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ORTADoGU'DA SAVAŞ 
TEHLIKESI TIRMANİYOR 

2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Ku
veyt'i i§gal etmesiyle baş gösteren Kör
fez bunalımı tüm Ortadoğu bölgesini 
kapsayan yeni boyutlar kaza~ tır. Or
tadoğud~inbirkriziniçindedir.Bölge
de yaşanılan krizden tüm Dünya 
etkilenmektedir, Dünya ülkeleri daha 
şimdiden bunalımın ekonomik sonuçla
nnı yaşamaya başladılar bile. Siyasal 
alanda tüm devletler, uluslararası tüm 
güçler, sorun karşısında do&rrudan yada 
dalaylı olarak ,şu veya bu biçimde, tavır 
almak zorunda kalmışlardır. Bölgede 
her an sıcak savaşa dönüşebilecek bir 

durumya.şanmaktadır. 

Bunalımın ba.şladıgından bugüne ka
dar Saddam Hüseyin yönetiminin tav
rında bir değişiklik olmamıştır. Aksine 
Irak, Kuveyt' i ilhak ederek konumunu 
daha da güçlendirmeye çalışmaktadır. 
Ekonomik abluka ve uluslararası diplo
matik baskılar yoğunla.ştıkça Saddam 
yönetiminin saldırganlığıda arlımakta
dır .Saddam, Irak'a yönelik bir müdaha
le olması halinde, kimyasal silahlar 
dahil, ellerindeki her türlü silahı kulla
nacağı tehdidinde bulunmaktadır. Şu 
anda Irak'ın elindeki en büyük kozlar
dan biride Batılı rehinelerdir. 

Uluslarrası düzeyde sürdürülen yo
ğundiplomatikçabalara ragmenKörfez 
bunalımı bugüne kadar barışçıl bir yol
dançözümlenemedi.Bunalımıntırman
dırılınasında ve olası bir savaşta çıkarı 
olmayan bazı ülkeler sorunun görüşme-

ler yoluyla ve barışçıl bir biçimde çö
zümlenmcsinden yanaydılar ve bu doğ
rultudaönemligirişimlerde bulundular. 
Ancak gelinen a.şamada,sorunun barış
çıl yoldan çözüm şansı oldukça zayıfla
ınıştır. "Bir deli bir kuyuya bir taş atar, 
kırk akıllı çıkaramaz" diye bir söz var
dır. Kuveyf in işgal edilmesi ve baş 
gösteren Ortadoğu bunalımı böyle bir 
durumagelmiştir. 

Mevcut durumda Irak,bir kaç Arap 
ülkesiyle Dünya'da bir kaç devlet dışın
da,uluslararsı alanda tamamen yal
nızla.ştırılınış durumdadır. BM'lerin 
aldığı kararlar ve buna baglı olarak sür
dürülen ekonomik abluka yoğun bir bi
çimde uygulanmaktadır. Başta ABD 
olmaküzere,büyükdevletler,ckonomik 
ablukanın delinmemesi ve Saddam yö
netiminin çökertilmesi için uluslararası 

düzeydeyoğun bir çabanın içindedirler. 
Bu olayın ekonomik ve diplomatik yö
nüdür. Belirtmek gerekitki ABD bu 
alanda uluslararsı kamuoyunu kendi le
hine çevirmcde son derece başarılı ol
muştur. ABD ve müttefikleri açısından 
ırak'a yönelik askeri bir harekete geç
mek için uluslararsı k~ullar uygun bir 
duruma gelmiştir. Aradan geçen süre 
içinde bölgede sava.ş olasılıgı dahada 
artmıştır. ABD ve müttefiklerinin böl
gedeki askeri yığınakları sadece 
gözdağı vermek ve ırak üzerinde ca ydı
n cı olmaya yönelik değildir. Askeri yo
ğunla.şma ve çok yönlü olarak 

sürdürülenhazırlıklarsavaşıöngörenbir 
slratejiye göre yapılmaktadır. ABD ve 
müttefikleri ekonomik ablukanın sonuç 
vermesini beklemekte ve zaman kazan
mak istemektedirler. ABD, Saddam 
Hüseyin'i kışkırtarak, saldırıyı Irak'ın 
başlatmasını kendisi açısından daha uy
gun bulmaktadır. ABD'nin yanında 
Inggiltere,Fransa,diğerbazıAvrupaül
keleri ve bu arada Türkiye bölgeye as
keri güç yıgmaya devam ediyorlar. Son 
olarak Sovyetler Birliği, Çin, J aponya 
ve diğer bazı ülkelerde ırak'a yönelik 
askeri bir harekat için yeşil!§ık yakmı
şlardır. ABD savaşı öne çıkaran bir po
litikaya yönelmiştir. Mevcut durumda 
Ortadoğu'da sava.ş etkenleri ağır bas
makladır. ABD ve müttefikleri askeri 
bir harekat için uygun bir zamanlama 
peşindedirler. 

ÇANLAR KIMIN IÇIN 
ÇALIYOR? 
Dünya'nın ve bölgenin bugünkü ko

şullarında Saddam Hüseyin iktidarının 
yaşama şansı çok zayıftır. Saddam 
Hüseyin iktidarının işbaşında kalması 
kabul edilebilir bir durum değildir. Ar
tık belJidirki Ortadoğu'da sava.ş çanlan 
Saddam ve yönetimi için çalmaktadır. 
Arap ülkelerinin çoğunluğu bile Sad
dam'a ve Irak yönetimine cephe almı
şlardır. Saddam Hüseyin, Dünya'da 
yaşanansürecivebusüreçteuluslararası 
ve bölgesel güçler dengesini hesaplaya
madı, açıkçası bir hesap hatası yaptı. 
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Br. da O'nun iktidanna mal olacaktır. 
Bu bunalımdan ve sonuçlanndan en 

çok ve her kesten önce ABD emperya
lizmi ve onun bölgedeki i§birlikçileri 
yararlanacaklardır.ABDemperyalizmi, 

uluslararası alanda "soguk sava§Ul bit
tiği" Dünya'da "bloklann ortadan kalk
tıgı" ve "sosyalist ülkelerin hızlı bir 
çökii§ sürecine girdikleri" bir dönemde 
Dünya'mn tek hakimi ve jandarması du
rumundadır. ABD'nin Ankara Büyük 
ElçisiMortonABROMOWITZNokta 
dergisine yaptıgı bir açıklamada §Öyle 
diyor: "Şimdiki Körfez krizi, bence 
olaylara daha ge ni§ bir çerçevede bakıl
ması gerekligini gösterdi. Kriz, ABD 
dı§ında hiç bir ülkenin Dünya'yı hareke
te geçirecek manevi, siyasi, ekonomik 
ve askeri imkanlara sahip olmadıgııu 
gösterdi. "(Nokta, sayı 38,23 Eylül 
1990) Sezar'ın hakkııu Sezar'a vermek 
gerekir, dogrusu günümüzün Dünya 
gerçekliği budur.Bu koıullarda ABD 
emperyalizmiOrtadogu'nunsiyasalge
lecegini yeniden biçimlendirmek istiy
or,dolayısiyle Ortadogu bölgesi yeni bir 
paylaşın sürecini yaşyor. Bölgeye tek 
yanlı ve mutlak egemenligini kura
rak,bir daha çıkmamak üzere yerle§en 
ABD, uluslararası alanda bu eyleıni
ni,bölgeye "özgürlük", "barış", "demo
krasi11 ve"istikrar" getiren bir gücün 
kaçııulmaz tarihi görevi olarak sunu
yor.ABD,uluslararasıalandahiçbirdö

nemde bu kadar rahat ve pervasızca 
hareketetmemi§tir. 

Genelde Ortadogu, özelde Irak üze
rinde dahaşimdidenyeni paylaşın plan
lan yapılmaktadır. Uluslararası bazı 

çevrelere göre Kuveyt'in i§galinden 
ABD'nin haberi vardı ve Körfez bunah
nu bizzat ABD'nin bir senaryosuy
du,bununla bölgede ve petrol yataklan 
üzerinde tek yanlı olarak egemenligini 
kurmaıun koıuUanıu yaratmak istiyor
du.Ancakdurumneolursaolsun,ABD, 
Ortadogu bölgesine kendi emperyalist 
çıkarlan dogrultusunda yeniden şekil 
verecektir.Gelecekteçıkarlanıuntehli

keye girmemesi için bugünden bunun 
tedbirinide alacaktır. Dllji§leri Bakaıu 
James Baker'ın yaptıgı bir açıklamaya 
göre ABD, kriz sonrası Ortadogu'da, 
NATO'ya benzer askeri bir paktın ku
rulmasııu öngörmektedir. Bunun ne an
lama geldiği açıktır, üzerinde uzunca 
tahliller yapmaya gerek yoktur. ABD, 
bölge halkianna özgürlük,banş ve de
mokrasi getirmek için gelmiyor. Hedef 
saltSaddamyönetiminidevinnekdegil-
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dir;esas ve uzun vadeli hedefbölge hal
klanıun,en baştadaKürthalkının, ulusal 
vetoplumsalkurtuluşmücadelesinibas
trrmak ve bölgeyi uzun vadede empe
ryalizm açısından güvenli ve istikrarlı 
bir duruma getirmektir. Körfez bunah
nu dolayısiyle bölgede ve uluslararası 
alanda ortaya çıkan bugünkü durumun 
sınulı ölçüler içinde de olsa Kürtlere 
yaradıgıdogrudur, ancak bunun, geçici 
birdurumoldugunuvegelecekteKürdi
stan Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni daha 
büyük tehlikelerinbekledigini unutma
mak lazımdır. Örnegin bu süreçte Gü
ney Kürdistan ulusal demokratik 
güçlerinin yogun çabalanna ragrnen 
ABD ile ciddi bir temas saglanamaiDIJj
tır. ABD, Saddam yönetiminin devril
mesi ardından ırak'ta durumun ne 
olacagı, burada yaşayan ve yıllardır ulu
saldemokratikhaklanugrunamücadele 
veren Kürt halkının ve Güney Kürdi
stan'ın siyasal geleceğinin ne olacagı 
konusunda bugüne kadar açık hiç bir 
şey söylememi§tir. Kaldıki,1975 yenil
gisi Kürt halkııun hafızasından silinme
miştir. ABD, Kürt sorununu 11İnsan 

haklan meseleleri" çerçevesindeele aly
or, çözmünüde bu baglarnda görüyor, 
hepsi budur, bundan ötesine karşıdır. 
M.Abromowitz adı geçen açıklamasın
da: "ABD, Türkiye'nin toprak bütünlü
güne bağlıdır. Bagımsız bir Kürdistan'a 
karşıdır. Biz, Türkiye'nin Kürt nüfusu
nun geleceginin Türkiye'de olduguna 
inanıyoruz.ABDhükümetininTalabani 

ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır."diy
or. 

TÜRKİYE HESAPLARINI 
NEYE GÖRE YAPlYOR? 

Körfez krizinden yararlanarak Orta
dogu üzerinde hesaplar yapan sadece 
ABD emperyalaizıni degildir.Kürdi
stan'ın en büyük parçasını sömürgeleş
tiren ve bölgenin en büyük sömürgeci 
devletlerinden biri olan Türkiye'nin de 
hesaplan vardır. Bu kriz ortanunda 
Türk eğerneo sınıflannın tarihi ilhakçı 
arzulan alabildigine kabarffilljtır. Tür
kiye Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL: 
"Körfez olayında bir koyacagız,üç ala
cagrz."diyor. Kuşkusuz Tür
kiye'nin,Körfez bunalınunda izlediği 

politikanın nedenleriçok yönlüdür. Or
tadogu pastasından pay kap mak, bölge
deki gelişmeler sürecinde ve 
uluslararasıalandaKürtsorunundaaktif 
bir taraf durumuna gelmek, ABD ve 
Avrupaile Ortadogu arasında bir köprü 
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olmak, Dünya'daki son gelişmelerden 
dolayı kaybolan stratejik önemini yeni
denkazanmak, ABD-AvrupaveArap 
ülkelerinden mali ve askeri yardım gör
mek, A T'ye gir e bilmenin güvencesini 
koparmak ve daha başka nedenler. Do
layısiyle Türkiye'nin izledigi politikayı 
salt emperyalizme bagunlıhk teorisiyle 
ve ABD-NATO'nun bölgedekijandar
malığı rolüyle açıklamak bizi yıınlış so
nuçlaragötürür. 

Türkiye, ırak'a karşı ilk ambargo ka
raruu uygulayan ülkelerden biridir ,şim
dideSuudiAraistan'aveKörfezeaskeri 
güç göndermeye başlamiJjtır. Türk hü
kümeti çılgınca savaş borazanlığı yap
maktadır. T.Özal uzun süren ADD 
gezisinde Başkan George Bush ve Pen
tagon yetkilileriyle savaş planlan ve bu 
savaşta Türkiye'nin yeri ve rolünü gö
rii§mii§tür. Çıkacak bir savaşta Tür
kiye'nin yeralacagı büyük bir olasılık 
haline gelmi§tir. Türkiye, ABD'nin ya
nında agu yükümlülükler altına girme
sine ve Körfez bunahnunda en fazla 
zararaugrayanülkelerinba§Uldagelme
sine ragrnen bugüne kadar ABD, A vru
pa ve Arap ülkelerinin taahüt ettikleri 
maddi yardınu görememi§tir. T .Özal 
ABD" de yaptıgı bir basın toplantısında 
bunu §Öyle dile getirmektedir: "Gök 
gürlüyor, şimşekler çakıyor, ama yag
mur yagnuyor." Türkiye bugüne kadar 
umdugunu bulamadığına göre "Körfez 
bunalımında bir koyup üç alacagrz" de
mekle T.Özalneyikastediyor? 
Kuşkusuz Türkiye'nin, Körfez buna

lınundaki beklentileri çok yönlüdür ve 
bir taşla bir kaç kuşu bir arada vurmak 
istiyor. HerşeydenönceTürkiye içiDen 
önemliolaruKürtsorunudur.Türkiyebu 
savaşta önüne ana hedef olarak Kürdi
stanulusaldemokratikhareketinitasfiye 
etınek,Kürtsorunununuluslararasıplat 

formlara gelmesini engellemek ve bu 
arada savaş hengamesi içinde Kerkük
Musulu i§gal etmeyi koyınuştur. Tür
kiye savaş hazırlıklarun bu plana göre 
yapmaktadır. Türkiye, Kuzey Kürdi
stan' a,ırak hududuna agu silahlarla do
natılffillj büyük bir askeri güç yıijrnaya 
başlaffilljtır. Bugünlerde bölgede ABD 
ve NATO ile birlikte ortak askeri tatbi
katlara başlanacaktır. Savaş çıktıgı tak
tirde Kürdistan topraklan birinci 
dereceden savaş alam olacaktır. Buda 
Kürt halkı ve ülkesi için büyük bir yıkını 
olacaktır. Saddam Hüseyin'in kimyasal 
bombalan ve diger tüm yıkını silahlan 
Kürt halkı üzerine yagacaktır. Böyle bir 
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şeyTürk devletinin umurunda bile deg
ildir, zira TC' nin Kürt sorunundaki ge
leneksel politikası yakıp-yıkma ve toplu 
katliamlar üzerine kurulmuştur, günü
müz uluslararası ortaınında normal ko
şullarda yapamadıklarını savaş içinde 
yapacakbr, yapbracakbr. Bunun işaret
lerini şimdiden görmek mümkündür, 
bölgede halkm gözleri önünde askerle
rine gaz maskeleri ve diger koruyucu 
malzemeler dagıtılırken, halkm güven
liği için hiç bir tedbir alınmamaktaclır. 
Kürthalkı,Halepçekatlianundançıkar

dıgı. tecrübeleriyle, sırurlıbilgi ve olana
klanyla, kendi tedbirlerini kendisi 
almaya çalışmaktadır. Ayıu şey Güney 
Kürdistan içinde geçerlidir, Kürdistan 
ve Kürt halkı yıkıcı bir savaşın korkunç 
sonuuçlanyla karşı karşıyadır. 

'BİN TON ADALET BİR 
VARİL PETROLE SATILA
CAK MIDIR?" 

Kürt halkı ve onun yurtsever demo
kratikgüçleriOrtadogu'dayaratılanfiili 
bir durumla,bir dayatma ile karşı kar
şıyadırlar,mevcut durum ve çıkacak bir 
savaş oulann iradeleri dışında olan bir 
durumdur. Kürt halkı savışıı öznesi 
degil,nesnesi durumundadır. Böyle bir 
durumda Kürt halkırun ve Kürdistan 
ulusaldemokratikgüçlerinin yeri ve po
litikası ne olmalıdır? 

HerşeydenönceKürthalkırunsömür
geci,ırkçı, barbar ırak yönetimine karşı 
mücadelesi devam ettirilmelidir, hiç bir 
suretle bundan taviz verilemez, Kürdi
stan'ın diger parçalanndan yurtsever 
demokratik güçler ise bu mücadeleye 
aktif destekvermelidir ler. Uluslararası 
düzeyde Güney Kürdistan ulusal hare
keti açısından düne göre bugün daha 
elverişli bir ortam dogmuştur ,sorun bu
nun ustaca kullarulmasıdır, buda asıl bu 
parçadaki güçlerin görevidir. Tür
kiye'nin yeni Kemalistleri eski Aydınlık 
çevresi,'irak anti-emperyalist mücade
lenin odagı haline gelmiştir."diyerek 
Kürt halkına ters hedefler gösteriyor ve 
diger yandan "Türkiye'nin yeri ırak'ın 
yarudır.' diyerk sömürgeci devletleri 
açık bir biçimde işirliğine çagınyor. Hiç 
kimsenin Kürt halkından kanlı Saddam 
yönetimini desteklerneyi istemeye hak
kı yoktur. İnsanhk suçu işlemiı; bir reji
mi desteklemek veya onunla anlaşmaya 
ç~mak,hele Kürt yurtsever hareketi 
açısından, baıiı§lanabilir bir şey degil
dir. Güney Kürdistan yurtsever güçleri 
ortaya çıkan tarihi fırsatı degerlendire
rek, kanlı ırak yönetimini devirmek ve 
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ulusaldemokratikhaklanrueldeedebil
mek için saflanru sıklaştıtarak müca
deleye daha kararlı bir biçimde 
sarılmalıdırlar.Bumücadeledeendogru 

politika, her şeyden önce Kürt halkımn 
özgücüne güverune ve bölgede olsun, 
uluslararası alaularda olsun, bagımsız 
davranmapolitikasıdır .Bölgedemevcut 
durum devam ettikçe veya bir savaş du
rumunda bazı bölge devletler~ ABD ve 
Avrupaülkeleribazıteminatlardabulu

nabilirler, hatta sınırlı bazı yardımlarda 
verebilirler. Elbette bu tür fırsatlardan 
yararlamlmalıdır. Ancak hiç bir şeyin 
karşılıksızolmadıjiı billiımelidirve Kürt 
halkırun yurtsever potansiyelinin şu 

veya gücün çıkanna kullandınlınaruası 
için sorundu davrarulmalıdır. 'Düşına
runun düşmarubenim dostumdur.' poli
tikası her zaman geçerli bir politika 
degildir ve çogu zaman ters tepen bir 
politikadır. Geçmişte Kürt halkı bu po
litika mn acı sonuçlanru görmüş ve be
delini agır bir biçimde ödemiştir. 

Son alınan haberlerde Güney Kürdi
stan yurtsever güçleriyleırak muhalefet 
güçlerinin ortak bir "Sürgün Hükümeti' 
kurmak için bir araya geldikleri bildiri
liyor. Kurulacak hükümette Ulusal De
mokratik Cephe'de yeralan güçlerle 
Baas Partisi'nin muhalefet kanadı, IKP 
ve Islamcı güçleryeralacaklardır. Olay
ın mahiyeti ve kurulacak hükümetin ni
teliği konusunda şimdiden kesin bir şey 
söylemek erkendir, ancak ırak'ta Sad
dam iktidanrun devrilmesi ardından ik
tidara aday başka güçlerin olmadıgı. 
bilinen bir durumdur, bu anlamda pren
sip olarak böyle bir gelişmeyi olumlu 
karşılamak lazımdır. Bununla birlikte, 
kurulacakhükümetteKürthalkırunulu

sal demokratik haklanrun kapsanurun 
ne olacajiı veiler de bunungüvencesinin 
olup olmayacagı önemli bir sorundur. 
Güney Kürdistan yurtsever güçlerinin 
taleplerinin 'Bölgesel Bir Otonomi" ol
dugunuda unutmamak lazundır. Za
manlama olarak, uluslararası 

kamuoyunun oluşturulması ve etkin bir 
destegin saglanması için, şimdiden böy
le bir adımın atılıruş olması politik açı
dan önemli bir gelişmedir. Bununla 
birliktefazlaca iyimserligekapılmamak 
ve gelişmeleri ihtiyatla izlemek gerekiy
or. 

Songelişmeler Kürtsorununun Orta
dogu' da ve hatta Dünya' da önemini bir
kez daha ortaya çıkamuş ve sorunun 
uluslararası alanda daha çok güncellik 
kazanmasına neden ol ınştur. Bir bütün 
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olarakKürdistan ulusaldemokratikgüç
lerinin bu durumdım akılcı bir biçimde 
yararlarunalan lazundır. Ancak bunun 
içinde, Kürdistan ulusal demokratik 
güçlerinin öncelikle ortak ve açık bir 
politikaya sahip olmalan ve gelişmeler
deaktilbirtarafdurumunagelebilmeleri 
içinhazırlıldıolmalangerekiyor.Müca

dele çeşitli biçinderiyle bir bütündür ve 
bugünkü uluslararası koşullarda bunun 
diplomatik cephesi son derece önemli
dir.KrizsonrasıOrtadogu'dadiplomasi 

savaşırun yogunlşarak devam edecegi 
açık bir gerçektir. Örnegiıı, bir 'Orta
dogu Banş Konferansı'ndan veya bir 
'Uluslararası Banş Konferansı'ndıın 
sözedilmektedir. Böyle bir konferansta 
Ortadognun temel soruulanndıın biri 
olan KürtSorunugündeme gelebilir mi, 
Kürdistan ulusal demokratik güçleri 
temsil edilebilinir mi, edilirlersene dü
zeyde temsil edilebilinirler? Bu tür sor
lara cevap aranmalı ve bunun hazırlıgı 
yapılmalıdır. Bugünkü süreçte Kürdi
stan ulusal demokratikgüçlerinin bu tür 
uluslararası platfornılara girebilmeleri 
oldukçazordur.HerşeydenönceTürk
Arap-Acem ittifakı bunun önündeki en 
büyükengellerdenbiridir.Bunaragmen 
bu alanda, ki bugüne kadıır ihmal edil
miştir, kapılar aralanmalı ve Kürt ulusal 
hareketinin önündeki barikatlar aşıl
mayaçalışılmalıdır. Kabul edilmelidir ki 
Ortadogu'nun yeniden biçinılendiril
meye çalışıldıgı. bu süreçteKürt halkımn 
milli ve tarihi haklanyla gelecegi bir 
belirsizlik içindedir. Olaylar Kürthalkı
nın iradesi dışında gelişiyor ve dış güç
ler Kürt halkma ragmen onun kaderini 
belirlemege çalışıyorlar.1975 yenilgisi
ninardındanMollaMustafaBARZANİ 
şu tarihi belirlemeyi yapnuştı: 'BİN 
TONADALETBİR V ARILPETROLE 
SATILMIŞTIR!..' Bugünde tarihin 
Kürt halkının önüne bir kez daha ayıu 
yüzle çıkmaması için, Kürdistan ulusal 
demokratikgüçlerinin,ortayaçıkantari
hi fırsatlan kaçırmamalanna baglıdır. 
Kürt halkı bir bütün olarak kendi kade
rini kendisi tayin etme şansına sahip ol
madıkça, gerçek kurtuluşa kavuşması 
mümkündegildir. 

Nedim Cihat .. 

*** 
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ESKİŞEHİR "E TİPİ ÖZEL CEZAEVi VE 
GÜNDEMLEŞEN SEVK OLAYI" ÜZERİNE. 

Demokratik kamuoyunun dikkatini 
hapishanelerkonusundagüncelleş:nhir 
soruna çekmek istiyoruz.Sorun,yapınu 
uzunsüredir sürdürülmekte olan ve son 
hazırlıklan tamamlanan,yakında sevk 
i§lemlerine başlanacağı bildirilen Eski
şehir "E Tipi Özel Cezaevi"ne il~kindir. 

Hapishanelerden alınan haberler ve 
Adalet Bakanlıgı' mn açıklamalan ikti
clann Türkiye ve Kürdistan' da hapisha
neler konusunda ve devrimci tutsaklara 
yönelik yeni uygulamalann hazırlığı 
içindeoldugunugösteriyor. 

Adalet Bakarn Altan Sungur lu geçen 
Agustos ayında TEMPO dergisine yap
tığı bir açıklamada: "Es~ehir Cezaevi 
tamamlallllll§tır, önümüzdeki hafta ha
sına tamtacağız. .. " diyordu.Bakan Eski
şehir'de yeni yapılan bu cezaevine 
"terör vasıflı ~erin gönderileceği
ni .. ."de ekliyordu. 

Bu yeni cezaevinin özelliği nedir? 
Esk~ehir Cezaevi oldukça büyük ve 
yetkililerin deyimiyle kendi özellikleri 
içinde son derece güveniilir bir yer
dir.Bu yeni cezaevi "E Tipi Cezaevle
ri"sisteminin Türkiye'deki en gel~kin 
bir örneğidir Türkiye'de yeriC§tirilmek 
itenensisteme pilot bir örnektC§kilediy
or. TutsaklannbirbirlerindenvedışDü
nya'dan tecriti amaçlallllll§tır. Temeli 
"tek ~li ve kapalı hücreler"sistemi
ne dayamy or. Toplam 252 tek k~ilikli 
60 üç k~ilikli kapalı hücrelerden oluşu
yor. Hücre odalanmn eni 2 metre, boyu 
4 metredir. Kapalı hücrelerde birer k~i, 
en fazla üç kişi kalabilecektir. Hava
landırma ve diğer ~lemler de ayınşekil
de tek kişilik olarak 
yapılacaktır.Türkiye'de"ETipiCezaev
leri"nde bala uygulanmakta olan "Ko
guş veya Kat Sistemi" kaldınlacak, 
dolayısiyle malıkumiann yardımlaşma 
ve dayamşmalan engellenecek, "Ko
mön" ve benzeri ortak yaşam olanaklan 
tamamen yok edilecektir. Böylelikle 
siyasi malıkumiann dışanyla olan sımrlı 
temaslan ve kendi aralanndaki ilet~im-

leriengellenmişolacaktır.Resmiaçıkla
malara göre Türkiye de toplam 8 tane E 
Tipi Özel Cezaevi bulunmakta ve bu 
cezaevlerinde toplam 2500 siyasi 
mahkumyatmaktadır. 

Sevk i§lemlerinin tamanılanması ar
dından buradaki uygulamalann nasıl 
olacağı konusunda şimdiden kesin bir 
şeysöylemekzordur.Ancak,yenicezae
vinin yapım tarzı, özellikleri ve yerlC§ti
rilmek istenen sistemin bir prntipi 
olması açısından devletin neyi amaçla
dığı açıkça belli oluyor. Özellikle dikkat 
çekilmesi gereken nokta şudur:Buraya 
"terör vasıflı kişiler" gönderilecktir. Bu
nunneanlamageldigiiseaçıktır.Özelli
kle 12 Eylül' den sonra siyasi tutsaklar 
ile siyasi olmayaniann ayn cezaevlerine 
konulması veya ilişkilerinin engellen
mesi bilinçli bir uygulamaydı.Siyasi tut
saklar toplumun degişik kesimlerinden 
soyutlanmaya çalışıldı. Bu yerleyiril
mek istenen politika dogrultusunda atı
lan adımlardan biriydi. Bu doğı"ultuda 
şimdide yeni adımlar atılmak isteniyor. 
Devrimci tutsaklann bir kısmı "terör va
sıflı k~iler"ilan editerk yeni bir kategori 
geliştirilmeye çalışılıyor. Amaç bellidir: 
Devrimcitutsaklannsiyasalstatülerita
mamen ortadan kaldınlarak, devrimci 
siyasal mücadele "terör ve anarşi hare
keti" olarak gösterilmek ve devrimciler 
toplumuun gözünde terör ve anacy 
öznesi durumuna sokulmak isteniyor. 
Diger yandan devlet hapishanelerdeki 
devrimcitutsaklannbirlikvemücadele
sini bölmek, Türkiye ve Kürdistan ha
pishanelerinde gel~en ve giderek 
kurumlaşan devrimci mücadeleyi pasi
rıze etmek, ortadan kaldırmak istiyor. 
Devletin uygulamalanna ve yeriC§tiril
mek istenen cezaevleri sistemine dire
nen aktif unsurlar tasfiye edilmek 
istenmektedir. Bu tasfiye hareketinden 
hedeflenen devrimcileri teslim almak, 
devlete ve uygulamalanna boyun egdir
mek, onlan "ıslah" ettirmektir. Es~ e
hir örneğinde gel~tirilmek istenen 
sistem bunu amaçlamaktadır. Unutma-

mak gerekir ki 1 Agustos Genelgesihala 
yürürlüktedirvetamolarakhayatageçi
rilebilmesi için ortanu ve koşullan ha
zırlanmaya çalışılıyor. 

Türkiye ve Kürdistan devrimci-de
mokratik güçlerinin "Hapishaneler 
Konusunda" hapishanelerde olsun dış
anda olsun kısa vadeli ve uzun vadeli 
ortak merkezi bir politikalannın olması 
gerekiyor. Devrimci güçler arasında 
birlik ve dayarnşma zorunlulugu somut 
olarak en çok kendini hapishanelerde 
gösteriyor. Ulusal ve sımfsal mücadele
nin yoğun! ıŞığı ve en sert bir biçimde 
sürdürürüldügüalanlardanbiride,belki 
de en başta geleni, hapishanelerdir. Bu
ralarda devrimciler, eğerneo sırniların 
uygulamalanyla, bunun pratikteki uy
gulayıcısı olan devletle günün yirmi dört 
saatinde dolaysız ve açık bir biçimde 
karşı karşıyadırlar. Mücadele yüzyüze, 
sert ve nesneldir. Bu nedenle hapisha
nelerde birlik ve dayarnşma zorurılu ve 
hayati bir önemdedir. İdeolojik ve siya
sal aynhklar ve hatta kimi devrimci örg
ütlerarasındakiciddisorurılarbilebirlik 
ve dayaruşmaya engel olmamalıdır. 
Devletle uzlaşan, devletin uygulamala
nna boyun egen ve teslim olarılar dışın
da, devrimci, demokrat ve anti-faşist 
tüminsarılarınortakbirhapishanelerpo 
litikasıetrafındagenişbirmücadele,bir
likvedayamşmaplatformundabiraraya 
gelmesigerekir. Elbette böyle birpoliti
ka hapishanelerle sımrlı tutulamaz, tu
tulmamalıdır.Bunundışandadahayata 
geçirilmesi, tüm devrimci-demokratik 
güçleri kapsaması ve demokratik ka
muoyunu kazanınası lazımdır. 

12 Eylül'den sonra, sömürgeci-faşist 
diktatörlügün iktidan boyunca Türkiye 
ve Kürdistan'da hapishaneler siyasal 
mücadelenin en hareketli alarılarından 
biri haline geldiler. Denilebilir ki bu sü
reçboyuncahapishanelerdegelişende"" 
rimcimücadelebualandaherikiülkenin 
devrimci mücadele tarihinde yeni bir 
dönemi açnuştır. Türkiye ve Kürdistan 
devrimci-demokratikgüçlerininmüca-
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dele geçıııi§inde dün yeri olmayan, ya· 
da çok cılız bir yere sahip olan, ama 
bugün ciddi bir yer edinen yeni bazı 
devrimcimücadelebiçmleridoğmııştur, 

yeni bazı araç ve taktikler geli§tirilıni§-
tir. Bu yeni biçimler, içerde ve hatta 
dışanda, geli§en mücadeleye kan veren 
etkenler olmuştur. Yeni bir birikim, ye
ni değer ve gelenekler yaratnııştır. Sü
reli ve süresiz Açlık Grevleri, Ölüm 
Oruçlan, ölümü göze alarak gerçekl"§
tirilendirenİ§ler,yemekboykotlan, Tek 
Tip Elbise giyme yi red etme, anadilden 
(Kürtçe) görii§ ve savunma talebi gibi 
eylemler bunlardan bazılandır. 12 Ey· 
lül'den önce Türkiye ve Kürdistan'da 
devrimcihareketin literatüründe bu tür 
kavramlar oldukça soyut kalıyordu. 
Ama bugün bu kavramlar ve süreçte ya· 
ratılanmücadelebiçimlerigeni§toplum 

kesimlerine kadar uzannıış, degi§ik 
siyasal ve toplumsalçevrelerindesteğini 
kazanouşbr. Hapishane pratigi bu degi
şik çevrelerden insanlan ortak amaç ve 
eylemler etrafında biraraya getinoiştir. 
Kendini yakan analar, hapishane önle· 
rinde polisle, Özel Timle, koruandoyla 
taşlı-sopalı kavgaya giri§en analar, bacı
lar, eşler, genç ve yaşlı insanlar yaşanan 
bu sürecin birer parçası haline gelmi§· 
lerdir.Hapishanelerdekidireni§eylem· 
leri etrafıoda ve onlara parelel olarak 
dışandadaaçlıkgrevleri,oturmaeylem

leri, protestoyürüyii§leri, toplantılarvb. 
gerçekleştirilıııİ§; hapishanelerdeki uy
gnlamalanprotestoetmekvebunabaglı 
olarak demokratik hak ve özgürlükler 
mücadelesi geniş siyasi ve toplumsal 
çevrelerin ortak paydası baline gelıniş
tir.BudurumTürkiyeveKürdistandev
rimei-demokratik güçleri için ileri bir 
kazanım, sömürgeci-faşist diktatörlük 
için ise agır birdarbe oboııştur. Bu süreç 
iki ülkenin devrimci-demokratik güçle
rinin mücadele geleceğinde yerini ko· 
ruyacak ve önemli bir rol oynayacaktır. 

Ancak, sömürgeci-faşist devlet boş 
durmuyor, cezaevlerini yeni bir sisteme 
oturtmak için yogun hazırlıklar içinde· 
dir.Özellikle bu günlerde politik tutu· 
klulara yönelik yeni bir saldırının 
gündemdeolduğuouunutmamaklazım. 
dır.Geçen bu kanlı yıllar boyunca 

TürkiyeveKürdistanbapisbanelerin
de agır bedeller ödenerek elde edilen 
hak ve kazanımlarortadan kaldıolmaya 
çalışıbyor .Işte bu bağlamda "Eski§ebir 
E Tipi Özel Cezaevi" ve gündeme gelen 
sevk olayı bir kat daha önem kazaoıy-

N iştirnan 

or.Olay tek bir yere ve tek bir sefere 
özgü tekil bir olay değildir.Olaya bu şe· 
kilde bakıldıgı taktirde ciddi bir yanılgı 
olur. 
Yakında Türkiye ve Kürdistan hapis· 

hanelerinden özel olarak seçilmi§ çok 
sayıda siyasi malıkurnun Eski§ebir'e 
sevkedilmesinebaşlanacaktır.Hapisha
nelerden gelen haberlerde siyasi 
mahkumlar bu geli§meye dikkati çeke· 
rek,devletin yerleştirmek istedigi yeni 
cezaevi sisteminin ilk balkasım oluştu· 
ran "Eskişehir E Tipi Cezaevi" olayıoı 
sorgulamakta, bu konudaki kuşku ve te· 
dirginliklerini dile getirmektedirler. 
Türkiye ve Kürdistan devrimci-demo· 
kratik güçlerinin olay kar§ısıoda aktif 
tutum almalanoı, şimdiden demokratik 
kamuoyunu hazırlamalanın istemekte
dirler. Olay hapishanelerde tüm siyasal 
görii§lerdentutuklulararasındauzuobir 

süredir yogun bir biçimde tartışılagel
mektedır,içerdekilerinizleyecekleripo 

litika ana hatlanyla belli oboııştur. 
Devrimci tutsaklarsorunu sadece Eski
şehir'egöuderileceklerinsonıouolarak 
görmüyorlar, aksine genel ve tüm siyasi 
tutuklulann ortak bir sorunu olarak de
gerlendiriyorlar.Eski§ebir'egönderile
cek olanlarda sadece kendileri adına 
değil, tüm devrimci siyasal tutuklular 
adına hareket edeceklerdir. Burada da 
izlenecek olan politika ve başvurulacak 
eylem biçimleri belli oboııştur. Eskişe· 
bir' de başlayacak bir dir eni§ Türkiye ve 
Kürdistan hapishanelerinde geniş bir 
destekgörecektir. 

Türkiye ve Kürdistan devrimci-de· 
mokratik güçleri Eskişehir olayı ve yeni 
gelişmeler karşısında duyarlı oboalıdır

lar. Iç ve dı§ kamuoyu duyarlı bale geti
rilmelidir. Her gucun ve 
yurtsever-demokrat her iosaoın yapa· 
cagı,lyapabilecegi bir şeyler vardır ve 
olmalıdır. Devrimcisiyasal tutuklutann 
mücadelesini desteklemek, onlarla her 
alanda dayaoışma içinde oboak, bu mü· 
cadeleyi içerde ve uluslararası alanda 
demokratikkamuoyunamaletmekyakı

cıgüncelgörevlerdenbiridir. ... 
Bu yazı basıoa hazırlandıktan sonra 

Türkiye ve Kürdistan da yeni geli§meler 
başgöstermi§tir. Yazıdadikkat çekildigi 
üzereiktidardevrimcisiyasal tutuklula
ra yönelik yeni saldınlanoı başlattı bile. 
Yeni saldır Diyarbakır Cezaevinden 90 
tutuklunun çeşitli hapisbanelere nake
dilmesiyle başladı, bunu diger ceza evle· 

5 

rindeki yeni nakiller izliyecektir. Diyar· 
bakırdaki nakil sırasıoda tutuklularla 
cezaevi yönetimi ve güvenlik güçleri 
arasıoda yogun tartışmalar oldu, cezae
vinde gergin bir ortam yaşandı. Bu 
nakil i§lemiyle birlikte Diyarbakır 
cezaevinde 300'e yakın tutldunun katıl
dıgı bir açlık grevi başladı ve dergimizin 
basunahazırlandıgıbugünlerdehalade
vametmektedir (7 Kasun 1990). Kürdi
stan'da Diyarbakır ve diğer bazı 
yerlerdedı§ardadadestekaçlıkgrevleri 
başlanuştır. Dayanışma ve protesto ey· 
!emleri Diyarbakır, Siverek, Cizre, Nu
seybin vb. yerlerde ve Türkiye'nin bazı 
şebirlerindegiderekgelişiyor. 

Diğeryandan iktidar "idama hüküm
lü" devrimci tutsaklarıo "cezalanmo in
fazı" tartışmalan (ASALIM 
KAMP ANY ASI) ile saidınianın sis· 
temleştirerek genişletmeye çalışıyor. 

idam cezalannın infazı tartışmalariyle 
Türkiye ve Kürdistan'da siyasal ortam 
dahadagerginleşıoiştir.İdambüküınlü
lerin aileleriyle dıger çok sayıda siyasi 
tutukluouoaileleriAnkara'yabiryürüy· 
ii§ bazırlıgı içindedirler. 

Cezaevlerinin yönelik yeni uygulama 
ve saldınların ve idam cezalanmo infazı 
kampanyasıoın bu dönemde başlatılnıış 
oboasıoın Körfez krizi ve Türkiye'nin 
savaş çığırtkanlıgı politikasıyla ilintili 
bir yarnda vardır. Ekonomik, siyasal ve 
toplumsalbunabmıoderinleştigiiktida
nn savaş borulanın çaldıgı bir sırada 
emekçihalklaravedevrimcidemokratik 
güçlere gözdagı verilmek istenmekte· 
dir. 

Faşist iktidann cezaevlerine yönelik 
yenisaldınveprovakasyonlarıoa,özelli
kle idambklarıo infazı (ASALIM ••. ) 
kampanyasına kar§! aktifbir mücadele· 
nin verilmesi ve hapishanelerde başlay· 
an, giderek yaygmlaşacak olan 
eylemlerin desteklenmesi öccelikle ye· 
rinegetirilmesigerekensaVAAklanamaz 
bir görev dir. Türkiye ve Kürdistan dev
rimci demokratik güçlerinin, demokra
tik kamuoyunun geli§meler kacysında 
duyarlı davranmalan ve aktifbir tavırla 
ortak dayanışma eylemlerine girmeleri 
gerekiyor. 

Redaksiyon 
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Bir İdam Hükümlüsünden 

GÜNCEL GELIŞMELER VE IDAM 
CEZALARİNİN INFAZINA ILIŞKIN 

DÜŞÜNCELER 

Ülkemiz Kürdistanda geli§en ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
gün geçtikçe kitleseley:rek yeni" bir 
aşamaya varması; Türkiye ilerici demo
kratik muhalefet güçlerinin ve demo
kratik kitle örgütlerinin toparianarak 
mücadele arenasında yeniden aktif yer
lerini almaya başlamasyıla; gerek burju
va basımnda olsun gerekse sömürgeci 
egemen güçlerinin kukla sözcülerinin 
açıklamalariında olsun yeni bir korku 
atmosferinin egemen sımflan sardıgım 
görüyoruz. Bu korku sondönemdeken
dini açık bir savaş ve katliam çıiiırtkan
lıgıyla ifade eder duruma gelmiştir. 
Devletin resmi agızlan artık "bir kaç 
eı;kiya"dan söz etmiyor. Artık yer yer 
"intifada"ya kalkı§an bir halkın topye
kun düşmanlıgındansöz ediliyor. Ve sö
mürgcci egemen güçler bu çerçevede 
kimyasal silahların kullamrnından tu
tunda genel bir soykınm varacak çok 
boyutlu bir savaşlıazırlıgı içindedirler. 

Tabi, bu arada "kana kan intikam!..." 
histerik mantıgıyla ellerinde rehin e ola
rak tutuklan devrimci tutsakların idam 
cezalanmn infazım gündeme alarak 
devricigüçlerden hem öçalmayı hemde 
halklanrnızın gelişen ulusal ve toplum
sal muhalefet hareketine gözdagı ver
meyi amaçlamaktadırlar. ~in ilginçyani 
ise idam cezalanmn infazım gündeme 
alırlarken devrimci tutsakların ulusal 
kimliklerine göre seçme ci davranmala
ndır. Bunu yapmalannın esas amaçlan 
güya caydırıcılıkııuş! .. Bir idam hüküm
lüsü olarak taraf olmamdan dolayı kon
unun hem öznel hem nesnel yaruna kısa 
bir vurgu yaıma gereksinimini duyuyo
rum. Konunun siyasal ve toplumsal yam 
agırbastıgındanburadadüşüncelerimizi 

acilenen ve yüksek bir sesle ifade etmek 

zorundayız. 

Konu sürekli olarakgündemde tutu
lan, daha dogru bir degişle rehin tutulan 
"idam cezahsı" politik tutsakların ceza
Ianmn infazı olayıdır. Dahası egemen 
güçlerin korku ve kaybetme duygusu 
ölümcül bir hal aldıkça bu konu derhal 
gündemin birincımaddesi haline getiri

"liyor. Ancakson 11kararnameler" zinciri 
ve kamuoyunda "sansür sürgün" (ss) ya
sası olarak algılanan fakat esas amacı 
ülkemizdekidinamikgüçleriyoketmeyi 
ve hızla gelişen ulusal ve sımfsal kurtu
luş mücadelesini bastırmayı hedefleyen 
bu tür uygulamalar madalyonun sadece 
bir yüzünü teı;kil ediyor. Oysa daha 
şimdidenHiroşima,NagazakiveHalep

çc'yi gölgcde bırakacak insanlık suçla
nın tekrarlamak isteyen kafatasçı 
sömürgeci azınlık bir takım yeni uygu
lamalan yürürlüğe koymak istiyor. As
lında iDAM cezalarının bir 
"caydıncı"lık hikayesinin olmadıgım 

kendileride biliyorlar. Asıl amaç ya
şamlan karşılıgında ve ömürlerini daha 
da uzatmak için ellerinde canh rehine 
bulundurmektır! Dahası katmerley:n 
ulusal ve toplumsal soruular karşısında 
ve yıgınlann coşkun öfkesinden korun
mak için bir savunma kalkarn oluştur
mak ve buna parelel olarak idam 
dosyalanın komisiyon raflannda gün
demi degiştirmek için hazır tutmakta
dırlar... Toplumsal çelişkiterin 

keskinleı;mesiyle sözümona çüzürne ili
şkin bir takım klasik sözler temcit pilavı 
gibi ısıtılıp kamuoyunun önüne sürülü
yor. Böylelikle çelişki! erin keskiuliğini 
körelirnek ve gelişen mücadeleyi ko nt
rol etme yönelik politikalar oluşturma 
wrunlulugunu duyuyorlar. Bu tür giri
şimlerin anlamsız ve gerçekçi olmayan 

gereksizarayışlaroldugunulıalklarınta

rihi ve sımflar mücadelesi göstermiştir 
ve gösteriyor. Tarih bu tür benzer örne
kleriyledoludur. 

12 Eylül' den sonra başlayan idam ce
zalan ve infazı 1984'ün saularına dek 
tereddütsüz olarak sürdürüldü. Fakat 
toplumsal muhalefetin yeniden uyan
masıyla "ölüm cezalan" infaz edilmek
tenziyade gündemdetutularakegemen 
güçler rahat soluk almayı düşündüler. 
Özellikle 1986 yılmdan bu yana sözünü 
ettiğimiz çabalar daha da belirgin bir 
şekilde sürdürüldü. Ancak ülkemizde 
1990 Newroz'uyla CO§lmlaşan "serhil
dan" (intifada) atıhınmın pratikte kitle
selbir kararlılıkla bütünleı;mesidüşman 
cephesinin yüreğinde korku yaralaruu 
daha da azdırdı. Bu korkular kaybetme 
atmosferine bürünerek yüreklerinde 
kangrenleı;meye yiiz tutu ... Ki bu korku 
gün geçtikçe daha da belirginleşiyor! 

~te bu süreçte burjuva basın ve yayın 
organlan başta olmak üzere egemen 
güçler idam dosyalannın aynştınnasım 
gündeme getirdiler. Ölçüt olarakta bu 
aynştırma ezilen ulus devrimcileri ve 
ezen ulus devrimcileri temelinde yapıl
maktadır. Bu işin öncülüğünü tabiki 
kimseyekaptınnakistemiyenveyıllarca 

bu konuda celatlık çıiiırtkanlıgım yapan 
kimi basın çevreleri -ki bunlar yeri gel
diginde de "demokrat"lık konusunda 
kimseyesözhakkıtammazlar(!)-hemen 

kollanm sıvayıp dosya aynmına başla
dılar. Kürdistan bagımsızlık mücadele
sinde tutsak düşen kırk dört ( 44) 
devrimci-yurtseverin isim listesini he
men yayıolatıp sürecin hızlandırılması 
yönünde bir takım merciiere bariz bir 
şekilde etkide bulunmaya çalıştılar. Bu 
44 kişilik listede yer alanlardan biri de 
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ben olduğumdan dolayı gerek birey ba
zında gerekse genel irade yönünden ta
raf olma konurnurndan dolayı öncelikle 
egemengüçlerebir hatıriatmada bulun
mak istiyorum: 

Evet, bizim "bölücülük" özlemleri
miz ta 1639'lara dayanıyor. Çünkü ta
rihsel süreç içerisinde irademiz dı§ında 
yapılan bölücülüğü sona erdirtmek için 
insanohnasoruınluluğumuzuyerinege

tirmeye çalşyoruz. Oysa sizler o 'ŞI§ 
göbeginiz ve kalın ensenizle" salt çıka
nlanruzı korumak, katliam, soykınm ve 
işgalci geleneklerinizle, dünya kalklan 
tarihinde terörist ve barbarlık kimliği
nizle bilince çıkmış bulunuyorsunuz. 
Dahası bizim yapmak istediğimiz ise si
zi bu insanlık suçundan dolayı yargıla
mak; tarihsel haksızlığı ortadan 
kaldırmak, toplumsal adaleti ve barışı 
sağlamak; insanlık ailesini bu tür asala
klardankoruınak ve kurtaramaya yöne
liktopluınsalbirsorumluluktur!Elbette 
bunu insanlık ailesinin üyeleri ohna bil
inciyieve bütünhalklariçin yeryüzünde 
barışı, emeği, ö:rgürlüğü, eııitliği, karde
§liği ve mutluluğu getirmek için yapttk 
ve yapıyoruz. Bizim asıl amacımız bu
dur. Bu bağlaında bizler, sizin bilme
diğiniz, anlayamadığınız ve düşüncesi 
bile size yabancıgelecek §ekilde Yl1§3111-
ında ve ölümünde, bilincindeyiz. .. Bu 
iki kavranun birbiriyle olan bağlılığına, 
bütünlüğüne ve birbirleriyle olan süre
klilik saYa§UIUyla hep üretkenliğe, ye
niye ve gelecege uzandığını da 
biliyoruz. Oysa sizler onursuzluğu
nuzla; insanlık ailesinin düşmanı olma
nızdan dolayı ya§Syan birer ölüsünüz. 
Ki bu konuda tarih sayfalan benzer ör
neklerle doludur. Dahası tarih sayfalan 
ezen-ezilen, sömüren-sömürülen sınıf 
sav3§1ınlanıunmücadelesiyleyüldüdür. 
İ§kence, baskı ve ölüm cezalan ezen 
sınıfın sınıfsal kareklerinde yer alan bir 
özgüllüktür. Bunun en yaygın ve kaba 
§ekliyle daha orta çağdan başlıyar ak uy
gulandığını biliyoruz. Ki herkesçe bili
nen bu gerçelder hiç bir zaman ileriye 
yönelikmücadalehatırunönünüalama

nııştır. Tanı tersine mücadeleye ivme 
kazanılırım;tır.Baskılarmücadelearaç
laruu daba da zenginleııtirınİ§ ve müca
deleyidabada§İddetlendirnıiştir ... 'BİR 
öLÜRÜZ BİN DOÖARIZ .. .' §İannın 
ifade ettiği gerçekten hareketle Kürdi
stan ulusal ve sınıfsal kurtulilli mücade
lesinde vereceğimiz her can, toprağa 
dÜ§enherfidegelecektopluınunyaratıl-

N iştirnan 

masında temel bir görev üsttenecektir. 
Geleceğingörkemlidüzeninibudeğerli 
insanlarm aınlan ve mücadeleleri üze
rinde İn§a edeceğiz ... Bu bağlanıda öl
mek ya da öldürülmek; idam edilmek, 
işkence tezgahlanndan kalkınamak 
bizler için sizin anladığınız anlamda bir 
korkuatmosferinioiUljturmuyor.Çünkü 
bizler yaptığımız her §eyİ bilinçli bir 
§ekilde yapıyoruz. Her§eyi ayrmtılanna 
dek ölçerek, tartarak ve biçerek bilinçli 
bir eylemlilik içerisinde hareket ettik, 
ediyoruz. Kısacası bizler bütün bu olası 
sonuçlarm bilincindeydik, bilincin
deyiz. Bu bilinçten hareketle her türlü 
olumsuzluklan düşünerek Yl1§3111UDIZ 
pahasına mücadelenin kızgın alevleri 
içerisinde bilinç ve kararlıkla yürüdük, 
yürüyoruz ve yürüyeceğiz! .. 

Azöncedeifadeettiğinıgibikararna
me'lerin güncel bir hal abnasıyla kimi 
basın organlan idam cezalılarm isim li
stelerinin dökümünü yaptılar. S ür man
§etten çarşaf çarşaf yayın yaptılar. 
Devrimci-yurtsever yapılara mensup 
unsurlann ekstradan dosya ayrmuna 
yöneldiler ... Bütün bu korkulann, inti
kamduygulannınkayuagınedir,nerele
re dayanıyor? Bunca tel3§1 su yüzeyine 
çıkarangerçeknedir?Kanımcabusoru
lann yanıtı üç ~ beıı yukan heiınizce 
bilinmektedir. B3§1ndan beri kayhel
meye mehkum olan egemen güçler el
bette ki, tüm olası gelişmeler k~nda 
panike kapılarak bu denli korkmalarm 
haklınedenlerimecvuttur!Çünküyıllar
dır har vurup hannan savururcasına bu 
topraklarüzerindeatoyuatanSömürge
ci güçler bugün basbldan topraklann 
ayaklan altmda kaymaya b~adığını 
görüyorlarvebunuderindenhissediyor
lar. Tabi ki bu korku salt 'kayma" 
olayıyla sınırlı değildir. Çünkü daba 
§imdiden "trajedik" sonianın da hızlan
dırdığını ve yayguılS§tırdkhldaruuda 
biliyorlar ... Her ne kadar buıjuvazi: "de
mokrasi", 'insan haktan' vb. gibi to
plumsal sorunlan koyun postuna 
bürünmüş kurt misali sahiplenip saldİr
gan kimliğini gizlemeye çalşyorsada 
sahip olduklan mantığı ve gerçek kimli
lderini gayet iyi biliyoruz-tanıyoruz, 
Yakın ge çınişte kana SUSaDUlj bu vam
pirler, aç kurtlar sürüsü gibi tek-düze 
posta! sesleriyle 'içerde' .ve 'dl§llTI' da 
adı konulmadan sistematik bir sava§ sü
recini tek yanh olarak ilan ettiler. Bu 
süreç genelde yenilgi süreci olarak bil

. inceçıktı ... Ancakdurumundemokratik 
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güçler sürecin ve kO§ullarm tabiiiini ya
parak tek yanh ~tılan sav3§3 dur de
menin yolunu-yöntemini bulmaya 
çalı§ınışyorlar. Daha doğrusu varolan 
toplumsal muhalefet güçleri üzerlerin
deki yıllarm ölü toprağını silkeleyip 
alanlardayerabnayab~adılar.Mevcut 
olan çelişkiler sürecin akşna parelel 
olarakmücadelearaçlaruudaberaberia 
de yarattı. Süreç hızlandı ve ileriye gö
nelik biçiınlenen kO§ullar 
kavgayı-sav3§11111 daba derinle§!İrİp ke
skinleııtirdi! İç dinamiklerin yoğun bir 
§ekilde tehlikesinyalan vermesiyle bur
juvazipanikleyipdabadasaldırganlS§b. 
Öncelikle "Milli birlik ve beraberlik" 
kisvesi altmda 'düşman" kavranunın 
kabuğunun içini doldurmaya çab§tılar. 
İç ve dı§ düşman kavranunın yanı sıra' 
potansiyel düşman kavranuru günlük 
ya§anıdakuUanırdurumageldiler. Kür
distan halkı bS§ düşman, kom§u halldar 
ve kimi ülkeler ise her zamanki demo
gojikpropagandanmtekrarmdanba§ka 
bir §eY değildir. Asıl sorun dün varlığ
ından bile söz edilmiyen Kürdistan hal
kının soylu bir §ekilde davasına sahip 
çıkması olayıydı. Aradaki tek fark dün 
bu sorun hasıraltı edillmi§ti, bugün ise 
yüksek sesle telaffuz edilir duruma gel
mesiydi. Daha doğru bir değişle bu olay 
dile getirirken bayagı büyük bir korku 
içerisinde olduklaruu da gizliyemiyor
lar. Öyle ki, kimi yetkili agızlar korku
lannı, tepkilerini basın aracılığiyla 
kamuoyununa yansıttılar. Kimi çevre
lerde dört bir yana salyalar savurarak 
tepkilerini . kitlesel boyutta katliam ve 
soykınmla, toplu yerle§İm alanlarına 
saldırarakifadeetmeyolunayöneldiler. 
Bu mantğın en açık şekilde ifade edil
meside Hakkari'de görev ya-
pan ....... .'bay" Tokat oldu. Bu beyan bir 
ölçüde §ifreyle sunulan resmi düşünce
nin kamuoyuna yansıtılmasıydı. 'Bay" 
Tokat şöyle düşünüyor: 'Benim felse
femde İstanbull kanunianna yer yok! 
Benimkanunlanmagöreburadaotbile 
ye§ermİyecek! Evet aynen böyle diyor ... 

Devamı gelecek sayıda. 
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Bir kaç gün önce bir dos lt an gelen bir mektup aldun. Bu dostun mektubundan Nedim Hoca'nın durumunu ögrendim.. Çoküziintülüyüm! ... İnsanın en 

zor kcşullarda acıyı, sevinci, wnudu, bir avuç kahkahayı paylaşugı bidikte yedigi ve birlikte içtigi; düşüncelerini ve hatta yüreginin derinlikleıinden gelen 

ZHcak duygulanıw. paytaşugı deg:erli bir da;tun ölüm haberini, daha dcıgrusu öldürülme haberini, hemde en kahpe blr bifiimdc gen;;ek:lcştirilen öldürülme 

haberini duyunca; üzüntüsü her tarafına dolup taşıyor yüreğinde insanın. Bir çok insanımız ölüyor, öldürülüyor. Şüphesiz hepsi çok degerli insanlardll', 

hepsi ayn bir üzüntü yaratıyor. Fakat çok yakından tarudığıın ve uzun süre en zor şartlarda birlikte yaşadıg:ım insanın durumu daha farkh otuyor.lnsanın, 

inanası gelmiyor. Tüm, tüm hareketleri göz önünde can h duruyor. Tüm anılar taze, duygular sıcak!... Ses kulakla taze. Ama öte taıaflan bir haber var! 

Hangisine inanma b insan? Bu gerçekten güç. Ama galiba haber dogtu. Başuruz sagolsun diyorum. 

Gönderdiğim bu şiirimi Nedim Hoca ve aynı amaçla haince katledilen tüm insanianınıza ithaf ediyorum. 

EdipGelin 

E.TipiCezaeviElbistan 

GECE VURDUMDA PUSU 

Akşam siniyar usulcacık topraga 
Her şey rengini alıyor karaıılıgın 
Kapanıyorperde 

Meltemin müziğiyle dans eden 
yapraklar üstüne 

Sahnedekine alkışyok bu a~mlarda 
Gizli bir fısıltı dolll§lyor her yerde 
Korku siyah pelerinini giymi§ 
Geziniyor en tenhakasaba 

sokaklannda 
Sessizlikten yarasa bile ürkek 
Çıkmıyor tünediği ıslak duvar 

oyugundan 
Evlerin penceresinden şk 
gülmüyor karanlığa 
Nasıl olur!.. 
Yoksa korku lambalanda mı 
sar~ peleriniyle 
zaten ışığa hasret bu diyarda 
Ah bu ne talihsizlik 
Veya bir küskünlük mü bu 
Ay da saklan~ karanlığın 

rengindeki bulut ardına 
Herşey 

Ama her şey alet bir tuzağa 
Karanhk, bulut, ay, ıı;ık 
ve korku ... 

Oysa dans ediyor metropol 
şehirlerinde ıı;ıklar 
insanlanyla cıvıl cıvıl bu alcyıınlar 

Lüksgazinodakininderditadı 

bozuk viskiden 
Y ııı;ama kırgınlık 
Dansadavetedileninredcevabmda 
Her şey o kadar narin 
O kadar ince ki 
En ufak dokunll§ onu bin parça eder 

Fakatistemiyorlar çoğalsın 
Daha çok parlasın şklan 

Mezopotaınya' mn 
En büyük korku 
Cesaretin dalga dalga yayılması 
Daha çok olması aydın beyinierin 
Atalanndanmiraskafalannda 

sinsi plan 
Kinlemaskele~ceUatlar 

Tir il tiriltitrek 
Eldesilahkapısında cesaretin 
Gece bir kıyıma daha gebe 
Zulme, katlİamasömürüye bir 

haykıruı 
Karanlığı delen bir şk 
Halkının benfiğini 
kendinde tll§lyan bir isyan 
Pusuyadiişürülmii§ 

Taktak tak! 
VekaçıyorlarceUatlar 

Sanki bilmiyorlar şafağın sökeceğini 
Bu topraklardagün"§İn doğacağım 
Siniyorlarruhlanndakikaranlıklarla 

Ku cağı açık gecenin k aranlığına 

Vesabah ... 
Yine köprüaltında bir anıt 
Selamlıyor günün aydınlığını 
Nutkunu veriyor halkına 
Bu onun, onlann hiyakesidir 
Çağınyorçevresindekileri 

başkaldıoya 

Zulme, sömürüye, sürgün ve 
katliama 

Haykırış çoğalıyor 

On, yüz, bin 
Yükseliyordahagür 
Selamlıyorlarpromateus'u 
Bir parça gün"§ getirmeye uzanıyor 
Daha çok insanhep birlikte 
Selamlıyorlar 
Kökü yedi kat topraga baglı 

çınarlan 
En tepesinde kızıl ufku 

kucaklayaıak 

Selamlıyorlar 

Toprağı için gögün yedi katında 
kanat çırpanlan 

Umudungülbahçesindeyııı;atarak. 

Edip Galin 
E.Tipi cezaevi 
El b is tan 
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" NIŞTIMAN" IN ÇlKlŞINA DAİR 

Biz, 12 Eylül Askeri F"§ist Diktatör
lüğünün yıkıcı terör ve zulmüne en açık 
ve bütün çıplakhğıyla maruz kalan Dev
rimci Ulusal Kurtuluşçu tutsaklar ola
rak,sömürgecilertarafından,Kürdistan 
halkına yapılan işkence, baskı ve zul
mün acısım her an yüregiınizin derinli
klerinde hiss ederken, bugüne kadar 
biran olsun ulusal ve toplumsal soruın
lulugumuzu unutmadan, ulusal ve dev
rimci onur ve degerlerinıizi korumaya 
çalı~mı§lz. 12 Eylül'den sonra Kürt hal
kı üzerinde baskısım artıran ve daha 
saldırgan bir tutum talonan sömürgeci 
güçlere kacy halkımızın ulusal ve sosyal 
kurtuluş taleplerinin onlara yükledigi 
sorumluluklan bir an olsun unutmadan 
her zaman gerekli çalıayı gösterdikleri
ne inandıgınuz devrimci hareketimizin 
kararlı ve fedakar unsurları, halkımızın 
yolunu aydınlatacak ve amacına ul~tı
racak ideolojik, teorik, pratik ve örg
ütsel planda verecekleri mücadelenin 
umudunu hep ta§lnıış, Kawa'mn New
roz'da geleneksell~tirdigi, heyecanlı 
özgürlük ışıklannın panltılannı gör
meyi sabırsızlıka beklemişiz. 

Her zaman gerekliligine inandıgınuz 
"Niştiman' adındaki dergimizin yeni
den yayın hayatına b~ladıjiı müjdesini 
almak umut ve beklentilerimizin boş ol
madıgnuheyecanlagörmekteyiz! Ama
ca vanlacak yolda, örgütsel ve pratik 
mücadelede öncü olacak bu adımınız 
bize sevinç ve coşku verecktir. 

'Dünya sosyalist hareketinin ideolo
jik bir bunalım sürecini ~dıgı", em
peryalizmin bir yandan kendini 
özgürlük ve ha~ havarisi gösterirken; 
digeryandan ezilen ve bajiımlı halkiann 
bajiımsızlıkveözgürlükmücadelelerine 
kar§I daha cüretkar ve saldırgan bir tu
tum takındıjiı; Irak'ın Kuveyt'i işgal et
mesi üzerine b~ayan Orta-Dogu 
krizinin yeni bir boyut kazandıjiı; bölge 
üzerinde oynanan korkunç oyunlann 
ortak noktalanndan birinin Kürdistan 
olması; Kürt halkımn dinamik güçleri
nin harekete geçtigi ve gittikçe boyutla
nan mücadelesini de gözönünde 
bulundurarsak; bizim daha dikkatli, 
dengeli ve bilimsel sosyalizme uygun 
politikalar üretip geli§tirmemiz gerek-

tigi, hatta wrunlu oldugu bir gerçektir. 
B~ta emperyalizm olmak üzere Dü

nya' daki güçler dengesi, bugün Kürtler 
lehine Orta-Dogu statükosunun d~
mesinden yana olmadıgı bir gerçektir. 
Bugerçektenhareketle, Kürdistan hal
kı, kurtuluş mücadelesinde, kendi 
özgüç ve kaynaklanna güvenip dayan
mak wrundadır. Bu da dört-parçada 
Kürdistan halkını ve ezen ülkelerin hal
klannı temsil edentüm devrimci, demo
krat ve yurtsever örgütlerle ittifak, 
güçbirligi, cephe vb. birliktelikler oluş
turmaya ve ortak hareket etmeye azami 
dikkat ve çaba gösterilmesi gerektigi 
fıkrindeyiz. Yayın faaliyeti sürecinde, 
bu konular üzerinde durmak ve açık bir 
biçimde ortaya koymak çok önemlidir. 
O halde propaganda da aynlık ve uzl~
maz çc~kileri degil, ortak özellikleri 
öneçıkarmakgerekir. 

"Niştiman11ın içeriği konusundaki be
klentilerimizegelince: 

Kürdistan halkının öz ve genel çıkar
laoru işleyip dile getirmek; şartlannıış 
olan ilke, strateji ve taktikleri derinle
mesine irdeleyip açıklamak; ekonomik 
üretim ilişkileri ve buna uygun olarak 
konumlannıış olan toplumsal sınıf ve 
kategorilerinbelirlenmesivemücadele
deki rolleri üzerine bilinısel ar~tırma, 
incelemevedegerlendirmelerdebulun
mak; ittifak anlayışının açıklanması; ge
nel olarak Kürdistan tarihi ve 
anti-sömürgecimücadeletarinihininin
celenmesi; sömürgeciler tarafından 
Kürdistan'ın ulusal, tarihsel ve kültürel 
degerierinin yok edilmeye yönelik in
karci ve asimlasyoncu politikalarını t~
lıir etınek ve aynı zamanda bu çabalan 
etkisizleştirmek için bu degerieri süre
kli işlemek; Kürt dili ve sanatsal etkinli
kierin işlemnesi; Kürdistan'da 
gerçckl~n sömürgeci baskı ve terörü 
ayın ı.amanda Kürt halkının buna kaf§l 
gelişcnmücadelesiniokuyucularasüre
kli iletmek; Dünyadaki siyasal gelişme
lerin irdelenmesi vb. konular olmalıdır. 

"Niştiman"ı, 12 Eylül gibi bir günde 
yayınlamanızı çok anlamlı buluyonız. 
Kuşkusuz 12 Eylül halkınuzın mücade
letarilıiaçısındanönemlidönümnokta
lanndan biridir. Bu tarihsel ugraktan 

önemli dersler çıkartınanuz gerektigi 
kamsındayız. Hareketimizin ideolojik, 
politik ve örgütsel alanlardaki eksiklik, 
hata ve zaaflan nı açıjia çıkaran, halkı
nuza, devrimci demokrat ve yurtsever 
eviatianna baskı, işkence uygulayan 
sürgün ve ölümlere yolaçan " 12 Eylül 
Askeri Faşist Diktatörlüjiü" ~lıbaşı
na bir inceleme ve analiz konusudur; 
ayın zamanda bizdevrimcilerin de k en
dilerinisorgulaınakonusudur.Busüreç
ten gerekli dersleri çıkarttıgımız zaman 
dlişmanın busaldınsı biziyıpratıp zayıf
latacajiı yerde, müthiş bir tecrübeyle 
donannıış, daha bilinçli, istikrarlı ve çe
likl~iş bir inanda bizi kacylannda 
görecektir. Keza sömürgeci çapulcula
rın "çökertip dajiıttıjiı ve kökünü kazı
dıgı"nı sand@, devrimci ve yurtsever 
hareketlerimizin " 21 Mart"larda, "12 
Eylül"lerdedegişikbiçirnlerdemücade
lekararlanahppratikhayatasokmaları, 

dlişmanınuıın suralına indirilen birer 
şamar olacaktır. Bugün caınnı bile ver
mekten çekinmeden direnip sav~ 
halkınuzın fedckar neferleri; Batman, 
Cizre, Nuseybin vb. il ve ilçelerde hal
kın topyekün "intifada'ya kalkışıp ba
şkaldırması bunun bir ifadesidir. 

Bize müjdelediginiz "Niştiman"ın çı
karılması ve diger ça~malarınızı bütün 
içtenligimizle kutlarken, bu ç~malar 
karanlıklan yırtarak bizi aydınlatan bi
rer ışık gibi etki yapacak, kendimizi 
daha mutlu ve özgür hissetmemizi sag
layackatatır. Ayın zamanda mücadele 
istegiınizi kaınçılayarak, gücümüze 
güç, inancınuza inanç katacaktatır. Ay
rıca 'Niştiman"ın yayınlanmasında 
emegi geçen herkese en içten dilekleri
mizle saglık ve başarılar dil er, saygı ve 
selamlarınun sunarız. 

DAVUT 
Nazilli Özel E Tipi Cezaevinden 
KUK adına yargılanan tutsa

klaradına 
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Kara bir bulut 
alev alev 
Sardı her yanı 
havarhavar 
çıglık çıglıga 
ölüm aniden çöktü 
canlarhabersiz 
ne bir ağlama 
nedeinilti 
annenin göğüsünde 
yavru dudağı 
öylece duruyor harketsiz 

Bu Hiroşima-Nagazaki'ye 
atılan atom değil 
Irak fa§izminin zehirli 

gazlan 
medeniyelin bakişlan 

arasında 

çöktü ya§am üstüne 
KU§Iar sesiz, bitkiler 

hareketsiz 
canyerde 
Helsinki'de insan hakları 
insanlıkayaklaraltında 
Halepçe sokaklarında 

Artık tomurcuklar çiçek 
açmıyor 

ne parklarda oynayan 
çocuklar var 

ne de anasütü için 
ağlayan bebe 

bir dii§ünce aldı beni 
yüreğim kabank öfkeylen 
aman tannm barbarlık 
napalm dehşeti 
bu mu insanlık? 

lrkçılık yeniden hortladı 
jenosit 

insanlıkkelepçede 

zencirde dolanır 

Niştiman 

HALEBÇE 

Kürt halkı ölümde 
acı gözya§lan 
vahşet aldı ba§lnı 

yirmibirinci asnn 
ba§lannda 

insalık ayaklar altında 
Halapçesokaklannda 
Ruslar "işgaldır" diye 
ağır ağır Afganistan'dan 

çekilir 
Etyopya gerilalan ateş keste 
Filistin'de yeni bir umut ışiğı 
ve ~ondra stadyomunda 
Af Orgütünün gitar sesleri 
yükseliyor Irak Kürtlerinin 
havarhavar 
napalm çığlıklan 

Sessizliksardı 
ay doğınuyor 

Bejmar 14 

karanlığa boğulmll§ 
minicikyavrular 

sokak ba§lannda 
bazan yapraklan 
candan eser yok 
Gorbaçov-Regan 

Reykyavik'te 
silahsızlanmapeşinde 

insanlıkayaklar 
altında 

Halepçe sokaklannda 

Bu olimpiyatlara 
yıldız ta§IYan uçaklar 

değil 

sadece ya§ ama son 
.. vermek için uçtular 
Olümkustu 
heryerde gaz ve ateş 
yavrusu kucağında 
dizleri üzerine 

çökmii§baba 
bayram kutlamala

nnda 
sadece kartpostal 

olabildiler 

Artık testisi omuzun da 
genç kızlar yok 
çeşme ba§lan bomboş 
sardı heryanı zehirligazlar 
canlaryerde 
Kürdistanyalnız 
kimsesizöksüz 
sessizliksardı dünyayı 
Birleşmiş Milletlerde 
lrkçılıkla Mücadele günü 
insanlıkayaklar altında 
Halepçesokaklannda 

Mehdi ZANA 
Aydın E tipi Cezaevi 
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DI TEVGERA KURDISTANE DE, PIRSA 
YEKITIYA SIYASİ iJ REXISTINİ 

Di golara xwe ya "pirsgireken Tevge
ra Kurdistane" de, min bi kurtayi rewga 
tevgera Kurdistane il binek pewistiyen 
sereke dahil diyar kirin. N'ıha ji, ez dix
wazim bi taybeli li ser rewş il pewistiya 
yekitiya siyasi il rexisıini hinelô rawes
tim. 

Welôku min di we gotaraxwe ji diyar 
kiribil: Rexisıinen me pir s il pirsgireken 
xwe yen siyasi ü rexisıini çareser nekiri
nin. Tu rexistin bi ve rewgaxwe ü bi sere 
xwe nikare pcl§engiya tevgera rizgariya 
Kurdistane bike. Pewistiya tevgera we
late me bi rexisıini ye k ırurt, niljen, teko
§er il xwedi programek li gori rewga 
welôt heye. Rexistiniyek wiha, bi xeba
tek rexisıinin kolektiflmumkun e. Riya 
we di yekitiyen siyasi il hevkariyan de 
derhas dibe. Ji bo we ji, dive em di vi 
wari de xwedi program il politika k zelal 
bin il arnade bin li ser wan nerln il pro
graman munaqC§e bikin; Em vekiribin 
ji guherandinen pewist ü bikaribin xwe 
ji nava lepen bir il baweriyen teng der
xinin. 

Şor"§Serü p~veruyen herwelati, go ri 
welate xwe ü pirsgireken li ~iya xwe, 
rexistinen xwe didamezirinin. Çi di wa-

re siyasi ü civalô de il çi ji di ware 
rexitiniil metoden tek~ e de be, tişten 
ku mirov dide pi!§iya xwe, pewist e ku 
gori rewş, rast! il civata welate mirov 
bin. Eger ne wiha be, we tu cari lingen 
me neghejin erde il em de di na va xewin 
il xeyelan de bijln. 

Gelekcaranpirsgirekenşoreşôdikare 
b ibe wek problemen xwedi gele k bersi
van. Ji bo ku mirov bikaribe we proble
me çareser bike, pi!wist e, ku mirov we 
hesan b ike; Peybinek bersiven we bibi
ne il dilre bi allkariya wan bersı"van bi
karibe bersiven dawya ma yi ji biblne il 
bi tevayiprobleme çareser b ike. 

Ev min ak ji bo pirsgirekenşoreşa we
late me ji, misalekber bi çav e. Di peva
joya !ro de, gelek pirs il pirsgirekôn 
tevgera şor"§geri heye O mirov nikare 
wan ji he vd il cihe bike. U,ji bo çareser
kirina wan, pewist e ku mirov gori gi
ringi il acı1tiye, wan texe dore. Dive 
p~iye, mirov yen beri giring u sereke 
çareser bike ü diire bi allkariya wan, 
pirsgireken din jibeteçareserkirin. Ga
va ku mirov di ve çarçewe de li mesele 
binere mirov dibine ku !ro du vatiniyen 
ser ek e ii bi hevdiı ve giredayi derdikeve 
p~iya tevgôraşoreşa Kurdistane: 

1) Pekanina yekitiyek li ser progrs
rnek şor"§ger, netewiiı demokrat; Ku ev 
yekitiya bikanibe tevgera şoreşgeri ji ve 
tengasiye, belavbiin ilbeheztiye derxine 
iı b ibe bingebek ji bo partiyek sosyalist. 

2) Li ser bingebe yekitiya karker iı 
kedkarennetewenliKurdistanedamezt 
randinapartiyeksosyalist. 

Di ve pi!vajo ii rewşa ku tevgera şo
reşgeri !ro te de derhas dibe, pirsa beri 
giring il pewistiya beri rojane kijan e? 
Gel o pewistiya berigiring il acil yekitiya 
partiye k sosyalist e; ya ji pe kanina yek
tiyek ku tevgera şoreşgeriji ve perçebiı
ne, belavbiine il beheztiye xelas bike ii 
mercen partiyeksosyalist bistevine? 

Kesen kominist her gav dixwazin 
partiye k sosyalist ya serbixwe dameziri-

nin ii di ve ji bo ve valiniye kar bikin. u, 
ew baş dizanin ku daxwaziyek wiha bi 
sere xwe tisi dim!ne. Pewist e, ku beri 
her tişti mercen partiyek wiha be site
wandin. Ji bo partiyek wiha pewistiya 
yekitiya ideoloji, politikiii rexistini §ert 
e. W eki ku te zaoin, yekitiya ideoloji ne 
wiha besan e. Ev vatina ji ber xwe na ye 
bi cih anin. Ev bi munaqC§e ii tek~ek 
ilmi mumkun e. Her çiqasi di viwari de 
hinek munaqC§e il tek~ batibin kir'ın 
il gelek "partı'" il rexistin di we baweriye 
de nin, ku wan ev vatiniya pekaninanin 
ji, di rastiya xwe de Ii Kurdistane ev 
pewistiya hin ji berdewam e. 

W e gave em dikanin bej in, ku pirsa 
pekaoina partiyek bi rasti sosyalist, di 
nava pirsgireken tevgera şoreşgeri de, 
xelekek zor giring O sereke ye. U, ji bo 
gilıandina armancekwiha piroz, xebat ü 
tek~ek dijwar pewist e. Bi gotinek 
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din; eger em dixwazin ~teki wiha pek 
btnin, beri her tiştt dive em merce we 
bistewlnin. Ne wiha be, eme hew bika
nibin "partiye n" ku me na ve wan "sosya
list" ya ji "kominist" u 'karker' daninin 
damezirinin. Ji xwe di pratike, bi awaki 
zelal hatiye i'spatkirin ku ew 'partiyen' 
ku xwe wiha dibtnin, valiniye partiyek 
wiha peknayinin. Bi derengt be jt, dive 
em ve rastiya xwe bibinin. Ne wiha be, 
em e nikaribin vatiniyen ji bo serxebftna 
welet, rizgariya netewi ft azadiya gel 
pekbinin. 

Pekanina mercen partiyek sosyalist, 
dikanedemekdurudirejbigre. W ek min 
li jor ji diyar kiribu, beri her tişti ji bo 
partiyek wiha yekitiya ideoloji, politikt 
u rexisıini pewist e. Dive partiyek wiha 
xwedtkadiren, ku bikanibe wan nertn ft 
birftbaweriyan di jiyanexinin. Ne wiha 
be, biryar en çiqasibaş O rast jtben girlin 
dtsa mahkum in, li ser kaxete bimtnin. 
Ev jt, pewistiya yekitiya kadiren di ve 
baweriye de betir derxtne p(!ş. Mirov 
çiqast dil pak ji be, yek nikare bej e, ku 
we di demek kurt de ev pewi'stiya pe kbe. 
Armanc ü vatiniyen rexistinan iı kesen 
di ve birubarweriye de nin, heta ji dest 
wan be, ve pejajoye kin bikin. 

Li gel ve pewi'stiye, di vi war! de 
pirsek din ya zor giring derdikeve p(!şiya 
me: Gelo, di ve navbene de §Or~eren 
kurdistan€ we hew li benda dameziran
dina partiyek wiha bimtnin, ya jt, be ku 
vatiniyek wiha sereke bide alikt u ji bo 
gihandina aramancek wiha jt, pewistiy
en din yen ku benin bi program u reku
pekbirnC§inin? 

Pirs ii pirsgireken tevger§Or~ert, ne 
hew pirsa partiye ye. Li gel ve pirsa 
giring, gele k pir s u va ı iniyen din yen acil 
benin, ku em nikarin çaven xwe ji wan 
re bigrin. Di ve, em go ri giringiii rojane
tiye, wan rexin dore ft bixwazin wan 
çareser bikin. Di pevajoya iro de, yekji 

N iştirnan 

u xebatek wiha, ne li dijixebat ii tekO§i
na pekanma partiyek sosyalist e. Tevg€
ra §Or~ert çiqasi bi hez, li ser xwe u bi 
rexistinbe,xebatapekaninapartiyekso
syalist ji wiqasi hesantir dibe. Loma ji, 
mirovdikare bej e, ku ew kar O vatiniyen 
li jor hatibu diyarkrin, ji bo gihandina 
arınanca partiyek sosyalist dibe bingeh 
ii pengavek berbiçav. 

ReW§en wiha taybett, li gele k welaten 
din yen wek kurdistane kolont u paşde
mayi ji hatiye di'tin. Beri mercen pewist 
ya 'partiya karker a vietname" be site
wandin, damezirandina "Y ekitiya Ci
wanen Şor~er' ji bo reW§a i'ro ji 
minakek berbiçav e. U be gilman, dive 
mirov taybeliyen wi welatt ft we deme 
jt, tev li bev neke. "Di dema ku mercen 
partiyek proleterinesitewiya bu, dame
zirandinapartiyaproleteriwebibasede
me perçebiinek 'nexwC§" ya tevgera 
niştimanperwert. Di we dema ku viet
nam di ware alıort de welateki paşde
mayi ii kolonyali'st bft, ne hew gundt ii 
burjiwaziyebiçftk,çtnakarkerjtnexwe
di kevnC§Opek ( toreyek) sosyalist bU. Ji 
her ve yeke, beri her ıişıt pewi'stiya re
xistinek ku wan çinan bini perwerdeki
rina Marksizm-Leninizme bikra ii ev 

biriibaweriya di tevgeren tekO§Cr ii niş
timanperwer de texista jiyane hebii. 
'Y ekitiya Ciwanen Şor~er' rexistinek 
wiha xwedt taybetiyek navqonaxi bu. 
Bingebe ve rexistine, ji aliyen "gruba 
komunist ya vietnam", serok Ho Cht 
Minh O binek welatparezan batibii da
nin."(DtrokaPartiyaKarkera Vietnam€ 
RftpelalO) 

wan pirsen beri giring, rojane u sereke, l'llöl:'FII 
vekirina xetimandina li pC§iya tevgera 
§Or~eri ya kurdistane ye; pil§tgirtina 
hilvC§andin ii belavbUna ku heye; xwe 
nuhkirin, komkirin u ji nuh de hunandi-

. n ina rexisıint ye. Bi kurtayi, pewistiya li 
hembertdijminbuyinaalternaıtfUhezek 

xurte. 
Be giiman, mirov ji her xwe ft bi he

saninikare bigheje qonaxek wiha. Ji bo 
aramancekwiha,fedekariyekmezin,xe
batek dijwar O programekli go ri rastiya 
mercen welate me pewist in. Be §ik, kar 
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pewist i'ro ev e, ku rexistin ft kadiren 
§Or~er O sosyalist li ser programek §O· 
r~er, netewift demokrat (ku di rast i ya 
xwe de i'roj gele k rexisıinen me, progra
rneo wan di ve çerçewe de nin) ft li ser 
rexistinek nujen ft tekO§Cr bighejin h ev
du. Evrexistin webetir bikaribe tevgera 
§OfC§geri ji ve belavbftn o perçebftnu 
xelas bike; Mercen baştir ji bo tekO§in ft 
yekitiya ideoloji çe bike; li hemher he
zen rast, reformisı o tasfiyekar we gele 
me di ware rexisliniye de ji be alternatifi 
xelas bike; yekitt u rexistiniyek wiha 
navqonaxi, we hibe bingeh u pengavek 
heja,ji bo gihandina partiyek sosyalist. 

Di pirsa yekitiya de, be giiman li gel 
program O nerineo siyasi gele k xeleken 
giring yen din jihenin;ji n ava wan, çe nd 
xeleken berbiçav ew in: 

1) Di ware yekitiya siyasi de, çiqasi 
program O birObaweriyen siyasi giring 
be, pirsa rexistiniyek li gortwe program 
O nerinanjtwiqasi giring e. Eger rexis
tinek gorfmercen welate xwe O progra
ma xwe ya siyasi nebatibe sazkirin, ne 
xwediyen ka dir O dezgehen ku bikanibe 
we programe di jiyanexfne ii li hemberi 
dijnıin ii hezen rast, reformisı u tasfiye
kar nebe alternatif; ne tu baweriye dide 
gel ft ne jt dikane bigheje wan arınanren 
ku daıine p(!şiya xwe. 

2) Heta i'ro, di giraniyede rexisıinen 
halin damezirandin, rexisıinen bi nave 
karkeran ii gel in. E w rexisıinan di ras
tiya xwe de çiqasi bUnin yen karker O 
gel, ji pratı"ka wan de xuya ye. Teva ku 
di wan salen dawi de (beri cunta faşist 
ya 1980-an), hejmarek mezinji her çine 
ft re fen civake bC§darf na va tevgera §O· 
r~er ya Kurdistan€ bftn jt, le di gira
niye de, ev ne bi awaki ilmi ft baweri bô. 
Piraniya wan kesan be ku zanestiyek 
netewi, çini ô rexisıini h1n bibin, xwe 
avetin nava kar ô baren siyasi. Ji bo we 
yeke ji, wan nikaribftn tesirek mezin li 
ser politika rexisıina xwe bihiştina u 
kontrolek pewist li ser xebat ô tekOjina 
rexisıinf bimC§andina. Pil§engiya rexiti
nadidestenronakbtrôxwendevanande 
bô. E w bi xwe j~ ne xwedi tecrubek dôr 
O direj ô zanestiyek mezin biin. Lomaji, 
di wexte xwe de, gele k pir s ô pirsgiriken 
xwe neditin ya ji, demdema nexwestin 
bibtnin. 

Dezgeha rexnegirtin u li xwe rexne
girline di nava rexisıinan de bi awaki 
rasti nekete jiyane. Ji arınanca we hale 
dur kirin ôdejenere bô.Ji bo ku rexistin 
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ji aliye bingeben xwe de ji ne xwedi 
kontrolek rexisıini bfin, ji dewsa wan 
pirsgirekan çareser bilcin u xwe nüjen 
bilcin; wan pirsgirekangelekproblemen 
din ji bi xwe re anin ü p~iya tevgera 
rexistinihatexetimandin. 

Lewra ji, gava em bixwazin rexisti
niyek bin nüjen, xurt ü demokrattir pek 
binin, dive em we rexisliniye bilcin male 
gel. Di ware zanestiya netewi, çini, siya
siu rexisıini de giraniyek be tir bi din ser 
perwerdakirinagei.Egergeldiwander
heqanan de çiqasi zana be, we wiqasiji 
bilcanibe dinavaxebat ü tekO§inede ro la 
xwe ya siyasi ü rexisıini bili"ze. Gava 
rexistinek xwedi bingeheki wiha be ô 
kontrolabingeheliserwehebe,dezgeha 
rexnegirtin ô Ii xwe rexnegirtine li gori 
arnıanca webete bi karanin, zô bi zü we 
nakeve navanexwe§iyen mezin ü dikane 
di dema xwe de kemasi u §"§iyen xwe 
bibine O wan çareser bike. 

3) Yekitiya li ser civandip.a matema
tı1ôyangr0ban, pirsgireka yekitiya siya
si u rexisıini çareser nake. Rexistin ü 
gruben me bin ji, pirs i\ pirsgireken xwe 
yen siyasiü rexisıini çareser nekirinin ii 
di nava wan de vedigevizin. Pewisıiya 
pevajoya iro, bi rexistiniyek xurt, nôjen 
ü tekO§Cr h eye. Hesaren li ser bingehen 
grübi u nerineo kevn i\ teng nilcare pe
§iya ve pirsgireke veke. Y ekitiyek li ser 
vi himibe avakirinji, we ji nava nexw"§i 
O pirsgirekan dernekeve. Lomaji, dive 
hime yekitiya siyasi i\ rexistini, li ser 
senieza (di nava hevdu de helandina) 
rexistin u kadiran u li ser rexistinek nô 
be avakirin. 

4) Be gilman, di nava hevdi\ de he
Iandin O li darxistina rexistinek wiha bi 
careke i\ di demek kurt de pek naye. 
Lomaji, pewistibi programele xebate ya 
we pevajoye bistewine u vatiniyen re
xistinek wiha pek bine heye. Her wiha, 
rexistin ô k adiren biryara yekitiyekwiha 
bi din, di ve giraniya xwe bidin ser li dar
xistina rexistiya ni\. Bi vi awayi, we 
mercensenteza grub, rexisı in tıkadiran 
betirbistewe. 

5) Pirsa pewistiya yekitiya siyasi dive 
di nava bingeben rexisıinan i\ raya gi§ıi 
xwC§ik be zanin. Her rexistinlazim e, ku 
hevalôhogirenxwedivederheqedeba§ 
perwerde bike tı wan ji bo vaıiniyek 

N iştirnan 

wiha re am ade b ike. Gava kesen bi rasti 
ji pewistiyek wiha bawer nekin, mirov 
nikre wanji dil ô can bik§ine nava xeba
tek wani. Ez ne di ve baweriye de me, ku 
rexilineo me ve vaıinaya xwe bi cih ani
nin. Loma ji gelek caran ji ber binek 
sedeman bi çtık ô ne di cih de kar O 
xebatenyekitiyensiyasidihatinbirindar 
kirin i\ ew kar O baranan ne diçO seri u 
nı'Vqurmiçidiman. 

6) Yekitiya siyasi, ji pewistiya rexis
tiniyekxurt, nôjen, tekO§CrUxwedipor
gramek li gor re'Mjll kurdistane te. Xwe§ 
ron ô diyar e, ku rexisıinen me wan 
vatinyan pek nayinin; Bi ve rewşa xwe 
nikarin ~engiya §Ore§a Kurdistane bi
kin ü xetimandina pil§iya tevgera §Ore§
geri vekin. iro, valayak mezin li 
Kurdistane heye. Ji ber ve valaya rexis
tini, dijmin gelek fen ô listiken mezin li 
dar dixine: Gele k gund i\ navçeyen stra
tejik hate vala kirin. Bi riya terora côr bi 
cür i\ bi dare zor e dixwaze ve plana xwe 
hin jibidomine. Betifaqiü nakokiyen ku 
xistine navagele me kurtir dike. Bi nave 
"parezgeren Gunda" dixwaze "calışi
tiye" betir p~e bibe. Li hemberi van 
kiryaran, gele kordisıane ne xwedi pa
rastin ô alternatif ek rexisıini ye. H ezen 
rast, reformisı O tasfiyekar li gori dile 
xwe hes pe n xwe dibezinin. Çavgirtina ji 
vereW§e i\ revaji ve rastiye, ediwebibe 
gunehkariyaheri me zin. 

Loma ji, dive be ku em zede wext 
wendabikin,pewistiilmercenalternati
fek wiha acil pek binin; Gerek em weki 
bere nakokiyen biçilk ô ne di ci de, li 
pil§iya ve xebate nekin asteng. 

Be gi\man, alternatifele wiha bi yeki
tiyek siyasi i\ rexisıini u li ser axa kurdi
stane mumkun e. Yekitiyen li dervi 
welet, li ser kaxeta u hesaben grubi ne 
bersiva pirsekwiha di de ô ne jibaweriye 
di de gele Kurdistne. Lo ma ji, ji bo gele 
me ji be çaretinede di\ hezenrast, refor
misı u tasfiyekar u ji bo fen u listiken 
dijmin stewr bimine, bareki gir an, acil tı 
diroki dikeve ser milen her rexistin o 
grüben§Oreıjger u ni§timanperwer ü her 
kesen p~verü ü rizgarixwaz. U be gil
man, vatini il pewistiyen sereke li ber 
deriyen rexisıinen me nin. 
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Ji bo çar eserkirina pirsgirek wiha gi
ring ü sereke, pewist e dinava rexistin O 
grilben §Ore§ger il p~verO de tekili il 
dani\stendinen germtir çe bibin. Peva
joya pirsa yekitiye di gelek waran de 
betir be stewandin. Kadiren ji dervi re
xistinan manin i\ dilxwazen damandina 
xebatek wiha nin, ji dervi kar O xebatek 
wiha ne lıİ§Iİn. Li gel munaqe§e O neri
neo siyasi, li ser rexislini il pekanina 
pratika vitİ§tijibi awaki ciddi be rawe
standin. 

Problema rexisıini il yekitiye, di tev
gera kurdistan e de pirsgirekek kevnara 
i\ dirokiye. Dive em b"§ bizanin, ku bela 
yekitiya tevgera rizgarixwaziya Kurdi
stane pek neye; welateki serbixwe, nete
weki rizgar il geleki azad we her xeyal 
bimine.Lomaji;jiboçareserkirinapirs
girekek wiha giring il sereke, pewist e 
em xwe ji tu fedekariye nedin ali u he
saben bi çtık il griibi n edin p~. Em b"§ 
dizanin,kuemdebihevdi\rexurtturbin 
il betir bilcaribin kelem i\ diriyen li ser 
riya sore§a welate xwe paqij bilcin O fen 
u listiken dijmin stewr bihelin. 

*** 
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Bu he 

Jiyan ew e ku ınirov karibe li ser riiye 
dinye wek insaneki biji. Jiyan ew e, ku 
ınirov karibe xweşi ıi nexweşiyen di na
va insana de te bigiheje ıi li gor wan 
xweşi ıi nexweşiyan xwe ji bo jiyanek 
hln ba§tirin arnade bike. Jiyan ew e, ku 
ınirov li hemher neheqiyan be deng ne
mine. O jiyan ew e, ku ınirov li hemberi 
zilmıizordariyeserihildeôberxedanek 
birômet bide. 

Bele jiyan geleki xweıı e. Jiyan di çi 
dernan de ô ji bo ke xweıı e? Dive em 
karibin ve pirse di sere xwede zelal bi
kin. Tenebi gotina,jiyan xweıı na be. Ji 
ber ku her ti§t di nava xwe de ba§i ô 
xirabiye line. Dem 
ınirov dive jiy 
xweş e, carna ji nex 
weşiyen we ji xwe 
§iyen we retir dibe • 
di nava nexwe§iy 
de gelek ınirov te 
fetisandin. U çaw 
dibebilabibe,biras 
ti jiyan xweıı e. 

Jiyan xweıı e k 
ınirov karibe ji 
jiyaneke hln ba§ti 
rin, le hemher nex 
weşiyen we tekoıji 
b ide. Ji bo mirov ka 
ribe jiyanek xweıı 
nava neteweki d 
arnade bike disa te-

N iştirnan 

.. 
JIYANÇIYE? 

parezi dinere, ınirov dibine ku hemô di 
berxwedanôxebatalihemberdijminde 
derbasbôye.Tenearmancekwı"hebô,ku 

Kurdistanek serbixwe bibine. U witim 
digot: "Dibe ku em ne b inin, le ji bozare 
me bibinin xebat pewist e" ıi ji bo we ji 
wiher dem be westandinxebat ô tekO§iıı 
di da. 

Ger ez yek yek xebata hevale nemir 
Nedim Kaya bejim dawi naye, dixwa
zim tene çend xebaten wi yen sereke 
binim zimen. Dema ku ınirov li §eVe 
çandi yen Rizgarixwazen Neteweya 
Kurdistane yekemin ku li Kurdistana 
bakur arnade dikir, meze dike, beval 

Heval@ ne mirNedim KAYA 
k~n pewist e. DiL_ ____________________________________ __J 

tek~nen ji bo jiyanek xweıı ji gelek 
mirov ten §ehidkirin, gelek seqet dibin, 
bi bezeran zaro sewi diminin, gelek ci
wan ji dergistiycn xwe dibin. Di rewı;en 
wilo de ji disa jiyan xweıı e. Ji wan 
ciwanen ku dergistiye xwe wendakiriye 
ye k ji, dergistiya h eva! Nedim bu. Rojek 
mabô kuewe jibigihiyaıniradexwe. U 
dijminin xwinmij ô çav sor nehi§t ku 
heval Nedim ô dergistiya xwe, bi hevre 
jiyaneke dom bikin. 

H eva! Nedim,ji wan kesen ku li hem
her zordariye xwinmijiyi ô kolonya
listiye seri danatani yek bu. Y ek ji wan 
kesen ku ne ditirsiya ô bi merxasi di
berxwe dida. Dema ku mirov li jiyana 
heval ku ıi§ti ketina navaxebata welat-

Nedim tede b"§dar e. Dema ku mirov li 
grevakarkerenpemboyenNisibineme
ze dike, bi dilin u ketina wi grev bi 
serfırazi dawi hatiye. Dema ku ınirov li 
girtigeba Diyarbekire meze dike, li wir 
beval Nedim xuya dike. Gelo çima wi 
her dem xwe di da pii§ u qet xwe ji xeba
teke nedida pa§. Bersiva ve ne zor e. Ji 
ber ku wiberdemji bo rizgariya welate 
xwe tekO§in dida .. 

Pi§ti herdana wi ya girtigehe, ji bo 
derxistina wi ya ji dervi welet gelek 
pil§niyar jere bat kirin. U wi nexwest ji 
Nisehine dere il dixwest li wir rilne. U 
ew rilnedini§t, her dem kare xwe yen 
welatparezididomand.Jibervesedeme 
ji gelek caren din ji hatibô girlin (\ hat 

Hejmarl4 

berdan.Jiberkudii§kencandetiştenku 
dijmin je dixwest nedida dest wan, 
dijmin dixwest zordariye le bike ku ew 
ji Nisibine bireve. U wi ev tİ§t ne dix
west. Hezkirina wi di nava gel de geıı 
bilbô. Xebata wi roj bi roj di nava gele 
wi de geııtir dibu. Yek ji wan kesen ku 
di van beyarnendawiliNisebine, li bem
her dijmin, p~eşiya seri bildane dikir 
ew bil. Ew bu ku bi girani li ser wan 
bilyeren dawi de role k mezin list. Ji ber 
van xebaten xwe jiwek k elemeki k etibil 
çave dijmin ô hevalbenden wi ... 

Dijmin bi her awayi ji bo rakirin an ji 
koçkirina wi ji N isibine dixebiti. U he
valNedimbergavdivezanebônedebil, 
ku wixwe be tedbir nedihi§t. Ji bo der
xistina wi Ewropa, peşniyaren ku jere 
dihat kirin, qebôl n edikir u digot: "Bl!§ e 
em bem u welat terkbilin ô berin dewle
ten ewropa, li welet kiy€ bibine ôxebate 
çawa bete domandin. Na na ez tucar 
terkawelatexwenakirngerınirinekmin 
hebe ji bila li ser axa min be." Wi ev 
rastiya xwe bir seri. 

Min ew di sala 1978-an di dema ku 
rexisıina me RNK-e şeven lrulturi li 
Kurdistane arnade dikir nas kir. Cara 
yekemin ô §eva ewili de li Mazidaxe me 
hevnas kir. H eva! Nedim qasiku§ervan 
bil, ew qasi ji ıniroveki sosyal bil. E w di 
koma folklora bevalen Nisibine de bu. 
Ew di reza sisiyan de bil. Dema ku xwe 
dihejand, seri kil di bil, te digo qey hesli 
di mil en wi de tune ne. biawaki deviiken 
li ıema§evanen §eVe meze dikir il ew ji 
kefweıı dikir in. Di destpekirina tiyat
royakugeneraletirkagundiujinenkur
dan di da hev li wan i§kence dikirin, ıade 
ôzilmdariyekebebextitaniserewan, we 
deme beval Nedim li Pll§ perde besren 
xwe yen gurover paqi§ dikir ku kes pe 
nizanibe ku e w digri. Di bem u §eVan de 
kare wi giri bil. Rojeke min ji wi re got: 
"Heval tu zani ku ev temsila ıade u i§
kencenkukarbidestetirkanyenkutine 
sere gele me ye. Yen ku dilizin ji bem u 
beval in. Çima tu wer digri." Wi got: 
"Heval ez dizanim, le dema ku general 
li jin ô me ran dixe, ıade di de gundiyan, 
ew rastiya generalcn tirkan li Dersim€, 
Koçgiri, Agri li Sosan€ ô bwd. ku ti§tin 
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wan dikir ji wer bO. Ji ber ve giriye min 
te,eznikariınxwebigrimEzdizanimku 
girine çar eserkirina problema ye. U ez 
nikarim xwe bigriın. • Giri O l:§a beval ji 
ber !aden li gele wi dibat kir in bO, nefret 
O kina wi li bemher dijmin zedetir di bu. 

Sal 1980-e bu min heval Nedim di 
girtigeba Diyarbekire de dı"t. Beriwiba
tibOm girtin. Rojeke ji rojan qardiyane 
me deriye qo~ vekir O çend mirov 
wek miriya avi'! hundir. Dema ku min 
serexwe rakir, çave min O beval Nedim 
li bev ketin, dilina ku min dit, qerinipe 
ket, keniya O me b ev bembez kir. U hal 
re de neınabO, kincen wı" hemO çiriya
bun, can e wibirin, le sere wibilind, deve 
wi disa bi ken bu. Min got: 'Heval ma tu 
ji bat girtin' wibi awakibeneki u devii
ken gol: 'Min bihistibu ku tu li vir e, min 
xwestbemtebibinim,sebebabatinamin 
ev e." Di golara wi de xwe baweri bebu, 
min reW§a wi merak kir u got: "Heval 
~ence gelek zor e, dibe ku mirov di 
işkencande binek tişta axifi be, ger ji bo 
te ji tişteki wer bebe, beje em hevalen 
derveagahdarbikin.'Piştivegotaramin 
wi bi awaki matmayi li min mezekir (1 
axaftina xwe domand: 'Heval dema ku 
mindest bi kar uxebata welatparezı"kir, 
minzanibfı ku di ve re yerle k~tin, girtin, 
lerlan u işkence b eye u we he be, li gor ve 
rewşe ji tucar nefikirim ku li hemher 

N iştirnan 

dijmin teslim bibin. Mirina bi rOmet, ji 
bebuna be mmet çiitir e. Ez ne li her 
lerlana wan diketim, ew hey be mineti 
bO, le gelek caran cigaren zor dida min 
ew zora cigare ji bo min ji lerlana wan 
xerabtir bu.' Min cigarek direji wi kir, 
bikişandinaçendhilmaewqedand,yek 
ji ye k e vexist u me sobbete xwe domand. 
Min reW§a girligche ji wan re gol O wan 
ji re\\'§3 derve di ware rexİstini di çi 
merbeledeye gotin. Di golara xwe de 
beval Nedim ev jl ani ziınen: 'Heval 
ledan beminetı'bu. U axaftinaewmiro
ve ku §Ore§ger bin ji gube min dernake
ve. Mirov di tengasiyan de kari b3§tirin 
mirova nas bike'. 

12 fıonle sala 1980-e de ez, beval 
Nedim u çe nd hevalen din, em sere si be 
rabun, me kincen xwe yen spore li xwe 
kirin u deme ku qardiyan bate qerwane 
hibe, me wek mina her roj, je re gol: 
"Hela dert veke em herin spora xwe 
bikin" ıişte ku wi go tene ev bu: 'Zu 
herinbundirdarbeeskeriyeçebfiye'Piş
ti ve golina wi em hedi li qoXU§e vege
riyan, me rahişt radyo u dema me ew 
vekir,çibibinin,tenexwendinaqerarna
men Generalen f"§ist di hat bihistin. Ha
tina reW§ek xerab dihat xuyakiritL U 
heval Nedim b an te va hevala kir e w dan 
rfiniştandin u got: 'Hevalno niha darbe 
eskeriye hatiye çekirin, ev çiye ne çiye 

ıs 

em penizanin. U rewş wer xuya dike ku 
we ev ji bo me gele k xerab be. Dive em 
morala xwe xeranekin, netirsin, ger mi
rin hebe ji dive ev bi ser bilindi be. 
Teslim biln u tirsoneki dive qet tune be.' 
Ev gotina heval wer dida diyarkirin ku 
reW§a p€§eroje we gelek xerab be. Te 
digot qey heval Nedim bere zanı'bu ku 
we cunta askeri be te çôikirin u li girlige
he we dest bi işkenca bike 

Bele nave we 12 ilo'na sala 1980-e 
bu. Ev bi gotin gelek rehet e. Derna ku 
mirove pişti 12 ilone ew bfiyeren ku li 
girtigeheneditinenikarintebigehijinku 
ew ıade O ~ence çawa biln. Heta roja 
iro di derheqe we girtigehe de gelek 
pirtOk hatine nivlsandin O we bin ji bin 
nivlsandin. Her roj ek we girtigehe dibe 
romanek. 

Diwan§CrtenzordehevaiNedimher 
gav li ba hevala yek bi yek rudinişt li gel 
wanqisedikir.Ewxebatawimoraldida 
hevalan O heval betiriıı li hemher karbi
destengirtigehe de diberxwe di dan. 
Tek~in O berxwdanen heval Nedim 

we wek çirake pl:§ya me robni bike. Ew 
tucar naye ji birkirin O dive dijmin b3§ 
pe zanibe ku qatili wi ye bete derxistİ!L 
X wina wi li erde narnine. 

Heval Nedim namre! 
Biji tekO§er heval Nedim 

ME HEVAL fı TEKOŞEREKİ XWE WINDAKIR 

B. BfWAR 

Me hevaleki xwe ye heja Ehmed'e 
Istillli di 22 lion 1990'1 de winda kir. 
Ebmed'e lstillli di 01.01.1959-an de li 
lstilil'e di nav malbatek xizande hate 
dine. Ehmed zaroktiya xwe bi awakl 
xizanve buhurand. Wi dibistana piçfık 
heta bi lise li lstilil'e xwend. Ji ber ku 
malhata wi xizan bu pişti llse nikaribü 
xwendina xwe bidomine. 

OereqoleklC§keredijminlilstilllebe
bô Ehmed bi piçükaniya xwe de zulm O 
zordaiya lC§keren Tirkan bijiyana xwe 
ve didı"t. Ji her ve ji ew bej zaro bu 
gohdariya kesen §Ore§ger dikir O wi dix
west ji wan sederne ve zordariye hln 
hibe. Wi ji derdoren xwe dibibist ku 
netewa Kurd bindest e, pewist e ku ev 
zordestiyaliser Kurdistanerabe,jibona 
rakirina ve zordariye tek~ek dijwar 
pcwist e, le wi Mja nizanibfi ku tek~i
nek çawa pewist be dayin. E w tevl he-

valen xwe yen dibistane ve li ser van Heval Ehmed ji demek direj ve nex
diponijln O tim dixwestin tişten nuh fer- weı; bu. U li welat tixtoran ji nexweı;iya 
bin. Dema§Ore§!lerek diditin witim dix- wifemnedikir. E w di payiza 1987-an de 
westn wi guhdarbike O tişta je bipirse. hat Hollanda (1 daxwaza penaberiye kir. 

Heval Ehmed hln zarobfi tekili bi Li Hollanda tixtoran got ku nexweşiya 
komelaDDKD'redanifidisala1977'an wi kanser e. Ew se meh li nexweı;xane 
de bu endame ve komele. Di sala 1978- raket u pere ji nexweşiya bineki b3§ bu. 
andeewjiDDKDqetlyauwitekiliyen Piştl du salan kanser di mejiye wi de 
xwebiRizgarlxwazenNetewayeKurdi- peyda bu. Ew du car emeliyat kirin le 
stane (RNK) re da ni. Heval Ehmed li nikaribfın nexweşiya wi çareser bikin. Ji 
derdoreistillle u Nisebine bi hawek tfın- b er ve be çarebilniye ew tevl pirekaxwe 
di dixebiti. Wl di nav berxwedana kar- ziviri welate xwe. Heval Ehmed piştl 
keren pembo de tck~iııek b3§ da zivirandina xwe di demeki kurt de 
nişanda. Ehmed bi xebata xwe ve ji der- (22.09. 1990) li welate xwe dinav malbat 
doren xwe gelek dihat heskirin. Ew di O dosten xwe de çfi ser heqlya xwe. 
1979-an mecbur bU ku here metropole. Heval Ehmed zewici bu O zaroken wi 
Ji ber ve jl ew çü bajare !zmir' e u li we tunebfı. 
derejixebataxwedinavkarkerenKurd Em serxwC§i ji bo malhata beval 
de domand. Hevale Ehmed kare xwe ye Ehmed u h emi b ev al u dosten wi dixwa
rexistim heta payiza 1987-an car caran zin. Çuyina wiji bona me wendabilnek 
li welat, carna li lzmir'e O carna ji li gelek mezin e. Me heval Ehmed wenda 
Istenbol'e domand. Piştlku e w hat H ol- kir le tek~a wi din av med e we her tim 
landajikaren xwe di nav komela KOÇ- biji. 
KAK'e dinav rexİstina RNK'e de beta 
dawiyajiyana xwe bi serfirazi domand. *** 
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DI MÜSABAQAK NAVNETEWİ DE 
HUNERMENDEKİ KURD 

Her ji se salan care k e, di ware huner
mendiyaresamtiyedemusabeqak(hem
beriye k) navnetewlte li dar xistin. İ sal ji 
li welate Japon ya (i li bajare O saka ev 
musabeqewe pekbe.H unermendekudi 
ve musabeqe de yekemin were, we qasi 
500.000 kronen swedi xelate bigre. 

İsa! 30.000 hunrmend bi herhemen 
xwe ve xwestin beşdari ve hemberiye 
bibin. Di nava wan de hew 123 huner· 
mend heqe be§darbüne girlin u yek ji 
wan hunermendeki kurd e. Ev huner
mendehejaübinavdar MADHADALİ 
bu. Ew ji Kordisıana b"§ür e (i niha li 
swede diji. Jiyana wl hunermede bi nav 
(i deng weke tavlen wl, bi neqş (i rengin 
e. Di nava jiyana peşmergeliye de xwc 
gihandinaqonaxahunermendiyekwiha 
navdar bi xwe XWe§ dide diyar kirin, ku 
jiyana vi hunermcndi çiqasi rengin (i 

dewlcmende. 
Kek Madhat Aliliswede ji çendcaran 

pi:şangeh vekiriye (i di navbena 
1991.01.12- 1991.01.31-e de peşaniyek 
din we li Galeri H. Horsgatan 40 de 
peşkeş bike. 

Ji bo her netewe u welateki serbilindi 
ye, ku gava hunermendekiwan, wiha di 
nava refen navdaran de cih digrin. U ji 
bo me kurda ev xwedi rümet (i serbilin
diyek taybeli ye. Ji ber ku ev carek din 
didexuyakirin, ku dijminenme çiqasibi 
hovi'ti zilm (i zordariye li ser gele me 
bidonıine ji, çeqasi ava kaniya li ser 
ronakbir, niviskar, helbelvan (i huner
mendenmebimiçiqineji, wenikaribeku 
daren wan merxasan hı,k bike (i be her 
bihele. 

Lawen Kordisıane tev hemü zilm, 
zordari (i be imkanetiyan ji, roj bi roj 

cewheren heja derdixine üfolklor u kul
tura welate xwe dewlementir dike. Ev 
t;,ıa bi awaki din dijminen me bar u din 
dike. Xebat (i tekoşiııa di wan waran de 
her roj dijwartir dibe (i dive em wi şeri 
ji biçük nebinin; Pewist e ku piştgiri u 
alikariyahunermend,Ozan,Şairünivis

karen xwe bikin. 
SerkevtinaMADHADALİ dimusa

beqak wiha nevnetewl de, ne hew ji bo 
wi,jibometevaserliraziüserbilindiyek 
mezin e. Em hevidarin ku, ew de herhe
men hejatir biafırine u di gele k musabe
qen wiha de nave Netewa xwe bi 
serbilindibidenasin. 

A A 

CIVINA ZAROKAN LI SKANSENE 
Leyla 

Di 30'e meba ilone de ji her deren 
s wed e zarok hat in bajare Stokholıne. Li 
parka Skansene civiyan ser hev. 
Arınanca civlne plrozkirina "Peyma

na Koma Miletan ji bomefen zarokan" 
bü.Liwederehergr(ibekizarokandans, 
muzik (i stranen xwe peşkeş kirin. 
Pı,tigrübenzarokenswediyenmezin 

(8-16sali) d or hatzarokenkurdan.Liser 
navezarokenkurdan,zarokenDaghema 
( zarokxana) kurdi(2-6sali) derketin ser 
sahne, li gel stranen swedi govend (i 

sırane n kurdipeşkeş kirin. 
Zaroken kurdan bi cil u hergen xwe 

yen mili (i bi leyistik (i dilane n xwe bala 
her k esi k;,andin. 

Di ve şahi (i civine de gelek kesen bi 
nav O deng O bin şexsiyeten mezin yen 

swedi ji be§dar bu b On, her weki wezire 
karlibare civaki (sosyali) Bengt Lind
kvist. 

Beng Lindkvist li ser giringiya rnafen 
zarokan seki ni ii got: "Giring e ku zarok 
ji bizanibin di civa te de w ek insan mafe 
wan çiye? Bi dOr O direji li ser rewşa 
zaroken cihane axifi n bi taybeli rewşa 
zarokenwelaten dişer de, welaten paşde 
mayi, welaten bindesı il hwd. anizimen. 

Berpirsiyareki Xaça sor (Röda Kor
set) di axaftina xwe de bi taybeli belısa 
zaroken kurd yen Helebçe ku bi çeken 
kimya yi hatine kuşlin kir. 

Pı,ıt axaftina van kesan, zarokek di 
axaftina xwe de wiha got: "Ez gelek 
kefxwe§ im ku li swede şer luneye il em 
zarok aza d dijin. Lazime kuhemO zaro-

ken dine azad o ter bin. Dive ku lexistin 
li zaroka ne be, neyen kuştin, bi gaz O 
bombeyen kimyayiwek li Helepçe ney
enqetilkirin. 

Peymana Koma M iletan ya ji bo Ma
fenm Zarokan b eta nihaji ali 44 dewle
tan ve hatiye imze kirin. 

Li gor istatistikan, roje 50.000 zarok 
ji ber nexwe§i birçı"tiye O ji her şeren di 
navbena dewletan de ten kuştin. 

Ger Koma M iletan ligorwe peymana 
xwe bimeşe, dikarin salebi kemani rni
lyonek zarok ji rnirine ırelas bike. 

BegOmançareserkirinapirsazarokan 
bi alikariyen bi çUk O rojane na be. Ça
reserkirina we bi pirsa cevate ve gire
dayiye. 
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" ZAZAKI ZAZAKİ " ZAZAKI 

l\IERDEK ASANEY VERDI NEYZANO SEBIKO 
Mi hem Himbelii. 

Roj<! yew merdek, keyde xweria war
deno bi r<!wetl §Ono, yew dew. Zaf tay 
roldi §ODO, ferq keno ki betı11yawo dor
mareyde xwria bewnlyeno, çime je, bi 
ye w dar da zafberz ü xwirtra kiweno. Bi 
xwir, xwire van o: A dari zafberz ü xwir
ta, mibeqeq seya'yay zaf honika, ez go 
şera, seyda yaydi xwire tikey boya xwi 
bigiya. Yawaş, vara xwi dan o d arda berz 
ü xwirti, zaf, toy şono wel basil dari 
reseno ôxwira cor dar' ra hawniyeno, çi 
bewnlyodari gele k berz il hera'ya.xwira 
cer sey'da dar'ra bewniyeno. Çi bewnl, 
seya dar~ seyda pil (1 şelteyena. Wexta 
k~§Onobindeseydadari.Seyadaribindi 
honika, ki, ke se ki, binde seyda yew 
qefidi he (Kero berz (1 hera). 

Merdek, hemaxwi an ce no b inde se y
da dar! (1 qeliblyeno, goreybe seetey 
boya xwe gSno U tim zi, xwura cor'ra 
dar'ra hewnfyeno U bi xwir, xwir6 van o: 
gelo ti vane ez şi!na, §Ora ena dari ser, 
yan z1 ne? Zaf tay diı;miı;lyeno, berna 
dano qafte yeyro il wardeno xwi ser il 
van o: Ya Alla, xwile ez go terefibey xwi 
bika. Hema xwi warway keno u zendi
kane polande xwi akeno il bolane xwi 
weçineno il delingane xwizl, anceno 
kayme, sewlane xwi, xwi nigra vejeno u 
ver bi qirmde darişono. Vano: ya alla (1 
qirmde dar'ro çikuriyeno, helani ney
mede dari §OnO, nigga yey, qey ne şer
mitiyena, berna sey kuwl cordi dar sera 
kwenawar. 

Merdeke ma, bez keno ki wardo xwi 
ser,lakim,dejdepoldlexwiverditaybett 
ne ge no. Ferq k e no ki poley je şikiyawo. 
Hemabi yew hers biyayisi reyda, xwira 
hersbeno il bi xwira vano: Ti van<! qay, 
ez kulfetbiya ezşiya dari ser, çi gurey mi 
dari sero est bi, xer ıılyo şer niyo. Mer
dek ke ma, po! b<! xwi tepiı;eno u yawaş 
teba ageren o §Ono dewda xwi. 

Wexta ki dewda xwi reseno. werbi 
keyde xwi §Ono, keyde xwi reseno u 
§OnO zrede k e yi miyan. Ceıılya yey mer
dede xwira hewıılyena, merd<! ja polbe 
~ tebiı;to u muri\ze je calo. Ceniya 
m<!rdekibitersmerdedexwira,persena. 
V ana merdek qeyxero toyo ke dawpe-

ro! Merdek bi h ers! re yda ceıılda xwira 
vano: ez dari sera kewta. Cenı"ya je tira 
vana: Çok şikir ez tersaya mi va qaytoyo 
u taynan dawo bero. Ceneki xwi verdi 
pişmijrlyena ubuwena u merdedexwira 
vana: Merdek enkay, tib Allasi kene çi 
gurey to bi dari sero bi, ti şine dari ser, 
qey cay ti kulfetbl? 

Merdeke ma, yew bi didi ne keno, 
berna bi ye w her si re yda, cenekda xwira 
qlreno u çend lekmatika dano ceıılda 
xwiro, cenek'ki bi zor bel ay reyda xwe 
destande, merdede xwira, xwi xelisne
na. Merdek, aşewi dejde poldexwi ver
di ne rakuweno, po! e jehindi ki, dejeno, 
hema şefeqqe sibay ternam pirodano, 
nedano. Bi ye w berslreyda cenlda xwira 
vano: Ez nanika §Ono si\ki, pole xwi 
be na Doxtorl nawnena u dan o piro k ey
de xwira veciyeno u vera xwi dano ralde 
makina ser. W el hasil ralde makina re
seno, tikey ratdi sero, roşeno, hewniye
no ki, yew qamyon ha cordi yena. 
Merdek deste xwi hewoneno, qamyon 
taxde je di vindena, merdek qamyon ve
niı;eno. Zaftay§Ono qamyon O eza rese
na.Merdek qamyon'ra yawaşpeyabeno 
il vera xwi dano xestexane. 

Merdek, zaftayşono, wel basil, xest
exani reseno. Şono zerede xestaxani, 
hewniyenoki,çend hebimerdirnl, berde 
Doxtorlverdi vinderte. Nabenra seete 
vireno, sira yena bi je, şagirte doxtorl, 
name jl waneno. Merdek wardeno xwi 
ser , §OnO odede Doxtori, Doxtor tira 
perseno u vana: PoJe to sebiyo, merdek 
van o: Ez şi ya d ari ser u oiga min şermi
ttyay u ez dari sera kewta war u po le mi 
şikiya. Doxtor poJe je keno alçi u mer
dekire, yew reşete nOseno u merdekira 
vano: Şo xwire ezaxanera daru bigi. 

Merdek, reçete xwi geno u §Ono eze
xane. Wexta ki, ezaxani reseno u §Ono 
zerede ezexani selam dano ezexaneci, 
ezaxaneci, silama je rageno. Ezexaneci 
tira vano: Xalo to xero. Merdek vano: 
Po le mi şikiya'wo ez şi ya doxtor, doxto
ri mire eno reşate ni\şto u resale xwi 
derge ezaxaneclkeno O dan o bi de. Eze
xaneci, reşate nıerdekitirageno u reçe-

tira hewıılyeno, wexta ~ ezexaneci re
çeti woneno, ezexaneci§a§ maneno. 

Ezexaneci, bi xwir, xwire, vano: Hal
la, balla pole ene merdeki şiykı"yawo. 
Doxtorl jere, bebike kermikan de pizl 
n fişte. Eno, çi hawawo ezexanecl tikey 
diı;mişiyeno u vera xwi, bi merdekikeno 
u vano: Xalo wekidim reçete to reyda 
çinyo, merdek vano: Ne qeyi"? ezexane
cl, merdekira vano: PoJe to şikiyawo, 
Doxtori tore bebike kermikande pizl 
n fişte, eno, çi gurewo. Hema merdeko 
polşikite reçate xwi ezaxanecira gen o u 
ezaxanera veciyeno. 

Bi yew hersl reyda, vera xwi dana 
xestexanl, him raldi §Ono, hirnzlneg'ga 
Doxtorira çineno. Vexta ki, xestaxanl 
reseno, berna vera xwi dano odede dox
tori u bi b ers! reyda, bere doxtorl akeno 
u kiweno, odede doxtorl. Doxtor, mer
dekira qireno u tira vano: qey cay ewta 
xanl\ herono, ti ber ne kiwene u ti yene 
zeredil odi, Merdek, goştarl\ya doxtorl 
nekeno, biherslreyda, Doxtorira vano: 
Ti seni bi ene aqildl\ xwe reyda biye 
Doxtor, Doxtorvano: Qeyı"? m er dek va
no: Po! e min,şikiyawo. Tomire,bebikl\ 
kermikande pizlnOşte! 

Doxtor zl, agereno u tira vano: Eger 
kermikikindaytodi çinebine se, tiga ne 
şor e dari ser u ga poJe to zl, n<lşikiyayne! 
Qey cay ti kulfet bi, çi gurey to dari ser o 
estbi.Merdek yawaşbevengodededox
torira vejiyeno u tepa §Ono suki ııılyan, 
rayida bi xwir, xwire vano: Eno doxtor 
çi aqiliyo, raşti vano çi gureymi dar'ri 
sero bi, ez §in!, darrlser. 

*** 
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Weka ku te zanin ji di w are civakf a çan dJ ya netewayeti de muzik ciyekf giring digre. li ber ku netewa kurd heta niha 

heı' w<'ld.jiy<m€ de nikare bi awaki aza d xwe b ide nfşandan a xwe vekiri peş bixe, peşketina jiyana civakf a çan dJ vaneıewııı 

tim dibin zordariya dijmin de pelçiqi ye. li ber ve ji ew di vfwarf de ji hevalbenden xwe ge/ek şQnde maye. Tevi ku 

/rn'o'diJı€ dlrok a çandek kevnare ne ji iro meriv nikare beje ku di ware çandf de ew peşketin e. Gel€ kurd levi ve zordarf 

çandi ya be hem pa ve bi s aya xwurtbaniya rehi!n çan di ya xwe ve h eta niha xwe parasli ye. Meriv dikare bej e ku ji 
kurd, di ware çandf de reya parasıine ya heri vekirf ji bi reya stran a muzfka kurdi ve p€khatiye. li ber ve ye ku gele 

dema şayiya xwe de, di dema şfna xwe de, di dema şere xwe de, di dema kar€ xwe de, di ıiyan de, di rawestandinen 

bi kurtasi meriv bej e di her dem a her w ar€ jiyana xwe de sıranan dibeje, si Iranan guhdar didke, bi s tran an diGre jı[ya~ıdoo~ 

He ta niha gele kurd karibaye xweşf a nexweyiyi!n xwe, bayeren xwe yen civakf a dirokt, serkeftin a şQııdtılkej~in.en .rwıı ye'~ 

tekoşfn a berxwedaneıı xwe a hwd. bi stran a muzika xwe ve bide jiyandin. U ji ber ku ev bi devkf ban a bi 
U.8ı.-8n.rdiman ge/ek bayer, kiryarin civakf age/ek stran a muzı''ken giranbiha jt di nav pevajoya dirokf de wenda bana 

li ber ve ye ku çiqas stran a muzik ji bo her gel a netewf ge/ek giring e 1€ ji bo kurda ev girfngtire, ji ber ku ew bingehek 

wiye. 
Bi ve zanebane ve, Niştiman ciyeki giran di de hunemıenden Kur d a li gor h€za xwe ji w€ tim r(lpel€n xwe ji huneım<m~r.ını 

re vekiri bih€/e. Bi ve baweriye ve me hevpeyvfnek bi Hunemıende heja heva/ BIRADER re pekhani a em di ve heı'mıır~ 
de ve hevpeyvina hane peşkôşf xwendevanen xwe dikitı. 

Ni!jtiman: HevalBiradergelojikere
ma xwe re, tu dikari xwe bi xwendeva
nen Ni§timane b ide n asi n. 

Birader: Ezdisala 1958-an de, dema 
ku xelk diçun ser mehseran ligundeki 
Merdine ji dayka xwe re çtibume. Nave 
gundeme Milsika ye. Musika di navbera 
Merdin u Kiziltepe de dimine u 10 km. 
jiM tirdin dfu e. Milsika di quntara reza 
çiyaye Mazi de li aliye Beriya Merdin 
dik eve, aliye k wi çiya ye u aliye k ji beri 
ye. 

W eka her kurdeki ez ji li her lorin u 
axina dayika xwe bi ser piyan kelime. 
Pi§ti xwendina dibistana p€§in fi ya na
vin min xwendina xwe di Koleja Jindari 
(Saglik Kolej i) ya W ane de domand. Ji 
her ku min di dibistane de bi tembfua 
xwe ve sıraneo politik bi Kurdi u Tirki 
digotin di sala yekemin ya Koleje de 
(1976-1977) ji aliye metinkeren Tirkan 
vehatimgirtin usemeh univdiZindana 
bajare W ane dehatim razandin. Pi§tiku 
ez ji zindane ha tim berdan ez d isa çum 
dibistane le karbideste (M udur) Koleje 
sal ek minji dibistanedurxist. W e roje ez 
u hevalen dibistane çun derveyi bajer. 

Dem, meha Nisane bu. Em li dar 350 
kesibun. Ez bawer dikinıku ew Konsera 
min ya yekemin bu ku min li we dere 
peı,k€1; kir. 

Di s ala 1979-an de dibistana me (Ko
leja Jindari ya W ane) bi tevayi surg(lni 
navTirkiye bajare Konyaye bu. Pi§tiku 
em çOn Konyaye ez bi 16 hevale xwe re 
surgOni bajare Çankiri bilm. Di sala 
1980-an de dibistane umir da hazira, 
yanijiyana xwe kuta kir, hale girtin. 

Pi§ti hatina COnta faşist li Tir ki ye u li 
Kurdistan€ min dev ji di histane berda u 
ez çfim aliye metropole dest bi kare er
gati kir. U min tembura xwe ji desten 
xweqetberneda. 

Niştiman: Jiyana zindane çi tesir li 
ser jiyana te yahuneri kir? 

Birader: Bi rasti beri ku ez beme 
girlin min be herndi li tenbOre dixist. 
Min bi kurdiu tir ki digot. Çi dihat deve 
min, min bi tenbfire re digot. Ev bi wi 
aweyi li zindane ji domkir. U bedibe di 
bala min diçfi ser muzı"ka kurdi. Civata 
min sıraneo kur di yen klasik ji min dix
westin le helani we çaxe min nizanibfi 
wan sıranan bigotana o min ji her ve 

NIŞTIMAN 

nezanibuna xwe fedi dikir. Ez ne xen'be 
wan s tr anan b ilm le ez be haziri b ilm. Li 
zindane denge tenbure bi min xwC§tir fi 
zelaltir dibil. Li zindane tegihi§tinı ku 
azaneo Kurd beri her ti§ti pewist e ku 
kurd bin. Yani bingeha xwe ya huneri 
pewist e ku bi kilarn u sıraneo kurdi 
bire sin. 

Niştlman: Tu dikari beje, ku te di çi 
wexte de li ser muzika kur di xebat kir? 

B ira der: W eka min bere ji got,ji sala 
1977-an u vir de ez derde geli xwe fi 
welate xwe bi tenbfu u denge xwe ve 
tinim ziman. Ez de ve xebata xwe bido
mininı. Hetani xwin O meji di tiliken 
minde hebe ez de texsir nakim. 
Niştiman: Kak Birader, ma çawa te

kiliya te bi muzike re fi bi tenbfue re 
çtibü? Yanete ft tembfue kengihevdO 
naskirin? 

Birader: Zarokenkurdangavakuçti
dibin u deng bi wan dikeve O digrin; 
dayken wan bi denge xwe ye bi şewat ji 
wan re dilorinin. Ev ji tekiliyen meriv 
cara yekemin bi muzike re çtidike u ev 
bixwe ji muzika kurdi ye. 

Te bira min, rojekimin tasıiken piyen 
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xwe bi bililreke da çerçi ô min ji xwe re 
dest bi pifkirina bilfire kir. Yanemin bi 
lastika piye xwe beni§t, şekir an ji llstok 
nekiri, bilôr kir!. Ez bawer im ku ev bi 
xwe ji mela min ya ser bi muzike ve ji 
de ma zaroktiya min de di de ni§andan. 

Bave min stran fr kilam, çirok fr mete
lokgelek zanibô. Di zivistanan de civata 
wl digeriya ô heta deste sibe diman. Ez 
ji bi we zaroktiya xwe ve bi wan re 
dirnam heta ku civat belavdibô ô min 
guhdariya wan dikir. W e reW§3 hane ji 
gelek tesir li ser min kir! ye. 

Li dibistane ji ez hine bilura bilok fr 
mandaline bfrm. Di dilre min temburek 

bi keke xwe da i<irin il ez di demek kurt 
de fe ri tembôre ji bôm. w e deme ez 
14-15 sali bôm. Ji we deme vir de ez ô 
tembôr hevdô nas dikin. 

Ni§timan: Gel o li go ra te, di tekO§ina 
netewl ya Kordisıane de baren li ser 
ınilenhunermendenkurdançiye? 

Blrader: GerhunermandenKurdil
harna xwe ji welate xwe nesiine fr şin fr 
şeyiyen gele xwe bi hunermendiya xwe 
nedeni§andanôhunermendiyaxwewek 
çekekinexe xizmeta welate xwe; hema 
bira ew ji jina xwe re sax be. Ma rehme
tiye Yilmaz Güney xeşi bô? ku digot: 
" ... ji bir nekin; her perikek ger li tela 
tembôre dikeve, ji bombaki atome bi 
heztir e .. ." 

N iştirnan 

İro çiqas pewisti bi yekı1iya hezen 
siyasi yen Kord heye; ewqas ji pewisti 
bi yekdengiya hunermenden Kord ji 
heye. Pewlst e ku ozan il hunermenden 
kord ji dengen xwe, rayen estrfimenten 
xwe b ik in ye k u bi ye k dengekiwek koro 
di xizmetareya rizgariya netewl de biqi
rin. Ez bawer im di w are h un eri de jiwe 
zfrtir pC§de biçin ô we baren ser milen 
xwe zutir bigihinin qonaxa şoreşe. 

Bav u bapirin me miraseki dewle
mend ji me re lıiştine. Gerek em ve mi
rase heji dewlemendtir bilcin u we li gor 
şerten rojane modem bikin. Dine wek 
saete te guhertin. Pewlst e ku em ve 

mirasa hane ku jim e re mayiligorşerten 
welate xwe ya rojane pC§da bibin, dew
lemendtir bikin fr ji zaroken xwe re bi
helin. Pewlst e ku em ilme we ferbin fr 
bidinferkirin. 

Niştiman: Li gor te muzika kurıli di 
çi re~e de ye? 

Birader: Li ber çav e, ku gava wela
tek bindest be, zimane wl, muzı'ka wl, 
nave wl, folklora wl yane bi her hawl 
çanda wl qedexe be bersiva ve pirse bi 
xwe te ber berçavan. 

U dewlemendiya muzik ô folklora 
kurdiji aliye bavô bapirenme dahetani 
roja iroyin domkiriye. We ji aliki xwe 
parasli ye fr ji aliye din ve ji bi parasıina 
xwe re diroka gele xwe aniye ziman. 
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İro çawa ku her tİ§ten me talan dibe 
wehamuzikame jitalandibe. Li Kurdi
stana bindeste Tirkan de, hejihelbest li 
ser zirnan e ozanen Kurda ye; hinek xwe 
fırotibazara wan helbestan bi dijmin re 
dilcin u gelek helbest ô stranen me bi 
bihaye şfrşek araq difroşin. Nave ve re
zaleti u serşoriya xwe ji danine "derle
me" (berhevkkirin). U teva vetalaniye 
ji xebata muzik il folklora kurdi peşda 
diçe. Gele me ji le xwedi derdikeve. 
Çawa em zanin guhdarkirina muzika 
kur di li Kurdistan e qedexe ye, le disa ji 
li her mal e de kasete n kurdihene. 
DiviwarideliKurdistanaper~İraqe 

xebatamuzikôçandakurdijiper~ndin 
pC§datir e. Ji ber ku irnkanen xebata 
akademik jili wl per~ Kurdistaneheye. 
Ji ber ku çe nd caran jiyana otonomi di
line. 

Divi wari de di nav kurden li Sovye
tİstane ji irnkanen xebate heye. Li we 
dere jixebat u le kolina muzike peşdike
ve. 

Niştiman: Gelo rexisıinen Kord di 
ware muzika kur di de çi pewlst e pekbi

. ? 
nın. 

B ira der: Rexisıinen Kur d di ware lc
koline de giraniya xwe dane ser re~n 
dir ok!, civaki, aboriô polı1ika ya Kurdi
stane.Evlekolinenhanegelekpewlstin. 
E w ıniften ve kirina re ya tekO§ina rizga-

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



20 

rikirina KurdistanS ne. U bi desten re
xistinan tekatina li ser muzı"ka kurdi çe 
ne bôye. Di ware muzı"ke de karen ku 
heta niha pekhatine bi xebata kesan çe 
bô ye. y ane be te§wiq ô alı"kariya rexili
nan pekhatiye. Pewist e ku rexisıinen 
Kurd di ware madi ô manewi de alika
riya kare n huneribikin. 

Berisala1980-anliKurdistanaBakur 
şeven çandi çedibôn. Bi ve reya hane 
rexisıina RNK-e bi deste hinek azanan 
girt ô alikariya wan kir. Ev li gar we 
deme t~tekib~ bô. Hem ji bana p&jve
çôna muzika kurdi ô hemjiji bona xe
bata siyasi kiryarek beja bô. U ne bes 
bô. Pewist e rexistin alikariya ozanan 
bikin ku ozan jikaribin xwe p&jbixin. U 
gele k pewist e ku de ma rexistinalikariya 
azanan bi kin, wan di çarçevarexistinide 
nexeniqinin, wanbigihinin qanaxagele
ri. Ozan ji pewist e, ku kare xwe zanibin 
ô re pozbilindi di xizıncta gel de bin. 
Pewist e ew male gel bin. 

U ev tene jl ter nake. Pewist e ku 
rexisıinen Kur d stratejiyaxwe yaji b ona 
serxwebôna welat bi kare bunerl bi
neqşinin. 

Ni§tlman: Gelo xenöiye çi tesir li ser 
jiyana te ya hunerl kiriye? 

Blrader: Gelo meriv guleke ji çiyay
enKurdistanerakeôbinelibexçenHol
landa biçine, tevi ve teknika heyi we 
çawa be? Mimkôn e pelen we miztir ô 
XWe§iktir bibe, le ne ınimkôn e ku we 
bihna li sere wan çiyan didan,li vir jiwe 

Ni§timan 

bilme bide. Hunermendek be gel wek 
dare k be av e. U pewist e meriv h eta ku 
karibe imkanan bi kar bine ô meriv li ku 
dere be ji, ji gele xwe dôrnekeve, li gor 
imkanan tekiliyen xwe ge§tir bike. 

Niştiman: Gelo beyi muzike mujôl
bôniyek te ya huneriyek din h eye an na? 

Birader: Ez karim bejim ku desten 
min ô çaven min ji bona çekirina wene 
bi k er ten. Ez carna li ser wenan ji dixe
bitim. U ji ber ku biha ye, dem ô cih jl 
je re pewist e ez niha nikarim vi karl 
bime§lnim. U lazimiyek çe bibe ez tex
slrnakim. 

Niştiman. Tu dixwazl ji xwendeva
nen Kovara N~timan re t~eki din bej i? 

Blrader: Bi silaven xwe yen bevaltl 
re dixwazim ve helbesta xwe ji xwende
vanan re di yari bikim. 

MILİTANO 

Tu xwendevan ô zana bl 
Qelem ll dest mamosta bl 
Çek li destan pqmerge bi 
Mirin hebi rev tune bl Militano. 

Militan Militan Militan 
Militan Militane Kurdistan 
Simbel qeytan dayik bi qurban 
Slmbôl qeytan dayik bi qurban 
Militan o. 

Tu cotkar ô tu karker bl 
Tu gundl o. tu reneber bl 
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Dibe tu li ~r esle xwe bl 
Ger tu Ku~O. p&jmerge bl Mlllta-

no. 

NakaraL 

Tu çi jin O. tu çi mer 
Here §O~ weke şer 
Geh li jor O. geh li jer 
ÇI bl çek O. çi bi der Milltano. 

NakaraL 

Naye bira te li meqer 
Çek li destan ll§ek ll ber, 
Şev teqiya agir O. ber 
Sitera sibehe ll me da der Mllitano. 

Nakarat 

Niştiman: Zor spas ji bona ve hev
peyvina hane ô di kare te de serkeftin 
dixwazin. 

Birader: Ez ji we re sipas dikim. 

*** 
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