sözleri 
halen yerine getirmiş değil. Kendi uygula
malarmda diğer demokratik ülkeler gibi 
dürüst olmayan bir ülke rejimi ile işbirliği 
yapmak çok zor. Biz her yıl yeniden bu tür 
tutumları seyretmekle mi yetineceğiz!?" 
Iraklı Kürt sığınınacıların durumunun Av

rupa Konseyi'ne götürülüp götürülemeye
ceğini de soran milletvekili, Bakan Anders
son'un AGİK toplantısında Romanya soru
nunu gündemleştirmesine rağmen, 
Türkiye'yi ele almamasını da kınadı. 

Parlamento'da iki milletvekili ile Dışişleri 
Bakanı arasında yapılan tartışma sonunda, 
Bakan, herşeye rağmen Türkiye'de demok
ratikleşme yönünde olumlu gelişmeler ol
duğunu ve bu konuda Türkiye'ye güvendi- · 
ğini belirtirken; milletvekilleri Kürdistan 
ve Türkiye'de insan hakları ihlallerinin gün 
geçtikce daha da boyutlandığını belirterek 
Türkiye'nin verdiği sözleri .tutmadığını ve 
tutacağına dair bir gelişme olmadığını vur
guladılar. 

Tür!dye'nin öteden beri Avrupalıları al
dattığını, onları rüşvetle susturduğunu vur
gulayan miiletvekiileri, sorularına somut 
cevaplar alarnadılar. 

Parlamento'da Dışişleri Bakanı ile değişik 
partilere mensup milletvekilleri arasında 
geçen bu tartışmada da yalın bir şekilde or
taya çıktığı gibi, İsveç hükümeti siyasi ve 
ekonomikçıkarlarından dolayı, insan hak
ları ihlallerinin de ötesinde, toplu sürgünler 
ve pervassız cinayetler işleyen Türk hükü
metinin uygularnalarına karşı sessiz 
kalmakta. 

ANK • Stockholm 
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Qadir Ebduleziz Reşid (Qeçax) 

D Kak Qeçax ger ku zehmet nebe, kurte jina xwe ya civaki ı1 şoreş

geri ı1 edebiji bo xwendevanen Kurdistan Pressediyar biki, ı1 çewa 

di aweneya jine de paşeroje dibini? 
DO Nave min Qadir Ebduleziz Reşid e sala 1962 e li gunde Kure

me li devera Mangeşke li tuxibe parezgeha Dihoke ji deyk bume ı1 

xwendina seretayi a navinci ligund a bajeren (Beruşke, Kuvle, Ku

reme, Mangeşke ı1 Dihoke) min bi dumahi inaye li sala 1980 e ji ber 

çend egeren ramyari min destji xwandine berdaye ku wi demi ez li 
reza pence wejeyi bime a min xwe gehandiye reza şurişa welate 

xwe. Her ji biçukatiy ez digel hozane jiyayime di gel birbatinet diru

ki da heşta ez li reza duwe seretayi min hozan ji ber xwandine. 

Salen pişti quça reşa 1975'e dişem be jim şureşeka tureyi li Kurdis

tana başur peyda bu ye a hozanvan a hemi turvan şyan kul a kerb a 

kinet xwe bikene gulle a fişekli siminaret wejeyi ali ser laperet gu

varet Kurdi darejoe dujminet Kurdiniye ı1 miruvayetye, lewma 

hecti-hecti hozane dergehe hizret min lectaye a yekem parçe hozan 

sala 1981 e xarneye min turnar kirye a berdewam im li ser ve çende. 

Ez dibejim jiyan ew e bu evru subahi ı1 paşeroje ger miruv bişet 

kiryara gutinet xwe bi rasti a dirusti bibzivinit ta ku dumahika jiya

ne ji pexemeti xuseri a tenahiya milleta wulate xwe nezik yan dur 

beri mirine yan pişti mirina miruvi ev daxwaze bi cih bet, mezinti

rin serferazi ye. 
D Çewa bu ku tu biçiye di nava edebyate bigişti a helbijartina haza

ne bitaybeti? 
DO Ji zarQki tekeliya min bu huzane a xwandina min bi zimane 

Kurdi ı1 qutabxana şurişa tureyi ya pişti sala 1975e bine egera dusta

yetiya min digel tureyi bi gişti a dige1 huzane bi taybeti, taku evruke 

ez hebeti mayme çewa miruv bey tekeli ya tureyi dişet bijit min hemi 

renget tureyi diven bele serbarke viyana min huzane ez şiyame ı1 di

şem hizr a bir a baweriya xwe pitir bi huzane der bibrim. 

-ll çan d edebiyat huner 

22 
Qadir Reşid (Qeçax) 

"Hozanen Kurd ji pişReRe hiiReşana jiyane ne" 
D Bara pitir kiş demen tee li gel huzane ı1 edebyate dibum? 

DO Çinku ez Peşmerge me ı1 evru mişextim nexasme ji saleke 

pitir e xudan mal zaruk im neşem min çi bemame hebin ı1 de

meke taybeti diyar bikim digel burandina huzane, be1e dişem 

bej im huzane çi dem peneven, di xewneji da hindek cara ez di
gel huzane mijul im a huzan li keleka min e. 
D Tu kiJan huzanvani ku li. vi serdemi da dijit , serkefti dibini ı1 

huzanen wi pesnd dikı"'? 
D D H elbet pe ren kutra huzana serbest evru direjtir im j i herpe

ret kutra huzana Ki1asiki ı1 li Kurdistana başur baştir helina xwe 

xemlandiye lewa li gor baweriya min 1-Ebdulrehman Mizurii 

2-Ebdullah Peşew 3-Mihsin Quçan 4-Mueyed Teyib 5-Letif 

Heirnet 6-Şerku Bekes evru geştirin siteren esmane huzana 

Kurdi ne. 
D Kak Qeçax huzana te pitir b "huzana pusteri" hatiye niyasin, 

ravekima te bu vi cure huzane çewan e? 
DO Yasa jine ye, her tişteki beref peşkeftine difrit, huzan ji piş

keka behin hilkeşana jiyane ye ı1 dumahik peşkeftina we evru 

gehiştiye renge pusteri, ji berku simayeke jiyana miruvayeti li 

ber çavet miruvi dirust dikit digel huşeka (fikir) diyarkiri miruv 

dişet bisanahi huzane yan simaye we yan huşa we ji ber bikit a 

bi sanahi cuda bikitji huzanen di. 
D H eta niha çend diwanen te bel av bu ne ı1 her yek j i wan çi tay

betınendi yen xwe hene? 
DO Se kumele huzanet min heta nuke turnar ı1 belav bOne bi 

van nava 1-Bizav 2-Çawerwani 3-Berxwedan turevan ı1 turedus
ta wesa gutiye: Bizav yekemin berheme huzana pusteri ye bi 

kurmanciya juri ji deyk buye a çawerwani yekemin berheme 

pusteri ye bi herdu kurmanciyet juri a jeri tekel belav buye a 

Berxwedan herni huzanet pusteri ne ı1 pişka pitir berevaniye ji 

mafe miruva dikit nexasme mafe jina Kurd. 
D Weku em dizanin, ev e demek e tu di nava şurişe da yi a bi 

germi te mile xwe daye ber xebata millete xwe ere eve germi ı1 

ke1eke1e tu keşaye dinav cihana şi'ire da? Yan xemeka mezin? 

Yan beruvajiya we, rebaza şi'ire ev reçe ji bo te xweş kiriye? 

DO Bizava tureyi cudahiyeka mezin ya hey digel bizaven di her 

çende ge1ek cara kartekimeka li serek hey ı1 hindek cara pekve 

tene giredan bele eger her bizavek dumahik pe bet bizava tureyi 

de her berdewam bit. Her ji zaruki di gel huzane jiyayme ji ber 

ku babe min huzanvan bi ye, bele rast e, xema ji hemya girantir 

jiredestiya wilat ı1 wilatvane mine biye serekaoya cuket huzana 

min. 
D Ji bile huzane mey1a te bo çi cura diya edebi diçit? Ü bi gişti 
arezuyen kak Qeçaxi çi ne? 
DO Huzan xuştivitirin berdilka min e, bele gelek cara min vi
yaye nutirin kurte çiruke ji bikeme hevala jiyana xwe bele heta 

nuke bi wi rengi min divet çenebiye ı1 serkeftin min teda werne

girtiye, bele pir hivi me peyda bjkem. 
D Pirojen te yen ayinde çi ne? U nihu çi li jer deste te heye? 

DO Çend parçe huzanet di li ber destemin in, bele nutirin her

hem heyranukeka pusteri ye heşta negehiştiye qunaxa dumahiye 

ı1 her çende hindek parçe je li hendek belavuka turnar bOne. 

D Tu kijan peyva hemberi Edeb ı1 şe' ir bi Kurdi dadini? 

DO Ture ı1 Huzan baştirin hemberin ji bo ve çende. 
D Huzana nu , serbest, serdem tu kije bo huzana nihuya Kurdi di

helbijeri? 
DO Huzana nu baştir e ji huzana serbest çiku nu zutir tete cudaki

rinji Kilasiki her wesa yaji xelkekeve huzan eger gut serbest di yar 

e huzanvan her çewa binvesit dirust e ı1 wesa di bej in huzana serbest 

çi yasa penevetin. 
D SexJetiyen huzana Kurdiya evru çi ne bi ditiJVi te? 
DO Baştirin sexlet, huzana pusteriya pir huner e, evru huzana Kur

di ketiye, ku eve dpmahik bişkuja huzane ye li nav baxe wejeyi ça

ven xwe vekirin. U eger huzanvan çend bişet huzana xwe kurttir ı1 

hizirtijtir ı1 pir hunertir le biket baştir e. 
D Huzana Kurdi digel huzanen milliten ciranen Kurd di çi peyiske

ke da dibini? 
DO Çinku ez ji bili kurdiye çizimanet di wesa nizanim, ez neşem 

weku petivi di huzana wilaten çiran bigehim, bele li gor baweriya 

min, hespe huzana Kurdi eger ve peşiya karwane tureyi ye hindek 

wilaten ci ran neket bit ji li hevber serkeşiya wan diçit. 
D Bi raya te edebiyata berxwedane divet ya çewa bit ı1 nivisin li nav 

rijimeka faşi daa herwesa li dervey wilat çi cure wesf a taybeti yen 

xwe hene? · 

DO Çewa dema peşmerge şer dikit digel dujmin , peıviye çeperek 

ji hebit bo xwe parastin, ku eve hunere şeriye wesa petviye buzan

van ji li nav rijemen faşi da çeper a kevl a jank hebit bo berheme 

xwe a hunereke wesa bi kar binit dost çi cara çitama wi berhemi ter 

nebit ali deme petvi dirbetdujminije negirit eve ji li ser zireki ı1 şa

rezayiya huzanvani diminit, ji dervey wilati ji bawer nakim weki di 

nav wilati da huzanvan bişet berhemeke bi seruber hebit belki h in

dek ji wan huzanvana rewişta xwe ji dest didin deme digehine der

vey wilati. Çinku li wi demi di nav tali a şiriniyet wilat a millete 

xwe da najin ı1 bijiyana wilate xwe ı1 bizava millete xwe razi nabin 

ı1 xwe bilindtir ı1 nazdartir d ibinin ji xelke xwe, peşewayeke binav 

ı1 denge Kurd dibejit; " Eger miruv herarnberi millete xwe xuperes 

ı1 çavçinuk ı1 xumezinker bit, nikarit xizmeta wi geli bikit." 

D Supas bo te kak Qecax ji bo ve bersivdanew ger ku li dumahiye 

te çişiret hebin bo evindaren huzane a desıpekeren ve reke, kerem 

bike. 
DO Min ji rez ı1 supas hene bo nivisevan ı1 karbedesten Kurdistan 

Press e ı1 hividar im ruj bi ruj stera ve rujname geştir bibit ı1 şireta 

min ı1 dumahik gutina min bu huzanvan a turevanet kurd ew e, hemi 

bizav ı1 weraret xwe bi kar bexin bo komkirin ı1 parasıina Filkilore 

zengine kurdi a revinget ve 
reke di nav xuşi a nexuşi yet 
wilat a millete xwe da bijin, 
herwesa kes berheme xw ne
helite nivandin belki bey tirs ı1 
şerm turnar bikit a belav bi
kit. Aqildaret Kurd gutne: 
"Her sereki aqilek te da ye". 

Guhdar Alixani 

ZINCIRA 
NIViSKAREN 

KURD 

Pere~tin 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

*ı- Şerko Bekes(H-70) 

~werwani 
*2-lhsan Aksoy(H-72) 
*3- Osman Sebri(H-74) 
*4- Kurdo Husen(H-75) 

Hey-hey dirlık 
*5- Malmisanij (H-77) 
*6- Koyo Berz (H-77) 

Disan mizçfinyeka kiret. Gul berojek ... *7- Ehmed Qerani (H-77) 
Te ji mine mişext ra anTI?? .. *8- Mueyed Teyib (H-78) 
Ve hir gumand .. 

Le naw sebetek danrabü 

Bilindtirin. 

Pe ~eyi~tin Pe ne 
Belarn çerxi süranekey .. . *9- Ahmed Arif (H-80) 

Kemte çiyaye hozanvanye ... Le bir nekird. * 10- Kemal Burkay(H-80) 

Qaremane .. 
Peymanekey carani xoy .. . *ll- Orhan Kotan(H-80) 

Şano nama Zine ü Meme ü Bo tişki xor.. . * 12- Eskere Boyik(H-81) 

Evindare niştimanl1? .. 
Bizir ne kird. * 13- Tirej(H-82) 

Li şwine dana 
Ke niwe şewek. * 14- Nacl Kutlay (H-83) 

Biçme nevye Cençfizxanl1? .. Le şareki biçkolane .. . Di leşeki ra Awyan le ser roçfi birri * 15- Tosine Reşid (H-83) 
Ne peyker bü'. Pexember bü .. Ütuyeki karebayi!. Pencen tijen neh bizmara Her dü peli. 

Rinde bira pirr bawer bü .. !? Hewaş-hewaş ... Ji bine piya Le dü tell roj heları sebeteke. * 16- Firat Ceweri(H -83) 

Le çi bejim bo nezani...ll SingeRi nasiki exward! Berda hewar ü qijya Ttmd-tund bestin. *17- Musa Anter (H-84) 

Bila bizanin Ta geyişte ser perrey dil ... Hindek penc ye me vediçirin Seri le nawya derhena * 18- Tori (H-85) 

Hindi Kurd heyn Nizi~ dirüşmi nawderun. Gelek ji pencet me di tijtirin Ke wüşkati! * 19- Sehide ibo (H-86) 

Li cihane ü Hemü rasti ke buwe ye~ tir. Di dijwartirin Bere-bere *20- Xelil Dihoki (H-86) 

Bi milyoneha dost ü hevalen biyan'i!' .. Le naw sinçfi ütu çeqTI Çunku pencet rastiye ü bawerye ne Giyani debird *21- Mehfuz Mayi (H-86) 

Di nav kuncen dile xuda Lew kateşda ... Lew ji tijatiya me Bellam her ew çawerwanL *22- Qadir Reşid (Qeçax) 

Di peresin Ehmede xan\'?!. Debili çıewrey paytext teqTI Di xurtirin. Der~ewtini tiş~i ciwani xori ekird. (H- 87) 

li diwana "Berxwedan" Rupele 29-30 li dfwana "Çawer wanf' Rupele 39 li aiWana "Bizav" Rupele 103 li dfwana "Çawerwanr· Rupele 10-11 
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edebiyat sanat ve kültür • 

' ' R 
ojeke zortofbı1, be bawe krewey dekird, 
kes ney detumanl mal e ı1 mal bi ka, heme 
reş taçeştane sebere kird beşkem nexte 
hewa xweş be, Belarn kevekev ba ta de
hat tundtir debı1, kulwe befrl gej ı1 xul 

deda ı1 deykird be kunl tfinekeda, te digot le asiman herewez
yan krdwe ı1 befr helaçıl deken." 

Bem eoreyiş jiyanl rojaney Mela Celal ke yekeke le qare
mane kani çlrokl "Xemle Pemo" degeje teme: "Mela -celal 
ke egen niwej kala bumaye, dekra bileyn kire karl dini bu , 
mangl be pene dinar bo peş niwejl bekre gerabı1, weku kire
karl destemu ke çawl le demi xamen kar bet ı1 weryay wext 
ı1 kafi kareke be, gotllewe nebı1 kes heye le piştiyeme niwej 
bikat yan na, legel dengl bangeke, desbeee dexza mihrabe
ke." 
Qizelcl wek çfin le wesfkiridn ı1 geranewe da, çlroknfisane 

reftarl kirduwe, be weryayeye we diyalojişe dariştuwe, guf
tarekan le qisey qaremanekan deçin ı1 bepe rewistin, reste
kan kurt ı1 çerin ı1 direj da direyan pe we diyar niye. 
Keşkole Xaduwl take çlrokl Qizelci ye keteyi da efsane be 

maqlebe girooirawe, çlrokeke sereta le hemı1 rfiyekewe riya
yistlye ı1 tişk haweştine ser ew kwereme riyeye ke gejaranl 
Iade tılşl hatumen, d imatir meysey qaremanl çlrekek e, le ser 
kaniyeyek piremerdeki le peyda debe, serhelldanl ew pire ef
sane bi ye le nakaw ı1 rekewt niye, bel ku serkewtuwane zerni
ney bo xwoşkirawe ı1 xwenen tfişl silemniyeme nabe. 
Qizeld lew çlrokey da sıldili mlsolojya mergirtuwe, ewl 

pewlslti wek layenekl geş bo çlroknfis tomar bikire eweye, 
tumanimlye le penawl geşedan be maqieda sud le efsane 
werbigire, erne cige lerney le çlroki kurdl da her le ser helda
niye me ta salani heftan, hiç çlroknfisekl kurd ewende ser
kewtuwane efsaneyl tekelle waql, ne klrduwe. 

Ewe plremere efsaneyey Heseni Qizelcl xwolqandfiyetl, 
helgiri bireki roşen e, deyewey kes beri rend kes) di nexwa, 
tenya regeyş bepe bo çfini pir e bo derzbazbfin le kweleyl pe
nabirdim ber Zeber ı1 Zenge, wek derdekewe ew pire mirde 
simbol e bo bizatinemey lemestan nehatuwl zehmet keşan. 

Nem u çiroknfisanl cihan kem ı1 zor be ser hati jiyani xwo
yan be berhemekaniya neme dlyar e, romani "Kuri Kareke
reke"y August Strinberg'i rengdanewey jiyanl nfiserekl di 
nehatume be merdl basl be serhati jiyani xwoy bikat, belku 
le kereseri jiyani xwoy telari bilindi romaneki binyat name. 

Ewi mejı1 binfiseteme, ka basi kesek deka, tenya mebesti 
ewe take keseye. Belarn çiroknfis ke bas le take kesek deka, 
ewe taka kes e, insaneki rasteqiney diyarikiraw niye belku ni
mfineyçinek yan twejeke, hemı1 xeslete giringekani erne çine 
lew qonaxe di yari kirawe da lewtake ke seda reng dedenewe, 
wate çiroknfis pewendi diyalektikiyaney newan te ke ı1 wek 
xwoy dey nfiseteme. Belarn çiroknfis xeyale xwoy tekel rı1-
daw dekat ı1 way degereteme ke xwoy deyewe nek ke rfiy da
win. Erne me nebe ew wataye bibexşe ke çlroknfis pe le zirni
ney waqis bibre. 
serçawey çirokekani Qizelci jiyani komelgay kurdewar in, 

hem u erne be serhataney heweni rfidawekani naw çlrokekani 
"Pekenini Gedan," yan le rastl da rılyan dawe yan reyl te de
çe rfiyan dabe ı1 rılblden. Hende le çlrokekanl "Pekeninl 
Gedan" zadey ezmfinl jiyanl çesenl Qizelcl ı1 nfiser xwoy le 
naw cergey ewe rfidawane dajiyawe. "Xemle pemo berheml 
ezmfinl ewe maweyeye nfiser le hele biçe le xaneqayek da 
girsawetewe, helkey Hadi Xani şizadey sefereki rasteqiney 
newan sine ı1 Kirmaşa ne, ''Adetl bazar" ı1 "Serfitre" ş reng
danrewey jiyanl ew serdemi xwoyeti ke ınirzayi ı1 berdestl 
bazirgananl kirdume."(Kerfm Hfsamf; Şehfde Nemir Hesen 
Qizelcfw; Peyv, He} 3, 1986 London) Tenanet xwener be asa
ni le herdı1 çlrokl ''Adet) Bazar" ı1 "Helkey Hadi Xanl" da 
nfiser denasetewe, le yekemyan da mlrzaye ılle wl dlyan des 
kadre helatumekeye. 
Qizeld le "Adeti Bazar" ı1 "Xemle Pemı1" da tawaniwetl 

ezmfini xwoy le du çirokl hunerl da bereeste bikat, Belarn le 
helkey Hadi Xanl da, laye kewe rfidaweke wek mejı1 nfisek 
degeretewe, le layeki dikeyşewe eectesti gerewe, wate nfiser 
bezeql be çirokeyşewe diyar e, em du kelene le çlrokl "Tae 
ı1 Texte kwexa Homer" yişda bedl dekren. 
Qizelci le çlroki "Tae ı1 Texti Kwexa Hfimen" da nfisiwe

ti: " Ka H isen be tikay Qazi Eli bamkl Qazl Mihemedl Şehld 
rizgad bu . Ke leşkerl Rfisi Qeyserl hat fileşkerl Osman) şi
kand ; roje k ka Hi sen bo karl Bapir axa de çuwe Sablax, le re
ke tılşl desteyek saidati Rfisi bu. Saldatekan ke bo kabirayekl 
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dike degeran be hele çıln ı1 ka Hi senyan girt, we le gel dili 
dike nerdra bo Qefqaz, ta le şorişi mezin Oktober da her
bu; hate we." 

Rastgoyi le nfislni çirok da birlti niye le kope }cirdinl rı1-
dawe mejuwiyekan ı1 geraneme yeki tfiti asay waql, belku 
bereeste kirdini ewe rastiyeye ke waql' hemişe le gel kir
dindayew la fawl goran yerbestekan ra dernal e, emeyş be 
şeweyekl hunerl ı1 dur lezmanl witar nfisln. 
Le çlroki "Şehldl zillhe 1100" yiş da dest tewendani na

hunerlyaney nilser be zeqi di yar e, çend risteyeki damete 
pal mieewreke ke le qisey wl naçln: "Bele mam had ter
meke xwoy bikem bo gen neka, ta bazarit ebe, ewsa be
hewe xizmetit, tev le xwot ı1 pareşt, bo çi mirdılş kallaw 
kotale ihtikar bikire!" 

Yeke le taybetime niyekani gl di Moupassant lewe da 
xwoy denwene çaweriye naka, em şewaze ofisine be geli e 
le çlrokekanl "Pekenini geda" ylşem di yar e, wek: "Nuş
tekey arnine Xan", quranxwend le eiyate bertll, çay dime
xan. Emeyiş layenekl geş ı1 xaleki behezl şewazl nilsini 
Qizelci ye. 

Nfiser le ber ewey şarezayiyek 1 çaki le gel pfirl kurdl da 
hebume, le çlrokekanl da zlrekane mameley le gel pendl 
peşinan ı1 qisey be çe da kirdume ılle kat ı1 şwenl xoyanda 
be karl hlnamen. 

Be ser zimanl kurdiş da zal buwe ı1 çlrokekanl be zirna
neki rewan ı1 be gire ı1 goll ı1 para ı1 nfisiwe, her wek ni-

en kurdi -7-
mfine le "Nuştekey arnine Xan" da dele: ''Amlne Xan wek 
eiwan nebı1, ewendeş dizewe na şerin nebı1 kes ne sixwaze, 
le tafi xwani ı1 nuxşey pekeyiştinda keleget ı1 pan ı1 purro ba
layekl rek ı1 pek ı1 leşularu daru bareki başi hebo.(Li kurde
wari da qaseb çun bo merr derwanf, piyawiş le heman rıwan 
kome serenci afiretdeda) Belarn di yar e borepyaw ı1 kurewer
zer hawşanl ew e ne bfin ı1 dawakarl dikeşi nebı1, le ber ewe 
mabfiwe." 

E wl deselatii be ser zimanek da neşke, natuwane weney şi
wey da bihene ı1 qisey yetwekil bikat ı1 pey be nihenl ı1 şeb
bat: "Detgot le asiman henewezyan kirdume ı1 befr hellad 
dekeri. pekenini gedan efendi demi wek meşkey kon teve ı1 
nerandl. -Adeti Bazar- ew roje niyugez wek mivaşi hawin 
lew lawe kewtibı1, terazfiş mirişke be kurkt te da niyayetewe, 
(Tae ı1 Texte Wexa Hfimer.) "wek bew nimuna newediyar e 
Heseni Qizelci Kurdizan buwe. Belarn erne nakate ewey ke 
"Pekeninl gedan" le barey zimanewe lutkey edebi kurdl 
be"(Ser çawey peşu) 

Wek Kerlmi Husami gotfiyetl. Deşe erne peşekiyeye He
min bo "Tarik ı1 Rfin" yi nfislwe, yan ewe zimane be wene
yey şaswarl gewrepanl zimani kurdi Şukri Mistefa pe denuse 
wek lutkey zimanl edebi kurdl amajeyan bo bikre. belani Qi
zelci hende ear dfiçrl xeflet hatuwe, le çirokl "Pekeninl 
gedan" da nılsiweti: "Kutopru be şeney seri helena." Yan le 
"helkey Hadi Xan" da dele: "Dar ı1 dirext weku dostani be 
emek ı1 hawblr seryan be seri yekewe nabı1 etgut zar ı1 ni yaz 
deken ... Etgut. .. Wek dewlemend ı1 xwa pectawekan le ser 
şanoy Kabarekan Sema eken ı1 agayan le derd ı1 mergl kes ni
ye." Le katek da wistfiyetl be zirnaneki Şi 'ri qise bi ka, Belarn 
yek şitl diyari kirawl "dar ı1 Dirext" be dilşti eiyamaz ı1 dijbe
yek "Dildarl be emek, dewlemendi dilerev" çuwan duwe. 
Le çlrokl "Serfitre" da nılsiwetl: "Had ere ser fitret 

qeblanduwe" Belarn rast wa bu bltusyaye: "had eri sert qe
bilandume?" Yan "Had ere ser fitret dame?" 
Le "Keşkole eaduyl" da nılsiwetl: "Her çlyek be yan pi

yam çake yan belani kememe dinya dituwew berjewendl zor 
e." Berjewendl be hel bekar henram e, ezmfin bo erne eeye
rest e. 
Hendieariş "We"y bekar henawe: "Bazi debird bo lay Re

şid axa me xişpey pe nede bistira."(L 51, Pekenfnf Qeda) yan 
le takeyek peregraf da care firmanl ranebirdıly be peşgirl 
"E" ı1 earekl di be "d" nılsiwe: "İDebln ehesenewe."(He
man Serçawe, L 92) 

Le gel em çend serenceyiş da heşta bew perl denya bibewe 
delem, "Pekenini Gedan" begşe be zirnaneki rewan ı1 paraw 
nılserewe, erne eigelemey ewey serenel ofisinekani salani 
heftay Qizelci bidat dezane zimani nfislni wi berdewam le 
geşekirdir da bume. 

Le kotay da desti frez be singewe degrim ı1 denuştemewew 
çeyke gule emek ı1 xwoşewistl le ser gilguy pirozi şiwen biz
ri çiroknfisl be tuwanay Kurd Heseni Qizeld dadenem ı1 de
lem ser birya birnari nedaye hizb, ew dezga serkutgere, çeqo 
le mili çfilekey dahenani biswe. mayey daxe girey hizbayeti 
le rabirdı1 da gole behrey gele nfiserl jakanduwe, mayey 
xwoş bexti ye esta bulbule dahenayi edi bl resenşaney hizb bo 
xwoy nakate qefez. 

•DAwi• 
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-u edebiyat huner çan d 

A oman u· en kurdi .LS-

G I RT I Firat Ceweri 
Gl RTİ 

Kurte-Ç1'rol< 

Çend rez di derheqe 
çiroRine Firat Ceweri de 

00 
evidar im xwendevan re bidin, ku ez 

bi peşgotineke kurt dest bi ev gotare 

bikim. Wek di nivisara S.Reving 

(Armanc:hejmar 109) de di yar e, rast 

e, Birez Mehmed Uzun ji min ji 

xweztibı1, ku ez nivisareke li ser çiro

kine Firat Cewri binivisinim. Ji ber ku ew doste 

min e (me careke hevı1din li swede ditiye ı1 em 

nameyan ji hevı1din re carine dinivisinin), ez e ji 

nikaribim "tişten negatif' li ser doste xwe bini

visinim. Ez ji xwendevane heja tika dikim, ku 

ew dile xwee li feqire Mehmed Uzun ji teng ne

ke, ji ber ku ew baş pe dizane, kem in di nav kur

dan de ew yen bixwazin tişteki ne "negatif," ya

ne tişteki rı1sipikirine li ser niviskareki binivisi

nin, ku hen nemiriye. Loma, mehmed Uzun bi 

heyran ı1 qurbananji dosten niviskaran (bi destu

ra ew yen ku ruxsetan d id in) dixwaze, ku ew ça

wa be ji hema tişteki binivisinin. 

Niviskaren me yen wefat kirini, Xwede ji wan 

razi be, ı1 xwezi bi dilen wan be, herhemen beyi 

çi şaşiti jimere hiştine . Ji Ehmede Xani bigir ta 

Profesor Q.Kurdo, nivisaren wan di ware rasınİ

visandina zimane kurdi de, weqa " mukemmel" 

in, ku rexne li wan naye girtin. Loma, niviskaren 

iroj "dijin" pewist e bere bimirin, da ku çendek 

ji wanji li du mirina xwe ruxseta nivisandine bi

karibin bigirin, ı1 xwe ji xezeba şı1jintı1jen çavi

hişk biparezin ... 
Ere! ji ber ku Firat Ceweri ne neyare mine, ez e 

penusa xwe nekim şı1jin ı1 bi we herdu çaven wi 

nerijinim. Je betir, ne mafe min e, ku ez rı1xseta 

Firat Ceweri ya ni visandine je bixwazim, ji ber 

ku di dema wi ev kurteçiroken xwe nivisandini 

de hen beşe edebiyeta kurdi di zaningeha Merdi

ne de venebı1 bu, ne ji Akademiya Peşvebirina 

Rastnivisandina Kurdiya Bilind li bajare Rihaye 

dest bi xebata xwe kiribı1. Je gringtir, di dema 

mehsı1me Ceweri van çirokan afırandi de ji tali

ha wi ya bi teni, ı1 şanse wi ye xirab re, serninar

van ı1 rexnegir ı1 şı1jintı1jen iroj li Kurdistana 

Skandinavyaye ruxsetan didin, yan nadin nivis

karan hen xwe di wezifeyen xwe de bi cih nekiri

bı1n , ne ji wan cameran hen form ı1 reçiken gra

matikine, rast peşkeşe neteweya kurd kiribı1n . 

Eger yeki wek Mehmed Uzun, ku bi baweriya 

hinan, ne ji mafe wi ye xwe wek ni\'iskar bide 

nasin , ji yeki wek Şahine Sorekli, ku mafe kesi 

niye wi wek ni viskar binase, bi baweriya h inan, 

bixweztiba, da ew li ser berhemeke, em bibejin 

Selman Ruşdi, binivisine, we deme Sorekli, bi 

destı1r, yan bedestı1re pisporine me, e belkiji re 

bide xwe, da bo her şaşitiyeke di ware gramera 

inglizi de şı1jine deh caran bi kar wine, ji ber ku 

roj bi roj bi m ilyonan rı1pel bi vi zimani teyen ni

visandin. Heger rexnegiri li ser berhemeke Gun-

ter Grass bOya, yan yeke Nizar Qebbani, merov 

e bikaribı1ya bo şaşitiyen di ware zimen de mala 

wan ji bbişewitine, ji ber ku Grass ib zirnaneki 

dinivisine, ku roje betir ji 100 milyon merov pe 

dixwenin ı1 dinivisinin; Qebbani bi zirnaneki di

nivisine, ku ev bı1n betir ji 1500 sal peteye nivi

sandine, ku pirtı1keke olin pe hatiye nivisandi

ne, .. . leeger rexnegiri li ser berhemeke ni viska

reki zarave kurmanci be, ku hen rojnameyeke 

rojane pe tune, bi tı1jkirina şı1jinan ı1 rijandina 

çaven xwediye berheme çi sud dikare were ho

le?! De fermo, bila xwediyen şı1jinan herhemen 

ji yen wi baştir winin hole. 
Beyi drejkirina peşgotine, dixwazim bibejim, ku 

di bin saya çend niviskaren zarave kurmanci de 

ye,. ku iroj kurdiyeke bilind (standard) herna

berna li hole ye. Eger em Berbanga iroj wek ni

mı1ne bidin ber çavan, ew bi saya Berbanga beri 

6 salan iroj gihiştiye ve qonape, çiqa hejmaren 

ber 5-6 salan tiji şaşiti bin ji. E ger me bi ya h inan 

kiribı1ya, me e nivisandina bi zimane kurdi qe

dexe kiribı1ya, ta Kurdistana rizgar dihate çekirin 

ı1 pispor ı1 zimanzan ı1 kurdolog ı1 rewşenbiren 

me li hev dikirin , ka ki, çito, çawa, çilo, bi çi no

le, çi hawayi ı1 çi qurme dikare binivisine, .... (Be 

daxewa heç keseçi netwane bilet ew amanceke

mani piroz le çi kat da ditwanin be şeweyeçi rek 

we pek cigay xoy bigrin!) . 

Di dawiya ve peşgotine de dixwazim ji Kurdistan 

Press re ı1 ji Mehmed Uzun respas bikim, ku ji 

dosıe heja Ehmed Cantekin xwaztin, da ew çend 

rezan di derheqe beşeki Wendabı1ne de binivisi

ne. Tika min ji rexnegiren şı1jintı1j ew e, ku ew 

Wendabı1ne bixwenin ı1 bikaribin di peşeroje de 

herhemen je çetir bo gele me peşkeş bikin. Ez e 

ji di kı1raniya dil de kefxweş bibim ı1 bi herhe

men wan serbilind bibim. 

Firat Ceweri u Kurleçiroken 

di pirlUka Girli de 

Li du peşgotina li jor em werin ser Firat Cewe

ri. Di sala 1986'an de wi 17 kurteçiroken xwe di 

pirtı1keke bi nave Girti de (346 rı1pel) weşandi

ne. Di peşgotina xwe de Firat diyar dike, ku 

"min ji mej ve dil hebı1 ku ez van çirokan di pir

tı1keke de bigihinim hev ı1 çap bikim, le ne fır

send, ne mecal , ne ji imkanen min yen abori he

bı1n , .. .Je, min di ber xwendin ı1 nivisandina xwe 

re kar kir, h in pere gihande ser hev ı1 pe ev pirtOk 

çap kir. Di ware abori de ez bi çapa ve pirtı1ke 

hebki eşiyam , .. . " Wekji keseki ve ne veşarti ye, 
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Firat Ceweri bi saya frotina pirtı1ka xwe nebı1ye 

milyoner. Ez bawer nikaim , ku wi mesrefe çap

kirina we ji derxistibe. Rewşa niviskaren kurd 

yen din ji ya Firat ne baştir e. Bila kesek li sere 

Bave Naze, Mehmed Uzun, Hesene Mete, yan 

niviskareki din neke minet ı1 nebeje: "Ma gelo 

pirtı1ken we layiqi kirine ne?'' Dema merov pir

tOkine şeweya nivisandina ekola "The Absurd" 

dixwene, merov mat d im ine, çawa pirtOkine wi

sa dikari n werin frotin , çawa niviskaren we dika

rin bibin dewlemend. Hindekji wan pirtı1kan bi 

seri ı1 bine xwe ve ji kornilcine bi hejmar teyen 

pekhatin. Rewşa hunermenden neteweya kurd ji 

li peş çavan e. Deng ı1 hunermendiya Şivan Per

wer ji yen Rohilata navin, heke ne çetir bin, ne 

xirabtir in. Merov dikare hunermendiya wi bide 

hemher ya hunermendine emeriki ji, le Şivan 

Perwer hebe ji, ew bi pereyen hukmata Swede 

hatiye çekirin, .. . 
Ji ber ku bi kurmanci gellek hel best, le pir hin

dik çirok hatine nivisandine, pewist e merov li 

gor wı1jdana xwe blbeje, ku kare Firat Ceweri 

kiri* kareki heja ye. Di kurteçiroken di pirtı1ka 

Girti de gellek xwendevan, bi taybeti, kesen ji 

heverken ser, yan bine xete hatini, dikarin li za

rokiya xwe rast werin, bOyeren li wir di sal en bo

rin de cih digirtini bibinin, wek rewşa qaçaxci

yan di Qaçaxkeriya Bı1be De, stemkariya leşge

ran di Xewna Nebixer de, neheqiya marnur li 

gundiyan dilcin di Hemid ı1 Avukat de, serdestiya 

axeyan di Zoro Axa de, rewşa gundiyen ji dest 

tunebune bardilcin bajaran di Boyakere Solan 

De, rewşa bekaren bajaran di Qaçaxkeren Ciga

ran de, ... 
Niviskar, tevi ku ew li Ewropa ye ji, di çiroken 

xwe de bi can ı1 giyan li Kurdistane ye. Beguman 

e, ku ew xwe ji di beşine çiroken xwe de dibine, 

ku ew di gellek bOyeren di çirokan de cih girtine 

jiyaye. Çiroken Ceweri bi bOyeren trajik dagirti

ne, tradejiya geleki bedewlet, gelekiji azadiye 

bepar mayi, tradejiya geleki nezan hati hiştin, . . . 

K'Ujtina Qado ı1 herdu kurenji, herweha ya Sidar 

di çiroka Boza Axa de, rewşa beyi şahi ya Orhan 

li Ewropaye di Xewna Orhanov de, rewşa mal

hata belengaz di Lawike Nexweş de, mirina Os

men de Boyaxkere sol an de, . .. hem i bOyeren tra

jik in ı1 bOyeren bi ve nole, ne tene bOyeren paşe

roje ne, le roj bi roj, seet bi seet hen i roj ji li 

geUek beşen Kurdistane cih digirin. 
Zimane Ceweri di çiroken xwe de bikar tine zi_ 
maneki zelali hesan e. Bawer nakim, kesen bi za

rave kurmanci dipeyivin ı1 dixwenin çi dijwariye 

di derheqe tegihiştina çirokan de bibinin. Bi tay

beti axitina bokeyen çirokan ya şeniye dorhelen 

Merdine ı1 Cizire ye, wek: "aferin Jawe min . La

we min jehati ye. U , tu ı1 zaroken xelke li hev 

nexin haa!" (rı1pel ll9); "rewşa xerab jimere xe

rab dertel Kuro ma tu ji paeya yi, tu ji weke So ro 

yi! Ha ha tu dinilieri jina So ro nikane di bin zeran 

de bimeşe, .. . " (rı1pel 133), "keçe, min ji te re 

got, bajar ji me re nabin, em nikanin li bajaran 

bijin, le te bia min nekir, ... "(rı1pel 245) . Ceweri 

di ware axiftina geleri de ji heqe zimen te der, 

wek: "Tu wi kı1çkie biraye xwe jipeya dihesibi

ni? Ji te weye ku ew sege biraye te ji kane meran 

bikuje?"(rı1pel 245) ; "Çayxane ji hin venebı1ne 

ku eez ji we re çay bixwazim, balo cigarak min 

bikişinin ." (rı1pel 157); "hı1n bi a inirov nakin, 

lawo! Minji te re got, neye, dinya ne xweş e, ba

ran e, şili ye, şepeli ye. De icar birneşe ha! De bi

meşe, hele bine ki poşman dibe?" (rı1pel 140), ... 

Di hindek çiroken xwe de niviskar serpehatiyen 

gundiyan ı1 belengazen bajaran d ide ber çav ı1 şe

weyen stemkariya ji hela dewlete de cih digirin 

wek weneyan peşkeş dike ı1 di gihiştina amancen· 

xwe de bi ser dikeve, wek çiroka Kurme Dare Ji 

Dare ye, Diya Miho, ... Ohd. , le di binan de Ce

weri dikeve hindek şaşitiyan, wek çiroka Zoro 

Axa, ku ez e bi şeweyeke fıreh di ve gotare de li 

ser rawestim. Çiroken di pirtı1ka Girti de hem i bi 

bOyeren trajik nayen dawiye. Di çiroka Ciwan

geye Temo De Temo dema mezin dibe, ne tene 

dibe mamoste, le çar dibistanan li gundan vedi

ke, di çiroka Bisiklet de Remo digihe daxwaza 

xwe O li hisikieta xwe ya sor' siwar dibe, di Qa

çaxkeriya Bı1be de pereyen Bı1be kar kirini je re 

diminin, . .. 
Di çirok Zoro Axa de merov dikae kesen di çiro

ke de texe du beşan: Beşe sternkar ı1 xemexwa

zan (iZora Axa ı1leşgeren dewlete) ı1 beşe gundi

yen behez ı1 betawan. Di navbera wan de lawe 

exe Sidar ı1 peyayen exe hene. Siwan laweki şo

reşger e ı1 li dij bave xwe pişt gundiyan digire. 

Peyayenexe,- li miledin,ji exehez nakin, Jeji be

çaretiya xwe di bin haceten di deste wi de ı1 li dij 

gundiyan teyen bikarhanin . 
Zoro Axa peyakl wisa ye, ku tişteki xere je naye 

hevikirin: "Gava ku tiştek nehata hesabe wi, ka-

nibı1 agir bi erde bixista, .. . ku hinek li ber wi ra

buna, an ew debihatana kujtin, an ji girtin, ... " 

(r.ll-12) . Hemi gundi baş dizanin, ku "dile wibe

razi bi tu kesi naşwite" (r.J8). Zoro Axa "bi qasi 

ku dewlemend bu, evqasi ji beı1jdan ı1 sternkar 

bu." (r.32) . Serçawiş li mile din, peyaye dewlete 

ye, le di ey ni deme de ji hela Zora Axa de hatiye 

kirin. Eger "ew ji Zora Axa ne zalimtir biwaji, 

weke wi zalim bu" (r.24) . Hovitiya Zora Axa 

weqa mezin e, ku ew ne tene dikare gundiyeki ı1 

du kuren wi bo piçek zevi bide kujtin, le herwe

haji dest witeder, ku kure xwe Sidarbi deste pe

yaki xwe bide kujtin, ji ber ku bi ditina Zoro 

Axa, "ew benamı1sji min re nabe law, . .. ew sOta! 

mı1talen gundiyan hemı1 h ini felen pis ı1 kiret ki

rine, ... " (r.43) . 
Serpebati di salen 70yan de li beşeki bakure 

Kurdistane cih digireye. Firat Ceweri bOyeren 

çiroke bi şeweyeke baş peşkeş d ike, le mixabin, 

ji ber ku ew çiroke di deste xwe de wek haceteki 

siyasi bikar tine, ew bona gihiştina amanca xwe 

hi nde k ca ran j i sinore mentiqe derdikeve ı1 deke

ve şaşitine tekniki n. Wek minak, di dema ku Bo

zo, Peyakl Zoro Axa, li du kujtina Qado ı1 herdu 

lawen wi dibeje, "Ma ta bi kengi? Ta bi kengi 

erne merkujiye ji axe re bikin? Ta bi kengi erne 

feqir ı1 belengazan bikujin ı1 malen wan weran 

bikin? Bes e birano, bes e! Ji nuha pe de ez nika

nim merkujiye ji tu kes i re bikim, . .. " ew car din 

dibe tevşoye Zoro Axa ı1 xorteki dikuje, ku ew bi 

xwe pirr je hez dike: Sider. Minakeke din: Wek 

xwendevanen çiroke, em edi baş dizanin, ku Zo

ro Axa peyaki "hov e, bi qasi qirşeki Ocdan bi wi 

retune" (r.56(, le ni viskar dixwaze Zoro ji rı1re

şitiya wi rı1reştir bike: "Zoro Axa çar caran ze

wici bu. Jinek wi miribı1 ı1 du jinen wi bi du xor

tan de baz da bı1n ." Heger em bipejirinin, ku Zo

ro Axa "gava ku tiştek nehata hesare wi, kani bu 

agir bi erde xista" (r.ll) ı1 "ku hinek li ber wi ra

buna, an ew de bihatana kuştin, an ji girtin" 

(r.l2), we deme reva, ne yek, le du jinen wi bi 

xortan re ne bı1yereek mendiqi ye. Ya duwem, li 

gor erfen Kurdan revajinan, ne tene meren wan 

eleqedar dikin, le ji ber ku pirs ya namuse ye, 

herweha xwediyen wan. Reva du jinen axeyeki 

weqa bi hez li Kurdistane ne weqa hesan e. Ew 

axeye ku du jinen wi birevi n, di çaven xelke de 

nizin dibe ı1 kes ne edi Oda wi e bikişine, ne ji je 

ibitirse. Niviskar li vir ji ranaweste. Li du kujtina 

kure xwe bi deste Bozo ı1 girtindana wi, ew hema 

wisa bi hesani, se rojan li du veşartinaterme ku re 

xwe diçe "ber deriye mala Bozo ı1 li deri dixe." 

Niyeta Zoro Axa xirab e. Wı ne tene ku re xwe bi 

deste Bozoda kujtin, ne tene Bozoda girtin, le 

herweha dixwaze Gule, jina Bozo, diya du zaro

yan, di peşeroje de li xwe mar bike. Lo Zoro ni

kare sebir bike: "Zoro Axa ve care xwe gihande 

Gule ı1 kirase we ji hev tiştişi kir. Gule ji nave 

berjor tazi ma. Zoro Axa bi hez desten xwe li na

va we gerand ı1 deve xwe xist nav herdu pesiren 

we, ... " (r.59). Jina Bozo, ku hema-hema di çi

roke de ta nuha berol e dibe bokeya çiroke: 

" .. . Gı.ıle das di orta sere wi de lexist. sere wi ji 

hev perçe bu, çaven wi çı1n ı1 hatin ı1 weke diwa

reki li erde ket" (r.59). 
Wek em dibinin, Ferat ji bo amancen siyasi ev 

çiroka xwe pirr guvaştiye, bi encama kijane çiro

ke beşekiji giraniya xwe ya edebi wenda ki ri ye. 

U pewist e em ve ji bibejin : Dema Firat Ceweri 

ev çiroka te de ni visiye qonaxeke nemaze ya di

roka bakure Kurdistane bı1ye, demeke şoreşgeri 

Olidijderketina axeyan bı1ye. Eger merov li gor 

we deme ı1 idyolojiyeke siyasi li bOyeren di çiro

ke de binihere, heye ku merov bikaribe bibeje, 

ni viskar di amanca xwe de bi ser ketiye, le li gor 

pivaneke edebi, em dikarin nave pivana "edebi

yeta bı1rciwazi" ji Jebikin , çiroke ji bo pirrgiran

kirina aramanca siyasi ji giraniya xwe ya edebi 

wenda kiriye. 
Firat Ceweri di peşgotina xwe de wisa dibeje: 

"Yen ku dinivisin bi dijwariya njvisandine za

nin. Nemaze nivisandina Kurdi. lcar di gel van 

dijwariyan me ev ji xwe re kiriye kar ı1 em li ser 

ve riye dimeşin . Em dixwazin ziman, huner ı1 

edebiyeta xwe ya li ber mirine ye rakin ; bijiyan 

ı1 bi giyan bikin .. . " 

Bi van 17 çiroken xwe Firat Ceweri ava çeme 

edebiyeta kurdi, ya ku heye ı1 e hebe, zede kiriye. 

Desten wi ı1 hemi niviskaren kurd, yen ku li gel 

hemi dijwariyan herhernan ji me re diafırinin , 

sax bin . 
Sydney/ 29. ll. 1990 

Şahine Bekire Sorekli 

*Fırat Cewerf, Gini (17 Kune-çirok, 346 nlpel) /986 
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edebiyat sanat ve kültür • 

Zanyar 

Qutabi jir 
QutabT jTr eweye!. 
Reçıay qutabxaneye 
Bixwene zTrel<ü çal< 
Le pola rel<u çalaR 

AmojçıarT ü wanel<an 
Ley fer be manay jiyan 
Tel<oşe bo amaneT 

Serl<ewtin be qazancT 
Hewil bida bo hiway 

Dili xoş pe mamostay 
Dili dayl<ü bawl<T şad 

Roleyan çıeyT bemurad 
Kur ü l<iç 

İran 1 1990 

Qutabi 
ÇalaR 

Em qutabT Çalal<Tn 
Le xwendina be baRin 
Sal be sal peş deRewTn 

le bawerda pitewfn 
Mamosta be şanazi 

Bo men hTwa dexwazT 
HTwam waye be ewe 

Karwantan bet le rewe 
Le xwendinda nesrewin 
Ewen bo Kurd peşrewin 
Xwendin detan bate peş 

Rizçıarin le derdü eş. 
Emeş peyman dedeyn bew 

Be mamostay salT new 
Em sa!Tş zTrel<ane 

Kam waney zor çıirane? 
Numrey başT le denin 

le asti danamenTn. 

İran 1 1990 

Te bini; 
Be bakin: Be minetin 

pitewe: mukume-biqewete 
Şanazi: iftixar 

nesrewin: kolneden, silnekeneve 
new: nu, taze 

numre: derece, jimarey wergirti, pile 
danamenin : şikest naxoyn, goşegir nabin 

Zanyar ji Kurdistana Başar e 
Niha li Iran dimfne Şiiren xwe 
bi tfpen latfnf dinivfse .. 

1 RUPEL 1 SAYFA 20 

Ez çiqas hesreta bedengiye me! Di vi qata 
serhane ya piçuk de, her tişt di cihe xwe de 
wer delal e. We çaxe deng ji der ve dihatin 
guhe min . Meşina ereba ı1 trenan di xaçere 
de, denge ki monoton ji stereo ya cinaran, re
qe reqa zindren hisildeten ku bi stfinen lam
ben elekıriken kolanan de dihatin giredayi u 
teqe-teqa caman, tute-tuta taksiyan, gure
gura motoren qamyonan ı1 denge deriyen ci
naren ku bi zore dihatin cih ; ı1 min frenkiri 
nen bi teqez dibihestin. Te digot, belku erd 
dihejiya; bel ku ji ew teqe-req ji bona denbu
na mirovan e. Ji xwe piçukahiya min li vi ba
jari derahaz nebfibfi. Tenya ji bo jiyana roja
ne ez çend kolanen derdora xwe nas dikin ı1 
insanen ve taxe li ber çaven min mina figuran 
d için ı1 ten. Di ya min ji min re digot: "Lawe 
mineger rojeke bej na te qasi ya min bi be, we 
çaxe, te we mane ku tu ji mezin i . Edi tu di
karl biçi danişgeheke , weki diktariye ı1 mi
hendiziye. Gelo mafe min ji tuneye ku ez ji 
bifikirim! ji bo çi ye ew bi sere xwe biryar di
din li ser dahatuya min? We deme hesbfinek 
li min peyda dibu ji bo wan miroven wil1a. 
E w bi denge xwe yen nerm pirr dilşirin in, le 
çawan ku tu daxwazeke wan neyne cih , dest 
pe di kin bi aleten eceb li insen işkence dikin. 
Li pe, ledane diya min, bi dest , bi poremin 
şa di bu ı1 eniya min maç dikir ı1 weha digot: 
"Keyfa min te ku tu nagiri ı1 hestirikji çaven 
te nen xware. Xorte mezin! ... Mezine paşe
roje tu caran nagirin." Çawan ew peyv ı1 şiret 
ji deve diya min derdiketin, her peyveke we 
ji min re di hat maneyeke dua! i. Pirr caran ru
he min li diji ve istiqbala dfiredireja neaşkere 
li ber xwe dida. Hiç naye biramin ı1 nikarim 
hibejim ji bili kolit çekiri n u listiken zarokan 
yenji xeyni çamure, lişteki tişteki din di me
jiye min de derhas nedibfi . rojeke minji diya 
xwe pirsi: "Çima insanen mezin ji listiken 
zarokan nalizin!". E w bi hers li min niheri ı1 
ji min re şirove kir ko hin li cihe kolitan, niha 
xani çidikin ı1 di vet ez je fehm bikim ku ewan 
he ji veşartoke dilizin. U ligel hev, le ji bo 
hev. Xweş te bira min ku ji we tişteki fehm 
nedibu. 
Min cixarek vexist ı1 kUr kur kişand. Dil

ınane cixare lfil di bu, ber bi tawane diçfi. Di
ya min rast gotibu. Hiç min ferq nekir ku ça
wanez mezin bılme ; sere minji bejna we bi
lindtir nebu , lebele weki gotina we edi ez 
gihaşti bum. Bi ve qeyde min divet ez dika
rİm ectiji xwe rejiyanekduru direj bidim ber 
çavan. Xwede!.. . min çiqas devgirectayi, 
xwe ji ve jinike veşart, ji bili ku ezji we dilir
siyam ji; le disan ji min je re di hurmete de 
qisur nedikir. E w ji ji bo min her weki bere 
dima. Diya min tim ji ruuh ı1 cane min bu!. 
Bi salan min xwe giredayiya we his dikir, ca
ri nan min dixwest wan hisan di navbera ça
van re bişenim sir dile we. Di piçukahiya 
xwe de, min soz dabu ku ez we neeşinim ı1 je 
re derewan nekim. U çi heyfku salemin bun 
15, ji gund derketim, bawer kin min ji we re 
wiqas derew ji nekirin, le me hevudu ji ew
qas zede neditiye. Rojek li we yek li vir, çi bi 
ser di ya min de hat, ji bili min belku herkes 
pe dizane. duh e vardisan ew kete xewna min 
ı1 xew li min revi. Ez ı1 we geleki ketin gufte
goyan. Ji vir, ji wir qise hat ser hevalen min 
en piçukatiye. We digot, min guhdari dikir. 
Kiji wan bu ye diktor ı1 kiji bu ye ş ivan ı1 be
van. Yektena ez ji xew veciniqiyam, li dora 
xwe meze kir, ne de ı1 ne ji bav ... 
Evaran pirr caran ez dikevim oda xwe ya ra
zane ı1 di bin şirre şirra dilopen baraqe de 
helbestan dinivisim. Wek van kafiyen me
lankolik: 
"Di kedera besinor de serxoş bi bi, bixeniqi, 
Ne bibi melodiya sırana ye wendayi." 
E w yek beyta ku ezji bir tinim . .Carinanji ez 
direvim diçim nav kiteban , sebra xwe tinim. 

Min cixara xwe vemirand ı1 meze kir; edi 
evar dereng bu ye, tariyeki reşi giran der dor 
li min girtiye. Tişteki were xweşik ez mela
yim dikirim ı1 min çendeki din lambe vene
xistin . Bi çend salan şun de, min Çeto nas 
kir. Wıji wek min di danişgehe de dixwend. 
Çeto, bi pore xwe ye reş ı1 qurmişk , te digot 
Şexsiyetekiji zemane romayan de maye. ligel 
nerina xwe ya beşerm ı1 bi peyven nerm ve 
dikaribil tekeve dile hernil kesan. Me hevudu 
bi regaya hevaleki, di cejneki de, naskiribu . 
Gelek baweriya min bi wi dihat. Di dema çun 
ı1 hatine de, dan ı1 standina me hin'ji xurttir 
bu. Cara yekem bu ku ez ı1 wi, di suke de, li 
pey keçikan digeriyan . Em pev re diçfin cejn 
ı1 mehricanan an qehwe ı1 xweşxanan . Heta 
em di cejneke debi reqse di xwidane de feti
siyan. We şeve , Çeto li cem min bu mevan , 
min eç di diwane de kir xew. Hevnasina me 
ewqas direj neajot. Bi ditina wi ez keyfxweş 
dibum, sebra min fereh dibu ı1 hernil xemen 
min belav dibun . U Çeto rojekedest avet ser 
im ile min, xwest ku xatire xwe bixwaze ı1 ve
qete, hevaltiya me direj dom nekir we deqqe 
gil'ek kete gewriya min, min nikaribfi ku be
jim "herre heval , oxir be! .. " 

Dfiwayi wan roj an ez ketim dudiliyeke, min 
xwest careke din li di ya xwe bigerim ı1 weke 
bere ji tera dile xwe sere xwe bidim ser mile 
we. E w ji min maç bike ı1 dile, min heline ku 
ez xem nekim ı1 netirsim. U ez edi zarok ne
bum, diviya min we ji kerb xwe xemgin 
nekira. 
Dema ku ez beheviy, li ser kiteben xwe mi

jfil dibum, disan ji heval Çeto ji xeyala min_ 
der nediçu. lewra ewqas hefte ji li ser çuyina 
Çeto re bori bun. 

Ez ji sendaliye hatim xwar, ji xwe re qede
hek tiji kir, çavek avet der, çi bibinim! Her 
der tari buye, belku işev berf ji bibare. Ez 
çfim, di goşe de, li ber sobu, li ser sendali rfi
niştim. Min qurteke li qedehe xist , we keze
ha min çawa şewitand! Di pencere de li derve 
temaşe kir; otomobiil li pey hev li ber çave 
min winda dibun , edi kolan ji berfe spi 
dixuyan. 

Ew çendek e ku ez xwe di tenetiyi de his 
dikm! Pişti çend heften bedeng, ez tegehiş
tim ku ez dive xwe ji jiyana rojane dur ne
xim. Min biryar da ku , evaran biçim cihen 
şahiyan. Her çi ku şerrnzariya min bireve, di 
demeki kurt de, min ji xwe re qehmexanek 
doz kir. Nave we "Şato bar"bu. Di destpeke 
de, minji dur ve, mi mişteriya temaşe dikir ı1 
bi zewq guhdariya wan dikir. Demeke şu n de 
ez, pe hesiyam ku di ve ez ji peywendiyan li
gel wan çekim. Di dan ı1 standinan de ez te
geheştim ku taktiken min en bere nerast in . 
Bo çi ez tim li mal biminim! Bi tenya ez ça
wan dijim? Niha her roj ligel hevaleki diçim 
mala wan, carinan ew ten mala min , pirr ca
ran nave wan ji nizanim le di welate bi yani de 
peywendiyen hevaltiye zfi çe dibin. 
H eta niha ji dilketiya min n ine ı1 ez evindar 

ji nebfim. Ubele, ji bili yeke. Di yar e ... ! Ev 
jiyana nu ez keyfxweş dikirim. Ji bo çend sa
eten evare. Ez beteşqele, beproblem ji hernil 
xem ı1 xeyalan dur dikelim. 
Bi vi awayi, min ji xwe re heval peyda diki

rin, le gava vedigeriyam destpeka jiyana 
xwe, disan diya min dihat peş çave min, ser 
eşa we, bi tenyatiya we, beteqetiya we ku we
ku şara sere we je dur nediket. Ew her tim di 
mejiye min de bu. Mina şeriteke filmeke ew 
her digeriya ı1 digeriya ... 
Rojeke bi treme diçfim danişgehe . Ez disan 

li ser xwe diponijiyam; eceb diya min li gel 
zaroken xwe yen din çi dike, di gunde Xali
kan de li gel mere xwe dikin sere hev, an na? 
Li gel xuşk ı1 biraye min en din debar dike an 
na? Di ya min car caran ji min re digot ku ew 
çawan li gel have min reviya bu. We bi şer
mokiji min re digot: "have te şivane mala 
have min bu. Ez ji edi xort bum ı1 bi dergisti 
ji bum. U min ji dergiste xwe hez nedikir. 
Min çawan dizani have te sewi ye ı1 bekes e ji 
min dile xwe ki re. Ez rojeke bi nive şeve, he
mu kes di xew de, li gel have te reviyam. Ji 
revandina min have te 12 mehan hepis rame
diyabu." Çawan ku van peyven diya min ha-

ı ı 
tin bira min, min kesereke kUr kişand ı1 cixa
rek bi çend qulman re xilas kir. 
Bawer bin ku ez naxwezim li ser dildariya 

de ı1 have xwe ı1 feqirti ı1 belengaziya wan bi
axivim. Belarn edi di van deh salen bori de 
her tişt wisan halin guherin ı1 tişten wisan nu 
li min qewimin ku min nikaribu guhe xwe bi
dim ser wan. Min welat ı1 gund ı1 de ı1 have 
xwe edi şunda hiştibun. Jiyan di mejiya min 
de bilbil şeritek . Heval ı1 gogiren piçukatiye 
ketin b ira min . Ji her du çaven min rondiken 
germ dihatin xare. 

Li der, otomobil ı1 bisiklet in . Re bi barane 
bu ye gola çamure. Min ji sedi sed biryar da 
ku di hewayeke weha de neçim der. Piçeke 
şunda tevi kitebeki ez di diwane de razam. 
Jixwe hefta çuyi, ez zehf çubum der ı1 ma
bum derengiyi. Ez ji xew rabfim, çum jer ba 
cinara xwe. Lewra ji mej ve ji navbera me 
baş ne bu . Kes li male nin bu . Min hineki li 
derdora xwe temaşa kir, te digot ka gaveke 
bere tef ı1 ta! e xwe ko m kirine ı1 danine cihki. 
Kovarek li ser mase vekiriye, li tenişta tele
wizyone vazoyeke gulen rengin ... Berçavika 
we ya xwendine li ser sendeliye bu. Te digot 
ka he ni ha ji metbaxe li gel cezwa qehwe we
re hundir. Le newisan bu. Gava ez çum oda 
dine, min dit ku ew li erde direj buye. We 
xwestibu hiçe hundur, ketibu ı1 can dabfi . 
Xfiyaye ko dile we sekinibu. Wisa te biramin 
he ku ez li serhane bi xwendine mijfil di bum 
ew ji bi kar ı1 bare d ine. Ez tenegiheştim , ça
wan Ezrayil ketiye hundur ı1 ew biriye. Jixwe 
şeva dawiye me hevudu neditibu. Ez çum di 
biroya we ya antik de rfiniştim , min demeke 
li pirtuk ı1 pirtukxana we meze kir, we he roja 
dawiye ji nivisibu. Ez ketim nav ramanan, 
çavzelkiya min ez tewişandim , min dest pe 
kir deftera we xwend. Çend xizike dawi w i
san bun: "Daxwaza min tim ew bu ku li gel 
wi peywendi çekim. Zor mixabin ku ez sere
tiraz nedibfim ı1 min nediweriya. Carinan 
min xwe sucdar ji dihesiband, jiber ku ez gu
manar bum, Xwede disane dile w i de çi h eye. 
Min her tim fiikir dikir ku dile w ili min d ike
le. U niha min dest pe kiriye ı1 ketime guma
na. Min baweri bi wi nediani, keseki wiqas 
bextiyar ninbu . Ger ew ligel min neawive, ez 
nikarim wi bileqinim. Ez dile xwe de keti
bum şike ku di jiyina wi de kese di heye." 
Hestirikji çaven min disan hatin xare. Çun

ki ez ji ji çi wexte vir de ye ku di ve rederne
xistine de bum, edi ez nikarim te çareke din 
bibinim ı1 careke din ligel te qise kim ... 
Min defter girt , guvişand da ser dile xwe ı1 

bir ber çave xwe ku bibinim çawan desten bi 
huner ew tişt nivisine. E w desten wek yen di
ya min ku ez dihejandim, mezin kirim. Min 
deftera we ya rojane ji dest xwe dani, dit ko 
hestirike çaven min rupelen deftere kirine 
weneyake taybeti, wek tabloya pikaso. Ew 
çend reze ku he neqedandi bun, icar min pe
nusa we girt ı1 dest pe kir bi desten lerizi we
ha nivisi: "Dilovana xoşewest! Ez dizanim, 
eti tu ji min dur i, ez ji ji te. Te ez hiştim ji 
xwe şund de, me hevudu nasnekir u li hev ne
pirsiya, ne ji daxwaza dile xwe ji hev re vekir. 
Ez pir xemgin im li herarnher te, ew gotin di
be ji ter re durust neye, ya rasti ew e, li vir li 
welateki xerib tunebuna te di dile min de ci
heki vala pek bine. Ez naxwazim te ji bir bi
kim. Xwezi min di ve deftere de ev tiştana 
nedita, kula dile min! .. . " 
Parçek tava roje di pencere re xwe gihande 

surete min, min çave xwe ji ber girtin. Tireja 
roje geh bi hez u geh be hez nive ode dialast. 
Tina roje weke petiya agir di cane min re di
çfi, beguman te digot belku diya min eniya 
min maç dikir. .. 

.A 

Us o 
U so kurdeAnato/e ye Ct niha li Ho/anda diji Ct li 
ser şiiren Seyda Ciger.xwfn li Universira Denha
ag 'e lekolinek çedike ... 
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edebiyat huner 

Dilawere Zengi . .-

Çi millet ı1 gelen ku hatine rı1 cihane, tor ı1 me
juwek wan heye. Gelek ji wan milletiın hejar ı1 

bindest mane, le dema ku dest bi tor ı1 mejuwa 

xwe kirine ı1 ji milleten xwe re peşkeş kirine bi 

bir ı1 baweri, koka xwe bi deste xwe ava kirine. 

E w keleha ku dijmin li dor wan ava kir bu heri

fundine ı1 ji bin deste dijmin derketine ı1 xwe aza 
kirinne. Ji ber ku tor serxwebuna milletan e, yek 

ji wan mi lletan millete Kurde. Xweditoru meju

wek kevn e ne xasim di meydana (şiir) helbestan 

de hatiye zanin li ser çerm ı1 ferşikan beri hezare 

salan, helbesten kurdi hatine danin. Gelek tore

van ı1 wejevan ji millete kurd rabune, erne çend 
kesan ji wan torevanan bibejin: 

Feqe Teyran, Melaye Ciziri, Eli Heriri, Mela

ye Xani, Siyapoş ı1 seydaye nemir Cegerxwin. 
Helbest ı1 pirtuken wan iro li me rohni dikin ı1 

torevanen me yen nu dane ser reç ı1 şopa wan. 

Eger çiqasi em di helbest ı1 pertuken wan de pey
ven erebi, farisi dibinin em nikarinji wan re bi

kin kemasi dibe di we wexte de ni re deme wisa 

dixwest , ji ber ku rewşenbiriya wan ı1 ola wan 

erebi bu, yanji w isa diditin ku ev ji zanebun uji

riyek bu. 
u iro torevanen me yen nu dest bi helbesten 

kurdi kirine. Eger ji sedi penci erebi ı1 farisi bu, 

i ro em dibinin ji sedi not u heft bi zare kurdiye 

paqij tete nivisandin. 
Yekji wan helbestvanan Dilawere Zengiye. Di

lawere Zengi xorteki nuhatiye ji herema Cizire 

ye li Arnfide diji, helbestvane me ni visandina (şi

ir) helbest li n ik wi (mewhibe) ye ne ku (numare

se)ye, ji ber ku helbesten (mewhibe) xwedi cew

her ı1 pande (hikmet e), bihna ilm ı1 zanine je te. 

U helbesten (mumarese) çiqasi bi (wezin) u ba

re (qafi) be le wek hejira kerik orta we vala ye u 

meriv tu cewhere (şiir) helbest te de nabinin. 
Ez Dilawere Zengi ji biçfikaniya wi nas dikim, 

her dem di gel meriven zana ı1 torevan ı1 mejfivan 

rı1dinişt ı1 bi wan redida fidistend. Ji berku Dila

wer xorteki jir u welatı)erwer ı1 zana bu, eşa mil

lete xwe xweş naskiribfi, ji we deme de dest bi 

(şiir) helbestan kiriye, ji ber ku helbest ji ni va di
leki bibirin derdikeve. 

Weha renge ev xort di biçukaniya xwe de gellek 

caran dihate cem min u helbesten xwe şani min 

didan. Min nişana (remza) şiir di xwebun (zate) 

w i de di d it ı1 min her deme caran navtedida bi çe

ki ri na helbestan. 
Bele ez ne poşman im, bi wi alikariya min pe re 

dikir. Dara xebata w i iro ber girtiye ı1 mil et ji be

ri dixwe. 
Dilawere Zengi iro buye wejevaneki heja u bi

lind u h in bi h in si tera wi di nav siteren torevanen 

me de di ezmane Kurdistane de diçirise u we de
meke be ku ev helbestvane jir bibereber ji bo ge

lek torevanan u wejevanan. Em bi hevi ne ku yen 

weki wi pir bi bin, ji bo vi millete bindest. 
Helbestvane me gelek dijwari ı1 hejari di ve re 

de ditiye, le dev ji omida xwe bemeda ye, heta 

gihaye arınanca xwe. 
Di ve her kesen ku xebate di ber millete xwe de 

bike wek wi pedar u cegersoz be, heya bighe ar

manca xwe u tiştek pe ker neke. 
Helbesten Dilawere Zengi bi vi rengi hatine ni

visandin: 
Rernz nişan , welatperwer, xweşxwan, marş, 

evini, aşti jina hov ı1 teban, diroki. 
Helbestvane me Dilawer bi rengeki nu u xwe

ser u zirnaneki paqij helbesten xwe çekirine. 

Eger cama em hin peyven giran di helbesten wi 

de dibinin, ew peyv bi xwe peyven kurdi ne, ji 

ber ku zare kurdi zareki fıreh e, ne hewcedare 

erebi ı1 farisi ye. Em hevi ji xwendan dikin ev 

peyven giran nekin kemasi. Je te zanin ku ev ji 

feriseta zimane (şiireye) tişteki pir biha ı1 nirx e, 

di meydana şiir de. 
Gelek sipasin ji we dayike ku Dilawer di ber 

himbeza xwe de u li ser kolina xwe xwedi kiriye 

u bi w i şire xwe yi paqij ji emi şe welat mijandiye 

u li ber landika wi rı1niştiye u di şeven tari de je 

re nuhurundiye bi dirok ı1 stranen kurdi u gelek 

caran xew çaven we nebfiye, di wan şeven reş ı1 

tari de, heta gihandiye ware jine u ev xebata heja 

ji millete xwe re kiriye. 
Mizgin li te be, Cegerxwine Kurd 

Seydaye nemir, zana ı1 reber 
Ware tu le buyi, nemaye xali 
Di pey te iro, maye Dilawer 
Şehr ı1 bajare tora gele Kurd 
Nemaye vala, bekes ı1 xwedi 

Bare te'y giran, daye mile xwe 
Şopa te iro, ewi daye ser 

Seyda de rakev, be derd ı1 be kul 
Ala te iro, wa hildaye jor 

Xorte çeleng u jir ı1 hinerbaz 
ŞaM evine li texte Keşwer... A A 

TIRE] 
*Ev nivi's ji peşgotiflll pinükıı helbesta Dilawere Zengi' hatiye 

ginin. 

Şindoxi 
H. Şindoxi ji Kurdistana Başur e ı1 diwana wi 

·'Hi nde Axi'nk Ji Awazen Dile Min '' ji aliye 

Komela Niviskaren Kurdistane weşiyaye ... 
Roj bo roje peyven germ çeperen xwe diyar 

diken ı1 alaye xo bi tişken roje vedikin u li ser 
w~late hizreka nu dibine deng .. o 

U gav bo gave risten nazik berev deme pexşa

neke difırin u je re dibine xal... 
Ü deme hozanvanek arniren hozanvaniya xo 

binit ı1 neheniyen çaven evindareka mest pe bi

vekolit ı1 ew dildar nebit ı1 agiri bikete keval ı1 

boyen wi befır bin! Wi demi di navbera levan ı1 

maçan de debite ceng ... 
Lewa çi keş u neheni u arişe nemayne çi ra

manen h ur je re nebune reng . .. 
"Ui>ror tiştekl siruştl ye" ı1 wexte ew peyven 

jin perwer ji bendixanen ferhengen miriyen 
kevin azad bibin, ew hozanen awaz perwer ji 
birken geniyen wadi tinen kurt rizgar dibin ı1 

bo peyda kirina nujen kime bikevne re u peya-
ma xo ya vi demi bi baştirin dimen tomar bi

ken, çunki rewşenbiriya deme berhingariya her 

milleteki bi şanazi tete pirwaz kirin ı1 li refken 

bilinden edebi tete parastin. 

H esen 

Ere Narin! 
Heta min şevek dibürand 
Hezar hizra 
Ji aşüpa wenen hewe 
Ji mejye min diraxirand ... 
Bi nalin min didit! 
Reşekek dihat 
pirça xuşka min. Narine! 
O cot Rezyen te 
Li destan di aland 
O babe pir li ser pişte 
Diraxuşand 
Bi piya ve diçü ser şernitRa 
Pire dayka min 
O Avista piroz d'dirand 
Ere Narin 
Heta min şevek dibürand! 
Hezar bira 
Hezar axinR ü şira 
Dile min digivaşt ü d'kirand 
Bi tirs min d'dit 
Pirhevl'yek 
Dihat qurimReke kirma xari 

Pe dar 
Pedar im ez pedar im 
Tev pet ü tev bi ar im 

Roja teme meydane 
Birüskan tinim xware· 

Ev agire serxwebün 
Ji bo azadi hebün 

Li sere koh ü çiyan 
Rohni didim zinare 

Agireki bi reh e 
Bere wi pir fireh e 

Va büye bist ü çar sal 
Dikim qir ü haware 

Eşa wi pir giran e 
Şewata wi derman e 

Agir vexim bi agir 
Neyar ez binim xware 

Her setem ü zinat be 
Tim kuştin ü şewat be 

Li berxwedan. pedar im 
Can QO ri me ez yare ... 

Bersı~ 
H evaleRI 
Bira saza min nü ye 
Tişte bibejim zü ye 

Guhbidere bi zani 
Saz nü ye guh girani 

Kes guh nake ve saze 
Masa bi mey ü maze 

Bilüra'm xweş dibeje 
Nezan ji ber sergej e 

Denge saza min hür e 
Dürbina min pir kür e 

Saza min bi düzan e 
Bere min ne erzan e 

Kevre giran bi ci ye 
Ne'b ser ave Retiye 

se Gotin 

Di navbera min ü te dana 

ı 

Nasnamamin 
Li sinoren bejna te ya ... 
Sora qaçax 
Hate sotin!? 

2 

O baş sıxrne xo li erdi d'çikiland 
Çiroka işqa min ü te 
Li koçken sar 

Kela Xane Lepzerini 
Di hurqumand 
Şirhoka işqa min ü te 
Ho di herifand 
Husa Narin 
Ez ü şev di mayne hevrik 
Hezar xwezi diqel xwina min 
Di büne şirik 
Le elind di hawara min dihat 
Ew Rirase pis ü tari 
J'ek di bijikand 
Paşi Narin 

Ji deven xar 
Berüvaji 
Hate gotin 

3 
Min ya mayi 
Bo çiyayi 
Bo evl'na di dil da zayi 
Bitine bitine 
Dersakeka sor a bi xwin 
Careka di 

Hevlyeka nü 
Hezar vlnosa xo bo bejna te di cemand Bi xwineka di 

Baş bisotin 

""' u çan d 

Kevre bin derya derx e 
Gewher e biha nirx e 

Zer di deste nezana 
Be nirx e ne bihana 

Pir giran e cawe min 
Bi zanin e hawe min 

Cawe min ne qimaş e 
~e ne be qeraş e 

Ev zarava kurmanci 
Diresim zer je bi ci 

Dilawer im bestevan 
Ji bo nezana rezan 

Gewher ji dev direjim 
Ez xweşxwana dibejim 

Ger beji ne waye bil 
Cawe min meke parvii 

Min çekiri beguman 
Ji bo nifşe me kurdan 

We bi zanin me çi got 
Ji Rame bighen du cot 

Zirnan ü wejeya xwe 
Rasti ü rezana xwe 

KI dibeje ne dem e? 
Kes nabeje çi gem e? 

~ hatiye gem Ririn 
Deng naye guh kem 
Ri ri n 

E w xwe dikin 'pir zana 
Cihe wan nav nezana 

Zarava tev li hev geş 
Paqiş kin ü bid'ne peş 

Ji cihan re bibeje: 
Em in xwedane weje. 

22. 04. 1984 

H eza 
GaziyeRe 

Gaziya te jar 
Di navbera 

Soratiya siyanide .. . 
Tsal 

O zeratiya xerdele par' 
Dirinden jehr har 

Gaziya .te ya ho nazdar 
Girtin werpeçan 

Sotin xwarin 
Xwinelo kirin 

Bipencen xwe yen xar 
Le deng vedana 

Gaziya te jar 
se peyven dijwar 

Dumahiya gule büna min 
Her xwar. Her xwar 

Kevoken be zar ... 
O silaven sar... 

O ez ü te yen evindar. 

RUPEL 1 SAYFA ııl 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. .., 

... 

1 

HALF IN 

ı ı J ll 

tM , I.J. 
~lll u 

1 n 

• • 
~ 11 M 
ll • .. 1 

ı 

tl lll' 
lll 

BÖLÜM • 4 
Üçüncü bölüm Sayı 86; sayfa 22 'de 

Onikibin atlı ve binlerce yaya kuvvetler ile 
donatılmış bir ordu oluşturuldu. Kürt kuv
vetleri harekete geçince Erzurum'daki Os
manlı Seraskeri'nin şiddetli saldırısı ile 
karşılaştılar. Ayrıca Sultan derhal harekete 
geçerek Kürtlerin üzerine güneydeki kuv
vetlerini gönderdi. Yapılan şiddetli savaş 
s?~~cunda bu mücadele de Kürtlerin yenil
gısı ıle sonuçlandı. Ancak, ne yazık ki bu ve 
daha bazı ulusal mücadelelerin ayrıntıları 
v~ ~ah ramanları hakkında elimize gerektiği 
bıçımde belgeler geçmedi. Şu kadar ki Vili
çevskiy, 19. yüzyılın başlarında yapılan mü
cadeleleri bilinçli bir biçimde ve halkça ya
pılan kurtuluş hareketleri değil de ağalar ve 
beylerin kendi çıkarlarını sürdürnek ve hü
kümetin baskısından kişisel çıkarları yö
nünden kurtulmak . amacıyla girişilen ey
lemler olarak gösteriyor. 

Ancak Viliçevskiy, bu incelemelerde tam 
isabetli değildir. Çünkü Kürtler aşiret adet-

. lerine ve reise itaat hususuna kuvvetle bağlı 
olmakla beraber gerek Şah, gerekse Padi
şah yönetiminden hiçbir zaman memnun 
değillerdi . Bu iki devletin soyguncu temsil
cileri yanlız halkın elinde olanı almakla kal
mıyorlardı. Aynı zamanda onları köylere 
baskı yapmaya gönderiyorlar ve getirdikleri 
ganimetieri ellerinden aldıktan sonra plan
lar~ meydana çıkmasın diye bu gafıl kimse
lerı başka yönden, başka suçlada itharn 
edip, cezaladırıyorlardı. 

Bu tip davranışlara aşiret reisieri yönetici
lerle ortak oluyorlardı. Onlarla ilgili Hak
!<ari'de Konsolos Vekili olan Fikamsara'nın 
Istanbul'daki Rus Setiri'ne gönderdiği yazı 
v~ birçok belgeler vardır. 

Iran ve Osmanlı hükümetleri, Kürt halkını 
ekonomik ve kültür yönünden zayıftutmak
la kalmıyorlar, kendi genel sultanlarının 
güçsüzlüğü yüzünden yönetimlerinde bulu
nan uluslara tahakümlerini devam ettirebil
mek için onların aralarına daima nifak to
humları da ekiyorlardı. Örneğin ; Kürdis
tan'da bir aşiret reisi ne yardım vaad ederek 
o aşiretin aralarında düşmanlık bulunan di: 
ğer bir Kürt aşiretine saidırmasına neden 
oluyorlar, iki tarafın da bir hayli yıpranma
sına seyirci kaldıktan sonra arabuluculuk 
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yoluna gidiyorlardı . 
Böylece bu ve buna benzer alçakça davra

nışlarla bu halkın üzerinde hükümlerini de
vam ettiriyorlardı. 
Diğer bir yönden Kürdistan'daki kargaşa

lıklar, büyük yabancı devletlerin işlerine 
yarıyordu. Çünkü bunlar bu yollarda Orta 
ve Uzak-Doğu'daki sömürgecilik amacına 
daha ko~ay varıyorlar, çıkan olayları bahane 
ederek Iran' ın yahut Osmanlıların politika
larına müdahale edebiliyorlar ve bölgedeki 
politik etkinliklerini artırıyorlardı. 
Olayları ve politik durumları daima çıkar

ları açısından değerledirmeyi prensip edi
nen diplomatlar ve Kürdistan'da inceleme 
yapan kişiler bazı gerçekleri de olduğu gibi 
yansıtıyorlardı. Bunlar, Kürtlerin misafı
rperverliğini , temiz huylarını ve savaş ko
nusundaki üstün başarılarını överek anlatı
yorlardı. 

1805-1806 yılarında Napolyon'un temsil
cisi o)arak Şah ile görüşmelerde bulunmak 
için Iran'a gelen Emidyo Cobir, Kürtler 
hakkında şöyle diyordu: 

' 'Halk, yolcuların geçtiği yerlere, yanla
rında misafir için kesilmeye ayrılmış koyun 
veya kuzuları ile oturuyor ve bunların hare
ketlerinden konuk bekledikleri de açıkça 
belli oluyor. Nitekim buralarda gezi yapan
lar böyle şeylerin yabancısı değildirler. 
Bunlar bu ülkedeki halkın iyi niyetlerinden 
emin oldukları için onlara konuk olmaktan 
en küçük bir korku du ymazlar. Bir yabancı 
gelince, Kürtler ona yaklaşır: 'ehlen ve seh
len kendini evinde zannet, biz burada ağır
lamak ve hizmet için konuk bekliyoruz ' der
ler. Ondan sonra misafir ve bineğini içeri 
alarak gerekli ikramı yaparlar. Konuğun 
ayrılacağı zaman da, ona gereken azığı ve
rerek, kendisini uğurlarlar. " (12) 
Büyük Ermeni yazarı Haçator Abofıyan, 

Kürtler arasında uzun süre yaşamış ve çe
şitli özeliklerini anlamış bir araştırmacı 
olarak şöyle diyor: 
. ''Eğer Kürt, bir kimsenin malını koruya
cağına dair yemin ederse, yahut birisinin 
sırrını sak/ayacağını vaadederse, hayatını 
vermeyi taahhüt ettiği hususlara hıyanet et
meyi tercih eder. Nice defalar,fakir olan bir 
muhtaca vererek nefsini mahrum etmiştir. 
Doğu 'da yaşayan diğer uluslara oranla 
Kürtler kadına daha fazla saygı gösteriyor
lar. Eğer Kürtler düzenli ve uygar bir hayat 
yaşama olanağı bulsalardı kelimenin tam 
anlamı ile doğunun kahraman ulusu olur
lardı.' '(13) 
Kuşkusuz gerek ekonomik şartlar, gerek-

se politik ortam uygun olsaydı bu güzel sı
fatlar gittikçe gelişecekti . Ancak Şah'ın ve 
padişahın kötü yönetimi her türlü olumlu 
gelişmeye engel olmuştur. Bunlar egemen
liklerini yürütmek için tam tersine olumsuz 
yolu seçmişler, aşiretler ve burada yaşayan 
azınlıklar arasına nifak tohumu ekıneyi çı
karlarına daha uygun bulmuşlardır. O dev
rin sosyal bünyesi ise insanlar arasında fesat 
sokmak için ulus, aşiret , dini inanç kavram
larından yararlanmaya çok uygundur. Nite
ki_~ 1840 yılları_na kadar kardeşçe yaşayan 
Kurtler, Nasturıler ve Keldaniler arasına 
Osmanlı Sultanı'nın soktuğu nifak sonu
cunda bu halklar arasında çatışmalar mey
dana gelmiş ve biri diğerine düşman ol
muştur. 

19. yüzyılın sonlarında Kürtleri bu bölge
de yaşayan Ermenilerin ve diğer azınlıkla
rın üzerine saldırtmak için İstanbul'un çiz
miş olduğu ve uyguladığı plan bir rastlantı 
eseri değildir. 

Büyük kapitalist devletler ise, bu ülkede 
yaşayan kavirnlerin, aşiretlerin çeşitli dini 
inançlara sahip olanların aralarına girmiş 
ve layık olduğu derecede yararlanmasını 
bilmişlerdir. Başta İngiltere olmak üzere, 
Rusya, Fransa, Almanya ve Amerika sö
mürgecilik siyasetlerini Orta ve Uzak Do
ğu'da alabildiğine geliştirdiler . 

1830 yıllannda İngi/teri 'nin 
Kürdistan 'a sızması 

~8. Y~yılın sonlarından _başlayarak Kür
dıstan, Iran ile Osmanlı Imparatorlukl~ı 
arasında rekabet alanı olmaya başladı. Iki 
taraf da burada yaşayan Kürtlere kuvvetiice 
egemen olmak istiyo~lardı. 19. Yüzyılda 
mücadele meydanına Ingilizler ve 19. Yüz
yılın sonlarına doğru da Almanlar ka
tıldılar . 
İngilizler bu iki kapitalist devletin arasın

daki yere önem vermeye başldılar. Stratejik 
önemi olan Kürdistan bölgesi İran ve Os
manlı d~v~etlerinin arasın~a bulunuyor ve 
g~~e~e~ ıçın ~ynı ~and~ Ingiliz sömürge
cı lığını~ gelışmesıne olanaklar vaad edi
yordu. Ingiliz yöneticileri ve onlara bağlı 
ola~~ Do~~ Hindistan Şirketi, doğudaki 
etkinlıklerını arttırmak için Kürt aşiretleri 
arasında propagandalar yapmaya ve Kür
distan'da taraftar kazanmak amacı ile çalış
maya_ başladılar. Bu amacın gerçekleşmesi 
için Ingiltere'den Kürdistan'a diplomatlar, 

casuslar ve arkeologlar gelmeye başladılar. 
Bunlar çeşitli fırsatlarla aşiret reislerini , 

nüfuz sahiplerini satın alıyorlar, Ondan 
sonra politik amaçları üzerinde çalışmalara 
başlıyor lar. 
Kürtlerin savaş yeteneğini ve ulaşıma uy-

g~ın yolları inceliyorlardı. · 
Ingilizler 1806'da Doğu Hint Şirketi'nin 

şubesini Bağdat'ta kurduktan sonra, bu ça
lışmalarını daha da artırdılar. Şirketin tem
silcisi Ric ve yardımcısı Hayn, Kürt aşiret 
reisieri ile ilişkilerini artırmaya ve satın ala
bildiği kimseleri polit!~sının hizmetinde 
kullanmaya başladı. Oyle ki bulunduğu 
bölgede emir veren ve egemen olan bir de
rebey durumuna erişti . Hintli askerlerden 
meydana gelmiş bir miktar kuvvet daima 
ona eşlik ediyordu. 

Basra'da faaliyete geçen meslektaşı İngiliz 
Kolkhan da çalışma konusunda ondan aşa
ğıda kalmıyordu. Bunların çalışmaları sa
yesinde Basra ve öz~llikle Bağdat, Osmanlı 
Imparatorluğu'nu , Iran'ı ve özellikle Kür
~istan'ı araştırmak için çalışan casusların 
Ingiliz diplomatlarının merkezi oldu. ' 
Adı geçen bu iki kişinin hazırladıkları ola

naklardan yararlanan kumadan Mc Donald 
Kiynir, Doğu Hint Şirketi'nin politik vekili 
olarak çeşitli defalar Küçük Asya, özellikle 
Kürdistan ve Ermenistan üzerine geziler 
yaptı. Onu bu gezilere yöneiten neden ise 
Hindistan:a sefer yapmak için hazırlıklar~ 
başlayan Ingiliz ordusunun Kürdistan'dan 
geçebileceği yolları ve diğer hususları tesbit 
idi. 
İngiltere'nin birçok kereler uyguladığı -

Hindistan' ı tehdit- teorisinin gerçekten Do
ğu'nun bütününü gözönünde tutan düşman
ca çalışmaları gizlemek için bir bahane ol
~uğu biliniyordu. Onun amacı, Osmanlı ve 
Iran devletlerini de .tamamen sömürgesi ha
line koymaktı. 
Mc Donald, böylece Kürdistan ve Erme

nistan'dan sonra diğer önemli şehirlerde de 
incelemeler yaptıktan sonra Hindistan'ın 
Midras şehrine geldi. Aslında kendisi bura
daki Sent Core kalesinin kumandanıydı. 
Gezdiği yerlerde yaptığı incelemeler sonu
cunda hazırladığı raporu ve Hindistan'a hu
cüm ile ilgili çalışmalara yardımcı olacak 
dökümanları Doğu Hint Şirketi'nin yöne
tim kuruluna teslim etti . 

Devam edecek 

(12) Cobir, " Kürdistan ' ; sahife: 181 
(13) Ahofiyan, "Kürtler '; sahife: 226- 229 

KURDISTAN PRESS • 26 KANUN 1 ARALIK 1990 ı 

\ 

.. 

( www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ı· 

t .. 

~~~ 
The Kurdish News Asency 

Ajansa NOçeya Kurd, çav, guh 

O zimane tevgera rizgariya nete
wl O civakiya welate me ye. 

Tişten te bihist O ditin 
bigihine ANK. 
Lekolinan li ser 

serpebatiyan çebike. 
SOretan bikşine. 
Reçeşop bibine. 

Alikariya tevgera rizgariya me 
ya netewi O civaki b ike O denge 

we bigihine gelen cihane. 
Parlementoyen EwrOpa, rexİsti

nen civaki yen demokrat o we
şanan taqip bike. 

lanyariyen ku dikevin 

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

bibe, binere. 
Pewendiyen xwe bi welat re 

kOr bike. 
Kar bike, ku reçeşop O nOçe bi-

gihin ANK. 
N av n i şan O telefona ANK b ide 
karkeren ku diçin welat O ten. 
Pewendiyan bi ANK re deyne. 

Ji dil O can bi be endamek ji yen 
nOçevanen ANK. 

ANK care yekemine 
ku bOye 

navenda nOçeya Kurda. 
· ANK sazOmaneki ji ya tekoşina 

rizgariya netewi-civakiya me ye 
ANK ya me hemOya ye. 

Kürt Haber Ajansı ülkemizdeki . 
ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin gözü, kulağı, 
dilidir. 
Duyduğunu, gördüğünü ANK! 
ya ilet. 
Olayları araştır. ~ 

Resim çek. 
Belge bul. 
Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş 
Mücadelemizin dünya halkları
na duyuralmasına katkıda 
bulun. 
Avrupa Parlementolarını, de
mokratik kitle örgütleri ni, 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 Ajansı 

O O O 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. 

O O O Hejmaren Kurdis
tan Press'e (1-78) yen ne
zike 3 sal O niv 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. 

* * 
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 O 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 jorin de 
ye. 

isteme Adresi • Navnişana Xwestine 

BOX 70 80, 172 07 SUndbyberg - SWEDEN 

Folketshus•Stockholm 
18.01.1991 • 17:00 
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• • ePIROZ BE 45'EMIN 
SALVEGERA KOMARA 

MEHABAD A KURD 

Hemwelatiyen Heja; 

Di diroRa her neteweyeRI azadixwaz 

de hineR rojen piroz ü nemir hene Ru 

büne nişanen serbilindi. rojen milli. 
cejn ü şahiyen wi neteweyi. 

Netewe Kurd ji yeR ji Revintirin nete

wen cihaneye Ru benaben ji bo azadi

ye teRoşaye; di direjiya diroRa xwe ya 

piri boblat de her tim ji bo azadi ü riz-

çariye xebitiye. qurban dane ... 

Duye meha Rebendane; bi seroRatiya 

peşençe nemir Qazi Mihamed. da

mezrandina yeRemin Komara Kurd li 

Mehabade. yeR ji çirtnçtirin ü hejatirin 
rojen neteweye Kurd e. 

Roja duye Rebendane stereke çeş e li 

esmane xebata çele Kurd e Ru we he-
ta hetaye şewqa xwe bi de. 

Em siyanet ü serbilindiya xwe bo ve 

roja dirokı ü damezreneren Komara 

Kurdistane xwiya dikin ü hevwelati-
yen xwe piroz dikin ... 

Me rexistinen li jer. bi dilxweşi ü şaya

neke mezin biryara pirozkirina duye 
Rebendane çirtiye. 

Em hevidar in tev xwişk ü birayen 

Kurd di ve şahiye de beşdar bibin ... 

Silav bo roja duye Rebendane! 

• Partiya Demokrat a Kurdistana Iran 

• Tevgera Rizgariya Kurdistan (Tevger) 

• Cep ha Kurdistana Iraq e 
• Partiya Demokrat a PeşverO a Kurd li SOriye 

• Partiya Rizgariya Kurdistane (Rızgari) 

••• MEHABAD KÜRT 
CUMHURİYETİ'NİN 45. KURULUŞ 

YlLDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. .. 

Değerli yurttaşlar; 

ÖZf!Ürlükçü her ulusun tarihinde bazı 

ölümsüz ve kutsal f!Ünler vardır. Bu 

f!Ünler o ulusun ulusal bayram f!Ünle

ridir. Özgürlüğü için mücadele eden 

Kürt ulusu dünyanın en eski uluslann

dan biridir. Kürt ulusu tarihi boyunca 

sürekli olarak ÖZf!Ürlüğü ve kurtuluşu 

için mücadelesini sürdürmüş. bu yolda 

birçok kurbanlar vermiştir. 

22 Ocak 1946 'da ölümsüz önder Kadı 

Muhammed'in başkanlığında kurulan 

Mehabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluş 

f!Ünü Kürt ulusunun en önemli ve de

ğerli ulusal f!Ünlerinden biridir. 22 

Ocak 1946 'da Kürt halkının mücadele 

semasında aydınlık bir yıldız doğdu. 

Bizler Kürt Cumhuriyeti'nin kumlduğu 

bu tarihi f!Üne olan sayf!imızı belirte

rek. bütün yurttaşlanmızı kutluyomz. 

Bizler. aşağıda isimleri belirtilen örf!Üt

ler olarak Mehabat Cumhuriyeti'nin 

kuruluş yıldönümünü birlikte kutla

maya karar verdik. 
Bütün Kürt kardeşlerimizin Cumhuri

yetin kuruluş yıldönümü toplantısına 

katılmalarını dileriz. 
Selam olsun 22 Ocak 1946 ya 

• İran Kürdistan Demokrat Partisi 

• Kürdistan Kurtuluş Hareketi (Tevger) 

• Irak Kürdistanı Cephesi . 

• Suriye Kürt ilerici Demokrat Partisi 

• Kürdistan Kurtuluş Partisi (Rızgari) 
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