
karkeren nemli welatan li gelen hindest ve/thin/ 

SERBIXWEBÜ~ DEI\tOKRASl SOSY ALİZ!'vt YEKlfl 

.._-----------ÇITEYA P~)İN 1984 Hejmar : 8 

8/MRE KOLONYALIZM 

8/MRE HOViTi ! 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



2 Niştiman 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Degerli yoldaşlar ! 

Moskova'da okuyan Kürdistan'lı öğ
renciler, 11Hitler faşizmine karşı 

Sovyet halkının kazandığı zaferin 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş hareketi 
üzerindeki etkisi" adlı bir seminer 
düzenlediler. 

Serninere Kürdistan 'lı öğrenciler

den başka diğer ülkelerden de öjt
renciler davet edilmişlerdi. 

Serninerin açılışı, Hitler faşizmine, 
sömürü ve baskı düzenine ve Kürdis· 
tan' daki sömürü ve baskı düzenine 
karşı verilen mücadelede şehit düşen· 
!erin anısına bir dakikalık saygı du
ruşmasıyla yapıldı. İlk konuşma, Hit
ler faşizmine karşı Komünist cephe
de savaşan bir misafire verildi. Ko
nuşmacı, faşizme karşı Komünistle
rio üstün fedekarlıklarla dolu sava
şıınlannı ve kendi anılannı sıcak bir 
şekilde dile getirdi. Anti-faşist savaş 
cephelerinden bir kısmı nı (Moskova 
önündeki cepheler, Stalingrad cephe
si vd.) detaylı bir şekilde anlattık
tan sonra, Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Hareketine olan dayanışmasını 

belirterek konuşmasını noktaladı. 
İkinci konuşmayı bir Kürt öğren

ci yaptı. Konuşmasında; ilk sosya
list ülke SSCB'ne karşı Hitler faşiz
minin saldırganlı~ını, savaş neticesi 
ise; SSCB'nin nasıl zafer kazandığı
nı ve bir kısım Avrupa. ülkelerinde 
gerçekleşen devrimleri anlattı. Ko
nuyla baltlantılı bir şekilde anti-faşist 
savaşımda Sovyet Kürtlerinin kahra
manlıkları anlatıldı. Bilindilti gibi 
birçok Sovyet Kürdü kahraınanlı ün
vanlarına sahiptirler. 

Sovyet halkının faşizme karşı mü
cadelesinin ülke dışındaki etkisi bölü-

münde; Kızıl Ordunun da yardımıy
la kurulan Mahabad Kürt Cumh uri
yeti'nin ve Cumhuriyetin bir yıla ya
kın bir süre zarfında halka yönelik 
hizmetleri anlatıldı. 

Konuşmacı daha sonra; ilk Kürt 
Cumhuriyeti'nin kurulmasundan ön
ceki ve sonraki Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Hareketlerini anlattı. 

Kürdistan 'ın jeo-politik, sosyo
ekonomik bölümünde ise; M. E. Gas
ratyan (1) ve M. Lazeryef (2) ten a
lıntılar geniş bir şekilde yer almak
taydı. 

Günümüzde Kürdistan 'daki durum 
üzerine adlı bölümde; Irak ve İran'
daki gerici-diktatör rejimierin Kürt 
halkına karşı sömüıi.i ve baskı teme
lindeki uygularnalan, Türkiye 'de 12 
Eylül 1980 tarihinde faşist cuntanın 
iktidan gaspetmesinden sonraki uy
gulamalan ve bu uygulaınalara karşı 
Kürt halkının Iran ve Irak Kürdis
tan'ındaki silahlı mücadele ve Türkiye 
ile Suriye Kürdistan 'ında politik dü
zeyde verilen mücadele detaylı bir 
şekilde anlatıldı. 

Konuşmanın son bölümünde, 
KUKH'ne dost ve düşınan .güçler 
belirlendikten sonra, günümüzde Kür
distan'da mevcut devrimci güçlerin 
dağınıklık durumu na son verilerek, 
Kürdistan'daki Ulusal Kurtuluşçu 

güçlerin birliği önemle vurgulandı. 
Konuşmanın bitiminden sonra 

soru-cevap bölümüne geçildi ... 
Serninerin yapıldığı salon, afiş, 

pankart ve slogantarla tamamen süs
lenmişti. 

Hiçbir örgüt ayncahgının tanın

madığı ve tamamen demokratik bir 
şekilde yapılan seminer, izleyiciler 

üzerinde olumlu ve kayda değer bir 
etki biraktı. 

(1) M.E. Gasratyan: Doğu bilimleri 
Enstitüsünde Tarih Bilimleri doktoru
dur. Günümüze dek Kürdistan sorunu 
ile ilgili birçok makalesi ve kitaplan 
yayınlannuştır. 

" Dogu ülkelerinde Ulusal Sorun" ad
h kitapta yayınlanan bir makalesinde 
(Rusça bskı, Sayfa 218) Kürdistan'ı 
sömürge bir ülke ·olarak belirlemek
tedir ... 

(2) M.Lazeryef: Doğu Bilinıleri Ens
titüsünde Tarih Bilinıleri doktorudur. 
Kürtler ve Kürdistan üzerine birçok 
makale ve kitap yazmıştır. "Asya ve 
Afrika Bugün" adlı dergide (1983'te
ki 12 no'lu dergi) yayınlanan "Kürt
ler ve Kürt sorunu'' adlı makalesi en,.: 
son yayınlanan ınakalesidir. Ayrıca 

1984'ün Eylül ayında basımı tamam
lanan "Kürtler" adlı kitabın yazan 
A.M.Menteşaşvili, M.Lazeryeften 
hayli alıntılar yapmıştır. R.H 

22.10.1984 

-JI BO KOV ARA NIŞTIMAN-

Di Ve nivisara xwe de dixwazim 
çend gotinan li ser hunermenden 
Kurdan binivisinim Bi pirani ez di
xwazim pe nU sa xwe dir8 ji hozan U 
dengbe jan bikim. 

Ez dizanim we 1i hinekan zor b@, 
le mixabin rastltehl in. 

Gotinek heye; dibejin "Dijmin 
şerin, dost tehl dibije''. ... 
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Niştiman 

-HOZAN 0 XEBAT 

Hozan: Çaxa meriv bozan dibeie, 

ii gelek kesan re gotineke hesan te 
gihiştin. Gele k ii me ferq li navbera 

bozan il dengbejan he cuda ne kirine. 

Hazanan u dengbejan dikin yek. He

ma beçi rabişi tembiire u çend kilarn 

gotin '"dengbei" an ii "bozan" dibe· 

iin. Hazanti ne tiştekl hesaniye. Ka

reki giran li ser milin bozanan e. Ho
zan ew kese ku "belbest, Ioxet (ma

kam) u muzike bi xwe çebike".Meriv 

ii van kesan re kare biiie bozan ku, 

helbest, loxet u nıilzik afırandina 

keda wibe. 

Kese ku bi keda deste xwe, bi 

nGra çaven xwe bi h iş U ramana xwe 
helbest çe kiribin, bi Ioxet kiribin, ew 

di kasetete de civandibin ii berpeşi 

gele xwe kiribin, meriv jii re dibii
je ''hozan''. 

Her dengblliek nikare kare boza

neki bike il barô wl hilde ser mile 

xwe. Her dengbe i nikare ii ber xwe 
ve belbest u loxetan biafırine, sere 
her kesi vi kare kUr U bi raman nak
şine. 

Dengbiiiek encex sitran u lawiken 

ku, di nava gel de halibin gotin, an ıl 

sitranen amadekiti kare bilje. 

Hozanek kare kare dengbe ieki ıi 

bike, le dengbiii nikare kare bozane

ki b ike. Ferq u cudati di vir de ye. 

Hozanekf di welateki bindost de 

gerek di helbest u xweşxanen (marş) 
xwe de derdi gel bine ziınan.Rasti U 
başiyi bine ziman, riya rast, riya xe
lasiyii şani gel bide, wan şiyar bike, 

wan zana bike, bir U baweriya netewi 
tiixe sere wan, ii gel re bibe reber. 

Serxwegirti (erk, wezife) ya bozane
ki ev e. 

Le gere k em ve ji ber çave n xwe 
nebin. Çaxa hozanek vi" kare giranbi

ha bi cih bine U derdi milete xwe 

bi şiwe riyek~ rastin bine ziman,re 

şan1 wan bide. Gerek ew bozan ne
keve nexweşiya rnezinati U pozbilin
diye. X we me zin nebine U ne keve 
nava nexweşiyön ku, hunermenden 

burjuwazl di nav de ne. Xwe mezin 

ditin, ser giranl, xwe biha firotin, ka

re hunermend (l dengbejiin ku ketine 

nava civak il nexweşiyiin burjuvazi 
ne. 

Hozan erka xwetrnin cih.MezinbUn 
u piçukbUn, hezkirin ii heznekirin di 

destô gele me de ye. Gele me wii vii 

biryaril bide. Heger hozanek bejayii 

xebata xwe be we gele me wl' xelat 

ji bike, mezin ji bike. 

Ango bozaneki şoreşger, gerek ii 

heda xwe demekeve, sinCı (karakter) 

yeki şoreşgert bi xwe re hilgire. Ger 
sineiye ki şoreşgen bi bozaneki re tn
ne be, dawiya wi bozani nfne.Sinci, 
rolekimezin di jiyana bozanan de di· 

Iize. Gerek bozan, an dengbiiiek, ça· 
wa ku bi nav U denge xwe, xwe bi 
gele xwe dabe pejirandin ( qebulkirin) 

her wiha gerek bi sinci il şexsiyeta 
xwe ii, xwe bide qebulkirin. Bibe ni
şank ji bo gele xwe. 

Van golinen jorin bii guman ji bo 

bozan u dengbii iii n şoreşger derhas 

dibin ku, iro piraniya bozan il deng

bejen me bi vi navi derketine re. 

Hozan u dengbe i zimane gel in: 

Bilbilen welat in. Em dibejin ztmane 

gel in, ji ber ku zimane gel in dive ji 
sincl, gerdiş (adet) u livandina wi ge

li' demakevin der . Wan bipar@zin. Li 
vajayi (ters) we livandine nemeşin. 

Nemaze (bilhassa) bozan (l dengbiljen 

derwayi welat ku, li welaten biyan

iye diiin gerek bala xwe baş bidin 

van h ebUnOn ber bi çav. Gerek sincl, 
rasti, rabiln U ıilniş tina gele xwe di 

şexsiyeta xwe de kom bikin, da ku 

ii biyaniyan re bibin nunilr (temsilci) 

U nişanek ya gele xwe, daku biyani, 

di şexsiyeta wan de, sinci, gerdiş, ra
bUn il runiştina geli! Kurd bibinin. 

3 

Ez dixwazim çend gotinan li ser 

bozan u dengbejen Kurd ku, li Ew· 

rupayii dijin binitirlninı. 
Jl bor gelek sedeman, iro pirani· 

ya bozan (l dengbiiiiin Kurd ku, me

riv kare bi tiliyan bihijmiire ,li wela

ten Ewrllpa kom bune (l piraniyan 

wan di rewşekl dliwar (l tehl de diiın. 

Me got; rewşa bozan U hii:nermen
den me li Ewrilpa xirab e u di tehliye 

de dljin. Rast e! Hunermenden me ii 

tıev tar u mar in. Her yok ketiyenava 

rexistinek@ o ber devkiya we r@xisti
ne dikin. 

Rast e ! em nabiiiin bila bozan 
u dengbej nekevin nava parti an re

xistinan. Le gerek bozan male gele 

xwe be, ne male partiye ki be. Ji bo 

gel bi<Pre, ne ii bo partiye. Heger ew 
tene ji bo partiye biqire, be guman 

tene dibe malô partiye, tene meriven 

we rexistinô wi guhdarl' dik in. Yen li 

diji' we ditini wi guhdar nakin. Bi vi 
awayt ew di nava gel de belav nabe u 
di cthelli teng de d imi ne. 

Hozanek gerek dltina rast, ditina 

ku, ji bo welate wi baş be, bipaleze, 

bibe bor devke gele xwe ne yil beze

ki. Li ev'naye ve mane ku, meriv ne~ 

be dilxwazii hezekô. 
Di vi wari de kimasiya rixistinan 

ji pir e. H eta iro tu rixistin li hUner

mendin nebUn xwedi. Ten@ ew ji bo 

xwe xebitandin U hi jİ dixebitinin. 

Ew nekirin yekU ev jibii sedema per

çetiin U bi tene mana hUnermendin 

Kurdan. 

Çaxa hozanek bi xwedi bimine, 

bi guman ew bi hernde xwe an jİ ji 

bil gavt (mecburi) dikeve nava çewti 

u çepeliyen burjuwazi. Gele k ii wan 

xwe wenda dikin. Ji bo debara jiyana 

xwe diçin. Di cihe xerab de bi peran 
li tembOre dixin an ji dikevin nava 

çepeliye n cu da tir. L@, bixwediti me

riv dixe nava çepeliyin cÔ.rbeciir. 

(D(inahik di pel. 26 'an de) 
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4 Niştiman 

KÜRT HALKI KATLiAMLARA 

BOYUN EGMEYECEKTiR! 

Sömürgeci, askeri-faşist diktatör

lüğün halkımıza karşı başlattığı geniş 

çaplı katliam hareketinden günümüze 

kadar yaklaşık üç ay gibi bir zaman 

geçti. Aradan geçen sürenin uzaması

na doğru orantılı olarak, operasyon 

ile ilgili haberler de kamuoyundaki 

güncelliğini kayhelmeye yüz tuttu. 

Bunun böyle olmasının bir nedeni de 

diğer nedenlerin yanında- sömür

geci, askeri-faşist yönetimin operas

yon bölgesine giriş-çıkışları tarna

miyle kontrol altında bulundurmasın

dandır. Sivil halkın bölgeye giriş-çı

kışlarının yasaklanarak kontrol altına 

alınmasının yanında, son dönemlerde 

tüm burjuva basın mensuplarının da 

bölgeye giriş-çıkışlan yasaklanmış ve 

böylece operasyonun kamuoyu ara

sında mevcut faşist yönetime karşı 

yarattığı tepki önlenmek istenmiş

tir. Uzun dönem, opereasyonlar sı

rasında "bölücüler" tarafından öldü

rülen ''Kahraman Mehmetçikler'' 

hakkında ırkçı-şoven duyguları kö· 

rükleyici sansasyonel haberler yayın· 

layan burjuva basınının bir müddet 

sonra susturulması, Kürdistan 'da da· 

ha önce gündemleşen katliam olay

ları sırasında takınılan tavırları hatır· 

latıyor insana ! 
önce bölgeyi tümüyle kontrol al-

tıa almak için, alanda bulunan as· 

keri kuvvetlerini Ankara, Bolu, Kay· 

seri ve bu gibi şehirlerden getirdiği 

özel yetiştirilmiş komando birlikleri 

ile takviye eden sömürgeci, askeri· 

faşist diktatörlük katliama başladı~ı 

zaman, kamuoyundan olumlu yönde 

destek görebileceğini ümit ediyordu. 

Çünkü, geçmişte de bu tür olaylar 

yaşanmış ve her defasında istenilen 

sonuca gidilmiştir. Operasyonun ''bö· 

lücüleri'' temizleme ve onlann ''başı· 

nı ezme" doğrultusunda gerçekleş

tirildiğini kamuoyuna duyurduğu za

man, yıllardır anti·kürt ideoloji ile 

yoğrulmuş ve zihinleri bu ideoloji· 
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· Niştiman 

nin meyveleri ile beslenmiş çevrele

rin, bu defa da .sessiz kalacağını ve 
hatta operasyonu destekleyecekleri
ni düşünen askeri-faşist diktatörlük, 
bundan dolayı ilk dönemlerde basın 
ve yaym kuruluşlarının olayı sansas
yonel bir şekilde işlemesine ses çı

karmadı. Aynı amaca hizmet etmesi 
bakımından, faşist yönetim operas
yon sırasmda 15'in üzerinde asker ve 

subayın öldürüldü~ünü hem kendi ka
muoyuna, hem de dünya kamuoyuna 
açıklamakta bir sakınca görmüyordu. 

Dünya kamuoyuna, askerlerinin ·:bö
lücüler" tarafından katledildi~ini ilan 
ederek, Kürt halkı üzerinde gerçek

leştireceği katliam hareketinin haklı
lılık gerekçelerini sunduğunu zanne

den sömürgeci, askeri-faşist diktatör
lüğün planları kısa dönemde geri tep

ti. 
Dört yıldır sömürgeci, askeri-faşist 

diktatörlüğün yönetimi altında her 
türlü insanlık dışı baskı ve işkenceye 
maruz kalan, bu süre içinde onlarca 

eviadının idam edilişine, yüzlercesi
nin sokak ortalarında kurşunlanışı

na şahit olan; dört yıldır uygulan
makta olan ekonomik-politika ile aç

hktan nefe~lerine koku düşen işçi 

sımfı ve emekçi halkın, yanıbaşında 

toplu bir soykırım tehlikesi ile kar
şı karşıya olan Kürt halkı üzerinde
ki bu uygulamalan desteklemesi el

bette ki düşünülemezdi. Tlirk işçi 

sınıfı, emekçi halk ve ilerici güçleri 
sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğün 

Kürt halkına karşı başlattı~ı bu yeni 
katliam hareketini nefretle kınadılar 
ve cuntanın en büyük beklentisi 
durumunda olan kamuoyu deste~i 

sorununda insanlık düşmanlannı 

yanlız bıraktılar. Kürt halkı ise, tek 
kelime ile ülkenin dörtbir bucağın

dan bu katliam hareketine karşı nef
retini her vesile ile dile getirdi ve sö
mürgeci egemen güçlerle kıran-kırana 

bir savaşın hazırlığı içinde olması ge

rektiğinin bilincine bir kez daha 

vardı. 

Aynışekilde, Orta-Doğu'daki ile

rici-demokratik güçler başta olmak ü
zere, dünyanın dörtbir yanında ileri· 
ci-demokratik güç, kuruluş ve dev
letler, insan haklan savunuculan, din 
adamlan vb. sömürgeci, askeri-faşist 
diktatörlüğün Kürt halkına karşı baş
lattığı bu katliam hareketinin, insan
lığa karşı işlenmiş bir suç oldu~unu 
belirttiler ve katliama karşı tavır ta

kındılar. 

İşte; sömürgeci, askeri-faşist dik· 
tatörlük, haberleşme ve iletişim or

ganları aracılığıyla kamuoyuna du
yurduğu sansasyonel haberlerin, ge
rek içerde ve gerekse dışarda ters 

tepki görmesinden sonradır ki, bu 
haberleri aniden kesintiye u~ratnnş 
ve basın- yayın üzerinde kesin ve sı
kı bir sansür uygulamaya başlamış

tır. 

KüRT HALKI SALDIRI VE KATLİ

AMLARA YABANCI DEGILDIR ! 

Kürt halkı, 17 A~ustos'ta başlayıp 

günümüze kadar devam eden bu sal

dm hareketine benzer birçok saldın 
ve katliam denemelerine, mücadele 
tarihinde çok kez karşılaşnnştır.Geç
mişte de bu tür katliam denemeleri, 
Kürdistan 'ın çeşitli bölgelerinde söz
konusu olmuş ve bu gün olduğu gibi, 
insanlık dışı her türlü vahşet uygu
lamaları gerçekleştirilmiştir. 

Kürt halkma karşı, O'nu dörtbir 

yandan abluka altına düşmanlan 

tarafından yöneltilen bu saldırılar, 

gerçekleştirilen bu vahşet uygulama· 
lan elbetteki Kürt halkının "kötü bir 
karlere" sahip olmasından kaynaktan-

mıyor. Bunun böyle olmasının tarihi 

bir takım nedenleri vardır. Daha ön

ce de sık sık bu nedenlere de~indi
ğimizden, burada tekrar aynı nokta
ları belirtmeye gerek görmüyoruz. 
Saldırıların ve katliam denemelerinin 
temelinde, Kürdistan 'ın sömürge ko

numunu koruyabilmek için, Kürt hal
kının varlı~ına karşı bir tehdit un
suru olan sömürgeci ve emperyalist 

ernellerin yattığını söylemek yeterli 
olacaktır. 

Kürt halkı ise, bağımsız bir Kür
distan'da özgürce bir yaşam sürdü

rebilmenin arzusuyla; düşmana inat, 
bitmiyor, tükenmiyor... Tüm katli

amlara, saldın ve insanlık dışı uygu
lamalara rağmen ... 
Sömürgeciler ve emperyalist güçler, 
dün de; Şeyh Sait, Dersim, Koçgiri, 
Zilan, Mahabad, güney-Kürdistan ve 
daha birçok yerde Kürt halkını bi
tirmek için; O'nu yoketmek ve ta
rih sayfalarından silmek için, var güç
leriyle saldırdılar. Katliamlar, jenosid
ler gerçekleştirdiler. Y.üzbinlerce in
sanı katlederek, oluk-oluk kan akıt
tılar. Zaten Kürt halkı da sömürgeci 
güçlerden başka bir şey beklemiyor
du. Onun içindir ki, varlığını katliam, 

idam, işkence, sürgün ve daha nice 
baskı ve sömürü uygulamaları ile iç-i

çe günümüze kadar sürdürebilmiştir. 

Son saldırı hareketine bu yönüyle 

bakıldığında; Kürt halkının yabancısı 
olmadığı sömürgeci uygulamaların, 

günümüz koşullarına göre modern

leştirilerek daha barbarlamuş biçimi
nin bir uzantısı olduğu görülecektir. 

KüRT HALKI DIRENECEKTİR 

Kürt halkının, mücadele tarihi süre

cinde birçok kez varlığına yönelik 
tehlikelerle karşı karşıya kaldığını 
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yukanda vurgulamıştık. Bu saldırı 

ve katliam hareketlerine karşıt Kürt 
halkının tek cevabı direnmek olmuş

tur. Sömürgecl, egemen güçler her 
katliam hareketi sırasında, Kürt so· 
rununu ebedi olarak ortadan kadır· 
mak amacıyla var güçleriyle saldır· 

mışlardır. Her saldırı sırasında, Kürt 
halkı varlı~ını korumanın en önem· 
li koşullanndan biri olan direniş si· 
lahına dört elle sanlnuş ve böylece 
sömürgeci güçlerin emellerini kursak

lannda bırakmıştır. 
Dünya devrimler tarihi incelendi· 

ğinde, her mazlum halkın mücadele 
sürecinde direniş silahına sanldığı gö
rülecektir. ülkeleri kendi sömürge de· 
netimieri altına alarak, halklar üze

rinde her türlü sömürü ve baskı meka· 
nizmasmı işleten egemen güçler; maz
lum halkların en ufak bir demok· 
ratik hak istemine saldın ve katliam

larla karşılık verdiklerinden, mazlum 

halklar da bu saldırı hareketlerine 
karşı kendi varlıklarım devam ettir

menin tek koşulu olarak direnme 
yolunu seçmişlerdir. Başlangıçta 

kendi varlığını korumasınm bir koşu

hi olan direnme, süreç içinde maz

lum halklan özgür gelece~e kavuş· 

turmanın da bir aracı olmuştur. Bu

nun en güzel örneğini, 20. y .yılın son 

çeyre~inde Ulusal Kurtuluş Hareket· 
lerine altın harflerle yazılı bir direniş 

anna~an eden kahraman Vietnam 
halkı göstermiştir. 

Kürt halkı da, şimdiye kadar mü

cadele sürecinde sürekli direnmesini 

bilmiş ve Vietnam halkının· göster· 

diği kahramaniıkiardan geri kalmaya· 
cak bir düzeyde direniş örnekleri sun

muştur. Eğer Kürt halkı, bugün SÖ· 

mürgeci barbar güçlerin tüm baskı 

ve vahşet uygulamalanna karşı var· 
lığ:ını idame ettirebiliyorsa, bunu ola

naklı kılan halkımızın, kahramanca 
direnişleri olmuştur. 

Sömürgeci ve egemen güçler bu 
gerçeğin bilincinde olduklanndan do
layıdır ki, her yeni saldırı hareketin

de daha da barbarlaşmakta ve daha 
çok can almaktadır\ar. 

Son saldın hareketinde de, sömür

geci, askeri· faşist diktatörlük tüm ola
naklarını seferber etmiş ve "ezilmesi 

gereken bir çıban başı .. olarak gördü· 
ğ:ü Kürt sorununu nihai bir sonuca 

bağlamak için katliam hareketine gi· 
rişmiştir. Ne ki, faşist diktatörlük bu 
saldınyı salt olarak kendi imkanlan 
ile değil, aynı zamanda diğer bir sö

mürgeci devlet olan Irak Baas dikta· 
törlüğünün lojistik deste~i ve emper· 
yalizmin deste~i altında başlatmıştır. 
Tüm bu maddi, askeri, lojistik ve ma

nevi desteğe rağmen faşist Türk or· 
dusu henüz bir sonuca gidememiştir. 

Saldmnın başlangıcından günümüze 

kadar geçen süre iÇinde, operasyon 

bölgesinde yaşayan halkınuz faşist 

ordu birliklerine karşı kahramanca 

direnmiştir ve bu do~ltuda kararlı 

olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğün 

aradan geçen süre içinde henüz ke

sin bir sonuca varamamış olması, 

egemen güçlerin saflannda büyük bir 
panik yaratmıştır. Bu panik, sürenin 

daha da uzaması halinde derinleşe· 

cek ve sömürgeci, askeri-faşist dikta

törlüğün bu gün içinde bulundu~u 
açmazını daha da hızlandıracaktır. 

SON SALDIRI KÜRDISTAN DEV· 
RIMCI HAREKETliÇIN BİR DERS 
OLMALIDIR! 

Kürt halkının her defasında katliam 
ve sömürgeci baskı eylemlerine karşı 

şanlı direniş örnekleri göstermesi, 
KUKH'ninbaşanya ulaşması yolunda 
tek başına yeterli değildir. Bunun 
böyle olduğu, günümüze kadar her di· 
reniş hareketinde görülmüştür. Bu di· 
renişleri başanya ulaştırmak ve Kürt 
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halkı üzerindeki sömürgeci baskı po· 
litikasına son vermek, Kürdistan u. 
!usa! Demokratik Halk Devrimini 
başanya götürmek için, hayati önem 

arzeden diğ:er bir konu da örgütlenme 

sorunudur. Kürdistan halkının yüce 
direniş ruhunu, Ulusal Kurtuluş Ha· 
reketinin başansına kanalize edebil· 
rnek için, devrimci tarzda bir örgüt

lenmeye olan ihtiyaç, bu gün her 
zamankinden daha şiddetli bir şekil· 
de kendini dayatnuştır. 

KUKH'ni başanya götürebilmenin 
en önemli koşullanndan birinin de 

bu türden bir örgütlenme yaratmakla 
mümkün olabileceğini her defasında 
belirtiyoruz. Ancak her boşa geçen 
günün devrimci güçler aleyhine geliş· 
meleri gündeme getirdi~ini de gözar. 
dı etmemek gerekir. Şu ana kadar 
devrimci bir önderliğ:in yaratılama

ması veya bu yolda gösterilen çaba· 
ların dar gnipçu anlayışlar tarafın
dan dumura uğratılması KDH'nin bu 

günkü düzeyde bulunmasının diğer 

bir nedenidir. 
Devrimci bir önderlik olmadal)-, 

kendili~inden gelişen herhangi ·bir 
direniş hareketinin, sömürgeci ve ege

men güçlerin çok üstün düzeydeki Ör· 
gütlü yapılanna karşı başanya ulaşa· 
mıyacağı açıktır. Kürdistan'daki son 

olaylarda da devrimci güçlere ileti· 
!en mesaj budur. 

Kürt halkı, tarihin her döneminde 
olduğu gibi, bu gün de direnmek ve 
düşmana karşı savaşmak için hazır. 
dır. Bu direnişi ve savaşı örgütlernek 

te, Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçle· 
rinin görevidir. Her ne kadar bu do~· 
rultuda, yani görevlerimizin ne oldu

~u konusunda şimdiye kadar çok şey 
söyleyip, az şey yaptıysak; Kürdis· 
tan 'a yönelik son saldırı hareketinden 

önemli dersler çıkarınanın bir zorun

luluk oldu~unu kavraınanuz gerekir. 
Aksi taktirde süreç; genelde Kürt 
halkı, özelde ise KDH'nin yedi~i a· 
ğ:ır darbelere yenilerinin eklenmesini 

kaçınılmaz kılacaktır ! . .. -
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CIGERXWiN DI NAV 

ME DE YE 1 
•••• 

1903- •••• 

Roja 22.10.1984 ji bo gele Kurd 
rojekli pir ta! e. Gele Kurd ve roje bi 
hesani nikare ji bir bike. Ji ber ku, di 
ve roje de gel@ Kurdiş U xemen w@ 

hi zede bU. Gele me hazane mezin 

CİGERXwiN winda kir ... 
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CİGERXwiN di sala 1903'an de 
li bajare Me rdine, li gunde Hesare 

batibii dine. Malbata wl malabateke 
belengaz bU. ·aava Cigerxwin hate di

ne, di U have wi nave wi ŞexmUs da
nin. Kes bawer nedikir ku, Şexıııils 

de di pôşeroje de bibe bozaneki beri 
nas ya netewake bindest, ya mina 
Kurd u de b ibe degereki giranbiha,ku 
gele Kurd di aıroka xwe de ariran
diye. Rewşa ku Şexıııils te de bil, 
dest nedida ku meriv vi tişti bifi
kire. Ji ber ku, Şexıııils he; gele k pi
çuk bU, have xwe winda klribu. Pişte 
saleki wi diya xwe ji winda kir U bi 
vi awayi sewi ma. Ew he heft sali 
bU ku, bi jiyane ve U bi zehmetiy@n 

jiyane ve tene ma. Şexıııils bil tama 
zaroti dernexistibi1 ku, çu li cem Axa 
u Begiln Kurdistanil şivanti, paleti, 
rencberi kir, da ku karibe debara xwe 

b ike. 
Domandina jiyane, di Weiateke 

bindest de gele k zor e. Hele ev weiat, 

welateke m1na Kurdistan be, zehme
tiyen damandina jiyana mirov h@ ze
detir dibe. Rewşa Kurdistane ya civa
ki u rewşenberi ku gelek paş de nin, 
jiyana mirov dijwartir dikin. şexniis 

ji, di nav van şerWn giran de jiyana 

xwe domand. Ev dem di jiyana Cıger

xwin de role k@ pirmezinleyist. Mirov 

kare bib@ je, ku ev dem li ser Ciger
xwin tesirekimezin kir U heta derece

k1 sebeb bu ku Cigerxwin dest bi 

nivisandina helbestan kir. Ji ber ku 

Cigerxwin di ve deme de, bi şikleke 

pir zelal dit ku, gelek nakoki il jek
duriyen mezin di nava gundi, karker, 

cotkar U paleyen Kurdistan@ U axa, 

şex u begleren Kurdistanil de hene . 
Her wiha, Cigerx.win dit ku, kevna· 
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perestiy~n Kurdistane bi desten ko· 
lonyaıtstan n dijminen me yen din li 

ser. piyan te hiştin. cigerxwin bi xwe 

ji dinava van nakoki(i jekduriyan de 

dijiya U çaxa ku dest bi nivisandina 

helbestan kir, bi lez van nako ki U 

je kduriyan di helbesten xwe de ani 
ziman. Di helbesten xwe yen we de

me de, li hemher zilm U zorkarİ U 
saltanaten axa, şex i1 derebegen Kur

distane sere xwe hilda, erişen me zin 

bir li ser wan. Li ser ve babete di 

helbesteki xwe deCigerxwtn wiha di

böje; 

-TAKENGİ-
Ev renge birali me nave ger tiıni' wa 

bin 

Hevsar me giredayl bi kurtane kera 

bin 

Ew begler U axa U erne jar U geda 

bin 
Ew rencbere dijmin U erne reneber-e 

wa bin 

Ey karker il cotkar bese dem hatiye 

rab in 
Ta kengİ erne karkere axa U bega 

bin 
:ra kengi erne hesliye ber linge 

sega bin ... 

Xortaniya Cigerxwin bi vi awayi 

destpe kir. Heta ve deme gelek pirs 

di sere Cigerxwin de cih girtibUn ku 

wi nedikaribi1 bersiva van pirsan bibi

ne. Le bele pişte ku Cigerxwin biji

yane re i1 bi xweşi U nexweşiyen ji· 
yane re tene ma, tegihişti ını., ber

siva pirsen ku di sere wi d~ nin,xwen

din e. Ji ber ve yeke jİ wi bi lez dest 

bi xwendine kir. Cara yekem çu cem 

mele U alimen oli (dini) U xwe hini 

xwendin U nivısandine kir. DU ve re 

çu medrese U dest bi xwendine kir. 

Sebebi ku, Cigerxwin çu medrese 

ev bô ku, di we deme de dibistan

en wekö din li Kurdistani. pir köm 

biln u her kest ıi nedikarlbu here di 
wan dibisdanan de bixwine. Pişte 

ku Cigerxwin dest bi xwendine kir, 

di demeki pir kurt de medrese bi 

serfirazi qedand U di vi wan"' de ser
ketine k@ pir he ja nişan da. Cigerxwin 

bi vi awayi da xliyani kirin ku, çiqas 

meraqe wi ji xwendinö re heye. Van 

saıen ku Cigerxwin di dibistane de 

derhas kir, ji bo wi gelek giring in. 

Ji ber ku Cigerxwin, we deme de 

zödetirin li ser welate xwe, li ser iş 

u derden gele xwe fikiri u ji her tiş

ti beri ji, cara yekemin dikanOU ra

man U ditinen xwe bi şikleke nivi

sandi bine ziman. 

Pişte dibistane, Cigerxwin wek 

mete dest bi xebat kir. ·Ev dem Jİ di 

jiyana Cigerxwin de c'ihekl pir giring 

digre. Ji ber ku Cigerxwin di ve de

me de li her dere Kurdistane geriya 

U pir bi nazikahi ôıt. ku, welate wi 
çiqas xweş U bi rumet e. Ribe welat
pareziyi Cigerxwin di ve deme de 

geş dibu il her diçu dile wi bi welate 

wı ıl bi doza gele wi lödida. Kezeba 

Cigerxwin idi bi evina welat dişewi

tiya... Ji xwe mezinahiya Cigerxwin 

ji ve yeke ye. Ji ber ve yeke ye ku, 
Cfgerxwin bU mate netewe ke fi wela

teke bindest. Ji ber ve yeke ye ku, 

helbesten Cigerxwin li her çar per
çeyen Kurdistane li ser zirnane-n za

rokan, jinan, kal U piran belav biin. 

Clgerxwin di helbesten xwe de ve 

yeke, ango welatparezi U dilsoziya 

xwe gele k caran aniye zirnan U li ser 

welat u rizgariya welat gele k tişt go

tiye. Di helbesleke xwe de wiha di

bije; 

-KURDISTAN IM KA-

Bax il histan im ka, 
Ax gulistan im ka, 
Dijmin tev girtin ax, 
Ax Kurdistan im ka ! 

Em anih cihan w e, 
Em kirin Insan we, 

Le me zu ew berda, 
Ax Kurdistan im ka ! 
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C!gerxw!n di zanebilna berpirsiyari

ya xwe de bil. Ew baş dizanibil ku, 

bozanti kirin gele k zehmet e jigeleke 

re, ku ji sed salan bi vir de di bin zo

re de ye; li ser hebU:nen we netewa 

gelek eriş hatiye kirin, mafen wö 
yen heri demoqratik U mirovati ha
tiye perçiqandin. Clgerxwin dizanlbil 

ku, bi helbestan teswirkirina Kurdis
tan@ ku, ji aliyil dewlemendiyen xwe 

yen bin erdin U y@n sererdin bi nav U 
denge, U van dewlemendiyen we ji 

aliyen kolonyalistan ve be hempa il 

be b eya te n talan kirin, ye ıdtiya wô 
bi mayinan U telan hatiye perçekirin. 

xwediye Dicle, Ferat, Munzir, Sipan, 

Cho, Ararate U çem U çiya, zozan, 

deşt U geliyen dine, gele k zor e ... 

Cigerxwin dizan1bi1 ku, nivisandi

na helbestan bi zimane Kurdi, ku di 

wexte xwe de gelek eseren giran'
biha afirandiye U niha ji wek netewa 

Kurd ew ji bindest e U tu me cal U im

kan tuneye ku, xwe pe ş de bixe, ne 

hesan e ... 
Ji bo van tiş te n jorin il ji bo ku 

Cigerxwin di zanebUna berpirs~yariye 
xwe de bU, cara yekemtn welate xwe, 

gele xwe U zimane xwe baş nas kir. 
Heta we çaxe çi li ser van tiştan ba

tibU nivisandin, Cigerxwi'n van yeko 

ye ko xwend illekoland. Piştii van le
kolandinan, zanebilna Clgerxwin giha 

merheleke gelek bilind. Edi wexta 

nivisandin hatibU. Helbesten Ciger

xw1n cara yekemin di sala 1933-1934 

an de di kovara HEWAR'e de bi vi a

wayf derket. Weşandina helbesten 

Cigerxw!n di bejeya Kurdi de şoreşe

kil nuh ve kir. Ji her !işte beri, di hel
besten Cıgerxwin de zimane Kurefi 

zariftir U narint ir bU. Helbeste n Kur-
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di de deme ki nuh destpil kiribu. 
Hiç şik tuneye ku, ji xususiye. 

ten mezin yen Seyda yek jİ ev e, 
ku Se yda ne se kiniye il tim tim nivi
sandiye. Ne hesan e, wi ji 1933'an 

heta bi 1984 'an nivlsandiye. Ev ye ka· 
hani jl pir kem helbestvan il bozanan 

re nesi b bu ye. Lil, me gotibil; Ciger· 
xwin di zanebUna berpirsiyari xwe 
de bil ... 

Me beri gotibu ku, Cigerxwin bi 

welatpari!ziya xwe bU hozon@ netewa 
Kurd. Le bele Cigerxwin ne tene we

latparezeki giranbiha bU. Ew baweri
ya xwe bi ilm@ sosyalizmiJ ji anibU.Di 
gelek helbesten xwe de Cigerxwln, 

serbixwebilna Kurdistane \l azadiya 
gele Kurd di sosyalizme de dibine u 
ve ye kö tine ziman. Baweriya xwe ji 
ilm@ Marksizm U Leninizme, ji gele 
Kurd re peşneyar dike il li ser ve di 
helbesteke xwe de wiha dibeje; 

-BIBIN MARKISİ-

Bizane dema Markisi hatiye 
Bi ristin~ bi hilnan me ev patiye 

nikarim biböjim ji bo te hemi 

Di vir de dibejim bi kurt U kömi 
Dixwazim şiyarbin, bibin reçevan 

Ji bo ko nebin em peze bö şivan. 

Helbesten Seydaye mezin ne tene 
ji bo gele Kurd in. Seyda ji bo gelen 

bindest yen dine a ji bo çina karke
re n dine ji gelek helbest nivlsandiye. 
Di van helbesten xwe de Seyda eş u 
derd U xemen van gelen bindest ani
ye ziman. Tada U zordariyen li ser 

karkeran nivisandiye. Seyda rizgariya 

dawl ya gelen bindest a ç\na karker 
di Komunizme de ditiye. Ji ve yeke 
re di helbesten xwe de ciben fireh 
daye.seyda, ji bo ve yeke, piştgirti
ya te koşina gelen bindest U karkeren 

dine kiriye U ji gele xwe re fı gotiye, 

da ku ew ıl piştgirtiyen wan bikin. Ji 

bo ve yek~ ye ji Seyda, bozaneki 

navnetewi, ango enternasyonalist bU. 

Enternasyonalizm• Seyda buye sebeb 
lru, Cigerxwin deste xwe bide hoza. 

nen mezin yen enternasyonalist U 

naven wan di helbesten xwe de bin~ 

ziman. Yek ji van bozanan mezin ji 
POL ROBSON e. Cigerxwin di hel
besteke xwe de li ser babeta enter

nasyonafızme bi Robson re bi vi awa· 

yi dipeyive; 

-HEV AL POL ROBSON

Ey heval Robson! 
Ne tene reşik ketin bin destan 
Em ji sipi ne mane perişan 
Reben, belengaz, bindest, çarereş, 

BirçiU tazi, tev jar U nexweş 
Gunhe me çiye, ne suc U ne sebeb 

ketin bin destan ev Kurd u Ereb 
Zenci U Hindi em hemi insan 

Ki" em hi ş tine w isa perişan 

N"'ızam, nizam ... 

Nizama hovan, ev ôızama xwar 

Xwed"ısermiyan, dezge, koledar 

Em kirin bi"çar, em kirin bin bar 

Kirin tar U mar ... 

Cigerxwin bi helbest, çirok U xe· 

baten xwe yen din v,e buye perçeki 
ji gele xwe. Mirov kare bibeje ku, 

gava mirov qala çand u beje ya Kur
dan bike ku di van 50 salon dawi de 
hatine nivısandin, bel na ve Cigerxwin 

ni kare tiş te ki bine ziman. Ev tiş t ne 
bi tene ji aliye çand u beje ya Kur
di wilo ye. Nave Cigerxwin ji sitran

ne n Peşmerge heta bi sitranen buken 

teze, di her babetan decih girtiye. 

Bi kurtt, Cigerxwin buye male nete

weke bindest u di şahi u şiniyen ve 

neteweye de tim Q tim bi we re bfiyf, 

u d~ bibe ji. 
Tişten ku, heta niha me got, tene 

aliyen edebi yen Seyday~ ctgerxwin 
in. Le hele wi ne tene bi bEije ya 

Kurdi ve mijul dibU U ne tene helbest 

U çirok il hwd. dinivisand. Cigerxwin 
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ji aliye siyasi jl gele k xebat kiriye ji 

bo serbixwebUna Kurdistane il ji bo 

azadiya gele Kurd. Ji ber xebata xwe 
ya siyasi cıgerxwin ketiye zindanan, 

reviya U mecbUr maye ku, tim tim cı

he xwe biguherine. Ü di dawiyil de 
ji jiyana wi di mihaceretiyEi de li 
Swed, li bajare Stockholme dawi 

hat. Be guman, mirov dikare li ser 

xebata Cigerxwin ya siyasi gele k tiş· 

tan hibe je. Le be le, baweriya me ev 

e ku, Seydaye Clgerxwin xwe ne bi 

xebata xwe ya siyasi bi netewa Kurd 

ve da qebUI kirin, li bervajiye ve bi 
helbesten xwe ve bi aliyen xwe yen 

netewi ve xwe bi gele xwe da qebUI 
kirin. Sed heyf u mixabin ku, Seyda
ye Cigerxwin di van saıen dawin de 

gelek mecal da desten rexistinen 

kesperest U wan jİ ji vi tişti ji xwe re 

gele k behr derxistin u li ser pişta ho
zane netewa bindest ye Cigerxwin 

feyda xwe ya siyaSı ketine U bi mane

wiyaten gelU Kurd ve ıeyistine. Her 

çiqasi Seyda van tiştan bi zanebun 
nekiribe ji, disa gele k zeraren mezin 

daye xwe U doza xwe. Be guman di 

vi wari de su ce beri me zin yen rexis

ıinen in ku, dixwestin şexsiyeta Sey

da bi kar binin. Van rexistinen ku 
tene xwe U feyda xwe ya siyasi difi· 

kirin, xwestin ku ji cenaze Seyda ji is

tifade bikin. Wan xwestin ku aliye 

Seyda ye edebi b ix in derece du yemin 
a aliy~ wi ye siyasi ji bildin derece 
yekemin. 

Le bele dost u dijmin ji ve ye kO 
baş dizanin ku, Seydaye Cigerxwin 
ne maıe ditinekl ye. Ew maıe nete

weke bindest e U de her wiha bimine. 

Ji xwe Cigerxwin bi xwe ji ve yeke 

heft Diwan, se pirtuk li ser diroka 

Kurdistane, Çirok U aflrandinen xwe 

yen din de Jİ bi vi awayi diyar nekiri· 

ye? 
Cİgerxwin di nav me de ye U de 

her di nav me de birnine ! ... -
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Kürdistan'lı devrimci güçler başta olmak üzere, Orta-Do~u devrimci-demokratik kamuoyu bir süreden beri önemli 
bir nokta üzerinde tartışmaktadır. Bu tartışmalann ana kayna~ını Irak'ta sömürgeci-ırkçı Baas diktatörlü~ü ile Kür
distan Yurtseverler Birli~i (YNK) arasında başlayan otonomi görüşmeleri oluşturmaktadır. 

Şimdiye kadar bu konuda oldukça şey söylendi, zaman zaman olayın objektif bir şekilde de~erlendirilmesi için 
adım atanlar oldu. Çogunluk ise, politik tercih esasına dayalı olarak ve Yekiti ile siyasi ve örgütsel ilişkilerinden kay
naklanan bir de~erlendirmeyi ye~lediler. özellikle kuzey-Kürdistan1ı hareketlerin, olay karşısında takındıkları ta
vırlar objektiflikten oldukça uzak bir yerde seyrettL Bunun böyle olmasında belirleyici olan nokta, yukanda da be
lirtti~imiz gibi, Yekiti ile varolan siyasi ve örgütsel ilişkilerin temel alınarak bir de~erlendirmeye gidilmesinden kay
naklanmaktadır. Diger bir etken de, özellikle arapça bilen devrimci örgütlerin ellerinde bulunan olanaklann kuzey
Kürdistan'lı örgütlerin ellerinde olmayışıdır. Zira, konu ile ilgili olarak hemen tüm belgeler arapça yayınlanmakta ve 
~uzey-Kürdistan'lı örgütler de böylece bu önemli belgeleri incelemekten mahrum kalmaktadırlar. 

Kürdistan devrimci hareketinin, oldukça önemli olan böylesi konular hakkında yeterince mataryellare sahip ola

mayışı genelde önemli bir eksikliktir. Bu durumun bilincinde olan dergimiz NI ŞTlMAN Kürdistan illusal Kurtuluş 
Hareketini direkt ilgilendiren YNK ile Irak Baas yönetimi arasındaki otonomi görüşmeleri ve benzeri konularla il
gili olarak arapça yayınlanan belgeleri olanaklar ölçütünde okuyucuianna ve devrimci-demokratik kamuoyuna sun
ınayı bir görev bilmektedir. Bu görevin bir parçası olarak Arap aleminde saygın bir yeri olan AT-TALIA-AL-ARABIA 
dergisinin 65. sayısında yayınlanan YNK genel başkanı Celal Talabani ile röportajı türkçeye çevirerek yayınlıyoruz. 
Faydalı olacağına inan1yoruz. 

NI ŞTlMAN 

1 

CELAL TALABANI ANLATlYOR liği ve cehaleti ifade eden paragraf
Iardan bazılannı okudu. 

*SADDAM HüSEYIN TARAF DEGİL, O BiR HAKEMDIR 

* ARAPLARlN KENDI BİRLİK VE BERABERLİKLERINI SAGLAMALARI, 
KüRTLERIN DE GüVENCESiDiR. BUNUN AKSI DüŞüNüLEMEZ 

*BARZANİLER, IKI YANLI IHANET YAPMlŞLARDIR VE SA TILMlŞLARDlR 

*TARİH; BİZİM BiR DAHA IRAK ORDUSUNA KARŞI SAV AŞMAMIZIN 
YüZKARALIG INI Y AZMAY ACAK: ... 

Celal Talabani ile söyleşiye başla
madan önce, kendisi Humeyni yöne

timi altında bulunan İran'ın durumu

nu anlattı. Bu ilginç yönetim ile ilgili 

görüş ve anılarını anlattı. Tipik Fars 
ırkçılığını temsil eden bu yönetimin 

güttüğü zihniyete hiç bir islam mez-

Röportajı yapan: Casım Muhammed Hasan 

hebinde rastlanmadığını söyledi. Ta
labani, saf köylülerin dinsel inançla

rını kullanan İran yönetimini anlatır
ken; kendi kitaplığından küçük bir 
kitapçık çıkardı ve "bu İran anaya

sasıdır" deyip, sayfalarını çevirmeye 

başladı. Çevirdiği sayfalardan gerici-

KADERDE ORTAGIZ 

Celal Talabani KYB (Kürdistan 
Yurtsever Birli~i) başkanı, 50 yaşla
rında herzamanki gibi ulusal giysile

ri üzerinde. Kendisiyle bu söyleşiyi; 

Süleymaniye 'nin bir köyünde, kendi

sine ait bir evde yaptım. 

İlk sorumuz; Kürtlerin ulusal istem

leriyle Irak, Arap-ulusal amaçları ara

sındaki uyum ve bu konu hakkındaki 

görüşleri ile ilgiliydi. 
O soruyu hemen yanıtladı. "Kürt ha
reketinde bizim de içinde yer aldığı
mız akımın görüşleri şöyledir: bu dö

nemde Arap-ulusal kurtuluş hareketi 
büyük bir öneme haizdir. Bizim de es-
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Niştiman 

kiden beri 'Arap-ulusal kurtuluş hare
ketinin her bir zaferi aynı zamanda 
Kürt hareketinin de zaferidir. Aynı 
şekilde yenilgisi de, Kürt hareketinin 
yenilgisidir' şeklinde bir slogammız 
vardır. Bu birincisi. 
İkincisi: Araplann ve Kürtlerin tarihi 
ilişkisi sürekli olarak banş içinde ve 
karşılıklı saygı temelinde olmuştur. 
Hatta öyle ki, zaman zaman müslü
man olan halklar arasında olan çe
lişkiler, hiç bir zaman Arap ve Kürt 
halkları arasında olmamıştır. Arap ve 
Kürt halklarının ortak çıkarları, de
vamlı olarak yaratılan sunni çelişki
lerden daha ağır basmıştır. İşte bu 
nokta inancımızı daha da pekiştir

mektedir. 
- Talabani devam ediyor-
üçüncüsü: Genellikle Arap-ulusal 
kurtuluş hareketindeki egemen gö
rüş; özellikle Kürt hakları için ile
rici bir eğilim olmuştur. Bu ilerici 
eğilim, hiçbir zaman Kürt halkına 

karşı düşmanca bir tavır almamış, 

hatta çok hassas dönemlerde bile, bu 
eğilim sözkonusu olumlu tavrını sür
dürmüştür. İşte bütün bunlaq göz ö
nüne alırken şu sonuca varabiliriz: 
Arap-Ulusal amaçları ve Kürt ulusal 
istemleri arasında uyum sağlanmalı
dır. Bu yapılabilir ve yapılmalıdır. 

Irak 'ı ele alırsak; Irak 'ın bütünlüğü 
içinde, Kürtle-rin Ulusal haklarına ka
vuşmaları ile Irak 'ın ve Arapların 

birliği ve Ulusal amaçları arasında 

hiçbir çelişki yoktur, olamaz. Çünkü, 
Kürt hareketi Arap Ulusal hareketi
nin karşısında değil o 'nun yanında
dır. 

Araplar, yücelikleri, bütünlükleri, 
zenginlikleri ve büyük güçleri ile, 
Kürtlerin meşru haklarını verecektir. 
Bizim buna inancımız vardır. Ayrıca, 
bu bizi başka bir konuya da götürebi
lir. O da; biz, teknoloji ve gelişkinlik 
bakımından çok ilerlemiş süper ülke
lerin çağında yaşıyoruz. Bizim de a
macımız, bunlar gibi güçlü-ileri bir 
toplum kurmak için, Araplada daha 

ll 

yakın ve güçlü ilişkiler kurmaktır. 

Bölücü mihraklar ise, bu durumu gör
memekle ne denli kısır düşündükleri
ni göstermektedirler. Kürtlerin istem
leri ancak Arap ulusunun birliği ve 
bütünlüğü içinde gerçekleşebilir. A
raplar, Kürtlere çok- yakındırlar ve 

Kürtlerin meselesini en iyi anlayan 

onlardır. 

GüL VE DIKEN 

AL-ARABiA: ırak'ta ve iran'da,Kürt
lerin birbirleriyle olan ilişkilerini sor

mak istiyoruz? 

TALABANi: Kürt bağımsız güçleri 
arasında dayanışma vardır. Yanlız 

KYB'nin Mesut ve İdris Barzani'nin 
grubuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Çün
kü bunlar dış mihraklarla ilişki için
dedirler. özellikle Amerika, İngiliz 
ve Mosad 'a bağlıdırlar. Şimdiki İran·
la olan ilişkileri, İran güçlerine ve 
Pasdar'lara tam bağımlılık temelin
dedir. Yani onlar bu güçlerin bir par
çasıdırlar ve bu güçlere göre hareket 
ederler. Onların hazırladıkları plan
ları gerçekleştirirler, bunlar paralı 

bir grup gibidirler. Bunlar yanlız 1-
rak'a karşı değil, İran Kürtlerine 
karşı da savaşıyorlar. Bu da iki yönlü 
bir ihanet içinde olduklarını göste
rir. Birincisi, kendi ülkeleri ve Vatan
ları olan Irak'a karşı savaşıyorlar. 

İkincisi de, İran 'daki Kürt devrimine 
karşı savaşmaktadırlar. Irak'lı bir 
Kürt, İran'daki Kürt devrimine yar
dım etmiyorsa, en azından o'na karşı 
gelmemelidir. Bir Kürt Atasözü şöyle 
demektedir: "Gül olamıyorsan, dikf'n 
de olma''. 

PARALILIÜIN MANTICa 

AL-ARABIA: Demekki bunların İ
ran'daki Kürt devrimi ile ilişkileri · 
yoktur. Hatta devrime de karşıdır

lar? 
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TALABANi: Evet. Kürtlerin kurtar· 
dıkları bölgelere yapılan saldınların 

ço~unda, Barzaniler, İran güçlerinin 
ve Pasdarlann yanındadırlar. Bunun 
örnekleri çoktur. Birkaç günden beri 
Irak sınırına yakın bölgelerde (devıe·

to, Munkava-Derdava) Iran güçleri 
ile İran Kürtleri arasında meydana ge
len son çarpışmalarda, Mesut ve İd

ris'in grubu saldıran İran güçlerinin 

yanındaydılar. Bunlardan (Barzaniler
den) üç kişi esir edilmiş ve üzerle
rinde İran kimlikleri bulunmuştur. 

İşte bu durum bu kişilerin direk İ

ran askeri karargahına ba~lı oldukla
rını gösteriyor. Bütün bunları görür
ken şu neticeye varabiliriz; bunlar 
Kürt güçleri arasında de~ildirler. Bun
lar paraya dayanan bir güçtür. Ken
dilerine kim para verirse onlara hiz
met eden silahlı bir güçtür. 
AL-ARABIA: Suniann şimdiki etkin· 
likleri nedir? Nerededir? 
T ALASANİ: Bu gücün, sağcı ve aş i· 
retçi etkinliği vardır. O da çok az. 
önemli olanı, halkımızın bunlara gü
venmemesidir. 

-MUHALEFET DEGIL, AJAN

DIRLAR-

AL-TALİA: İran'da meydana gelen o· 
layiann çerçevesi içinde bulunuyor
sunuz. İran rejimi ve Irak'a karşı 

savaşı ile ilgili görüşleriniz nedir? 

TALABANI: Iran'daki rejim hakkın
da daha önce görüşlerimi belirtmiş
tim. Bu rejim, gerici, düşman, saldır
gan ve yayılmiicıdır. Bunlar mez

hebidirler. 
Bunlar Irak'ta islami bir cumhu

riyet kurmak istiyorlar. Peki bu Irak 
milletinin isteklerine ters düşmüyor
mu? İrak milletinin ekonomik ve 
sosyal bağımsızlığını gaspetmek anla
mına gelmiyormu? Bunlann istem
leri açıktır. Irak'ı işgal etmek ve Irak 
halkını köleleştirmek istiyorlar. Yani 
onlar Irak'taki rejimle çelişkili değil· 
dirler. Aynca onlar "biz Saddam Hü
seyin'i düşüreceğiz" dediklerinde sa
mimi değildirler. Gerçek şu ki: onlar 
Irak'ın bütünlüğünü ve bağımsızlığını 
ortadan kaldırmak istiyorlar ve Irak
lıların haklarını gaspetmek istiyorlar. 

Niştiman 

örneğin onların Irak 'ta muhalefetle 

ilişkilerini ele alırsak, bunlar kendi
lerine bağlı ajan kişilerle ilişki içinde

dirler. 

IRAK BENIM VA TANIM 

AL-TALİA: Peki ya bir zamanlar si· 

zinle ilişkileri nasıldı? 
TALABANI: Sana varolan ilişkileri· 

mizden bir örnek vereyim. Bir ara 
dışardan silah sağladık. Bu silahlan 
İran 'a sokmak için Humeyni ve Ha

maney'le görüşüp kendilerinden söz 
aldık. Ancak daha sonra silahlan

mız lran'a gelince el koydular. Çünkü 

bunlar gerçek bir muhalefet istemi
yorlar. Kendilerine bağlı ajanlar isti

yorlar. Onlar lrak'ı ele geçirmek ve 
işgal etmek istiyorlar. Ancak biz, bu
nu kesinlikle red ediyor ve karşı çı

kıyoruz. Şunu belirtmek isterim ki, 
Iran kuzeyden Irak'a saldırırken hiç 
bir şekilde herhangi bir çatışmada 
biz, İran saldırgan güçlerine destek 
olmadık ve harhangi bir konuda yar
dımcı olmadık. Aynntılara girmedEm 
konuyla ilgili aldığımız tavn ilan edi
yoruz: İran'ın, Irak'a saldırısında İ

ran'a yardım etmek ve onlann yanın
da tavır almak hiçbir Kürt gücünün 
hakkı değildir. Ve bunu kesinlikle 
yapmamalıdır. Bu Kürt halkının çı

karlarına hizmet etmiyor. Zaten di
yaloglara girmemizin nedenlerinden 
biri de budur. Irak benim vatanım
dır. Belirli bir süreçte siyasi bir ta
vırdan dolayı hiç kimse kendi yurtse
verli~ini unutmaz. 

IRAK ORDUSUNA 
SA YGIMIZ V AR-

AL-ARABIA: Görüşmelerin içeriğine 
geçelim, İran'ın, Irak'a saldırısı görüş

melere başlamanızın nedenlerinden 
birisiydi. Peki öteki nedenler nedir 
acaba? 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



Niştiman 

TALABANi: Resmi heyetierin ve ara
buluculann vasıtasıyla Irak hüküme

tinin iyi niyetini anladık. Bu görüş
melere girmemizin ikinci nedenini 
teşkil ediyor. Tabi ki; bizim son a
macımız, ana vatan Irak'tan aynimak 
de~il, otonomiyi geliştirmektir. Yani 
biz, Irak devletinin, resmi, hukuki, e

konomik, siyasal ve toplumsal statü
sünün içinde olmak istiyoruz. Bun

dan dolayı bizim Irak merkezi hü

kümetiyle biraraya gelip görüşmemiz 
kaçınılmazdı. İşte olan da budur. 
üçüncü neden, bizim ulusal-yurtsever 

Irak ordusuna büyük bir saygı ve sev
gimiz vardır. Onun için, birileri çı

kıp ta bize 11 Irak'ı savunurken bu or
duya karşı savaştınız '' diyemesin. 
Dördüncü neden, objektif olarak, bi
zim lrak'a karşı savaşmamız İran 'a 

hizmet ediyordu. Bunun için görüş
meler en iyi pratiksel çözümdü. 

KARDEŞLERiN DIYALOGU 

AL-ARABIA: Ya görüşmeler hakkın
da ... ? 
TALABANI: Bu görüşmeler çok açık 
ve samimi bir hava içindeydi. Bazen 

zorlaşan noktalar oluyordu. Fakat bu 
da; karşılıklı güvenceye dayalı bir an

laşmaya varmanuz için, ciddi oldu

ğumuzu gösteriyordu. Bu durum ay
nı zamanda anlaşma zeminini birçok 

noktada kolaylaştırdı. 
AL-ARABIA: Görüşmelerin konusu 
neydi? 

TALABANI: Görüşmelerinamacı, ön
ce savaşı durdurmaktır. Ateşkesi sağ
lamak ve kontrol altına almak için 

ortak komiteler oluşturmaktır. İkin
cisi, Irak'ın milli birliğ:i çerçevesinde 

Kürt meselesinin barışçıl çözümü için 

görüşmelerin sürdürülmesidir. Merke

zi hükümete ve o 'nun ilerici-yurtse

ver-demokratik cephesine katılmamız 

ve otonomi bölgesini geliştirmek gö

ıüşmelerin konulanndandır. 

-BAAS'IN ICRAATLARI-

AL-ARABIA: Otononıi bölgesinin ge
liştirilmesi diyorsunuz. Bu hangi te

mete dayalı olacaktır? 
TALABANI: Baas'ın icraatlanndan 
olan ll Mart 1970 antıaşması te
mel ve esastır. Bununla ilgili bir an

laşmaya vardık. Buna göre yasama 

ve yüri.itme organlannda ve milli 

birlik içinde halkımız otonaminin ge
reklerini yerine getirecektir. Kürtle

rin çoğunlukta oldu~u bölgelerin 
otonomi bölgesinin içine alınmasına 

ilişkin anlaşmaya vardık. Aynca o

tonomi bölgesinin geliştirilmesi, ona
nimasi ve otonaminin işlerliğiyle il
gili anlaştık. ülkenin Ulusal güven
liğini zedelememe koşuluyla bu an
laşmaya vardık. 

AL-ARABiA: Otononıi ile ilgili tartı
şılmayan ve askıda bırakılan bazı 

sorunlar var mı? 

TALABANi: Evet. Otonomi bölgesi
nin sınırları ile ilgili bir tartışma hala 

duruyor. Bunun yanında da IJ,alk ör
gütlemeleri ve Kürt bilim kurulu ile il
gili. Bu kurulun Irak'ın merkezi bi

lim kurulu içine dönmesi gibi ortak 
bir görüş vardır. Zaten bu örgütlen
meler ve dernekler de, Baas'ın icraat

lanndandır. Kürdistan bölgesinde iliş
kilerin normalleşmesi için bir for

mülde ortak bir görüşe vardık. O da; 
savaşan ve savaşa zorla sokulan Ira

kın durumunu gözönüne alarak hazır

lanan ortak bir programa göre, is
tisnai şartlarda sürgüne gönderilen 

Kürtlerin geri dönmlerinin sa~lanma

Sldır. 

-ZAMANIN İLACI-

AL-ARABIA: Kerkük otonomi sınır
larının tartışması içine giriyonnu '? 
TALABANi: Hayır. Kerkük otonomi 
bölgesinin sınırlan içerisinde değildir. 
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Söylediğim gibi tartışmalar, Kürtlerin 
ço~unlukta oldu~u bölgelerle ilgili
dir. Kerkük'e Arap ve Kürtleri bir
leştirme temeline dayalı, tek Irak ru
hu ile bakacağız. 
AL-ARABIA: Askıda bırakılan konu
ların içeriğini nasıl de~erlendiriyorsu

nuz '? 
TALABANI: Görüşmeler şimdiye 

kadar dört kez olmuştur. Bunların 

üçüne ben de katıldım. Irak'ın bir
li~ini ve güvenliğini güçlendirecek 
niyet ve güvence var oldu~undan do

layı, ben problemierin çözülmesinde 

hiçbir engel görmüyorum. Çünkü 
biz güçlü ve bağımsız bir Irak istiyo

ruz. Bu bizim amacımızdır. İran 'ın 

sürekli varolan bir tehlike olduğunu 
söylüyoruz. Bunun için eğer bizler 

bütün konularda anlaşmaya varmaz

sak bile, yine de anlaştığımızı ilan 

ederiz. Sorunların çözümünü başka 

bir zamana ve daha uygun şartlara 

bırakaca~ız. 

AL-ARABIA: Demekki antlaşma ilan 
edilecektir. Fakat ne zaman? 

TALABANI: Evet. Biz bunun için 
çok çaba sarfediyoruz ve ben çok 

mutluyum. Söylediğim gibi, halledil
meyecek bir sorun yo~tur. Ve ant

laşmayı ilan etmemiz yolunda en

gel olabilecek hiçbir şey yoktur. 

DüŞMAN lRAN1A KARŞI 
SAV A§ACAGIZ-

AL-ARABIA: Antlaşmaya göre; 
anlaşma ilan edildikten sonra KYB '. 

ye ba~lı silahlı gücün durumu ne ola
cak'? 

TALABANi: Savaş şartlarında silah
h güçlerimizin görevi; dış güçlere 

karşı ana vatanı savunmaktır. Yani İ· 

ran rejimine ve o 'nun ajanianna karşı 

savaşmaktır. Bu da Irak ordusunun 

denetiminde olacaktır. 

AL-ARABIA: Ya savaş bittikten son
ra? (Devamı sav. 27 'del 
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l4 Niştiman 

iSVEÇ KÜRT FEDERASYONU 5. KONGREYE GiDERKEN 

İsveç Kürt federasyonu bu günler

de 5. kongresini yapacak. Kongre ön

cesi dönemde hararetli tartışmalar 

yine gündemin baş yerinde duruyor. 

Oluşturulacak yeni yönetim için ku

lisler devam ediyor. Bazıları bunu dar 

grupçu anlayışları doğrultusunda 

gündemleştirirken, bazıları da bu ça

balarını salt olarak federasyon 'un iyi 

bir yönetime sahip olabailmesi ve ça

lışabilir düzeye gelebilmesi içln yo

ğunlaştırmaktadırlar. Bu kulisler ve 

hararetli tartışmalar her yıl gündem

leştiğ:inden, artık hiç kimse bu tür 

davranışlan yadırgamıyor. Adeta 

Federasyonun bu duruma gelmesine 

ve bu anlayışın devam etmesine bir 

"kader" gözüyle bakılmaktadır. Ola

ya bu şekilde yaklaşınayan ve zaman 

zaman federasyonun işlevine doğru 

bir şekilde işaret edenler ise, çeşit

li nedenlerden dolayı güçlerini bir

leştiremerlikleri için dağınık durmak

tadırlar. Dağınıklık ise federasyonun, 

kendi siyasi dar grup anlayışlarının 

geliştirilmesinde bir araç olarak gö

ren mantığa önemli derecede olanak

lar sunmaktadır. 

Federasyon sorununu tüm yönleri 

ile ele ahp~ tartışmak bu yazımızın 

çerçevesini aşar. Zira böylesi bir de

ğerlendirme sırasında, demokratik 

kitle örgütleri sorunundan, siyasi 

grupların yan kuruluşlarına kadar u

zanan tüm sorunları ele almak gere

kir ki, bunlar da bu yazıda işlenrnek 

istenen konuların dışında değerlen· 

dirilmesi gereken konulardır. 

Ancak soru nasıl bir federasyon 

sorusu olunca, bazı noktalara değin

meden de edemeyeceğiz. Her şeydan 

önce demokratik bir örgütü çalış

tırınanın ve bu örgüt içinde demok-

rasi kuralları çerçevesinde ortak ça

lışmanın, federasyonu oluşturan der

neklerden birçoııunun ve dolayısıyla 

da bu derneklerin siyasi çizgilerinin 

yabancı oldukları birer olgu olduğu

nu belirtmekte yarar vardır. Ne var ki 

sorun demokratik ilkelE'ri savunmak 

ve bunlara saygılı olma tartışmasına 

geldimi, hiç kimse bir diğerine söz 

hakkı tanımaz ve herkes "demokrasi 

havarisi" kesilir. Pratiııe gelince de, 

federasyon örneğinde olduğu gibi, 

söylenenlerin tam aksi yapılır. Bun· 

ların sonucunda ise Kürt halkı ve 

mücadelesi açısından acı bir tablo 

ortaya çıkar; en fazla ihtiyacımız 

olduğu bir dönemde bile, Kürt fede

rasyonu gibi demokratik mücadelede 

önemli bir yere sahip olan bir kurum 

çalışamaz hale gelir. Bundanda öte 

Kürt halkının çıkadarıyla karşı kar

şıya gelir ve bir yan kuruluş görünü

müne bürünür. Ondan sonra, biz de 

daha bir federasyonu çahştıramaz ve 

işletemez durumdayken, geleceğin 

Kürdistan'ının hesaplarını yaparız.Re

alitemizin ne kadar acı ve acı olduğu 

kadar da ne denli ürkütücü olduğunu 

düşünmeyiz. Tüm bunlara rağmen, 

kendi dar grup çıkarlarımızı Kürt hal

kının çıkarlarının önüne çıkarırız ve 

adına da "siyasi mücadele" deriz. 

Federasyon kurulduğundan gü

nümüze kadar bu mantık değişme· 

miştir. Sonunda ise Kürt federas

yonu iş yapamaz bir hale getirilmiş; 

İsveç resmi makamları nezdinde Kürt 

halkının demokratik düzeydeki tek 

resmi kuruluşu olma misyonuna göl

ge düşürülmüştür. Hele son bir yıl

dır Kürt federasyonunun getirildiği 

durum, bırakalım bu kurumun Kürt 

halkının İsveç'teki temsilciliğini yap-

mayı (demokratik düzeyde) o'nu 

Kürt halkının çıkarlan ile karşı kar· 

şıya getirmiştir. Son bir yıllık fede

rasyon Yönetim Kurulunun icraatla

rını kavramak ve yeni dönemde aynı 

hatalara düşmernek için, geriye dö

nüp geçen kongreden günümüze ka

dar cereyan eden olayları toplu bir 

değerlendirmeye tabi tutmak gereki

yor. Her ne kadar bu olaylar kamu

oyu tarafından biliniyorsa da, görü

len o ki; bu olaylardan yeterli ders

ler henüz çıkarıhnış değildir. 

Bilindiği gibi, lsveç Kürt Federas

yonu 4. olağan kongresi 11.12.1983 

tarihinde toplandı. Daha önce ortak 

bir yönetim üzerinde aniaşılamadığı 

için, kongrede suni bir takım sorun

lar gündeme getirildi. O zamanın ta

biriyle "naylon" derneklerin oluş· 

turulması ndan, üç demokratik de~ne

ğe üye olmaya ve başka şehirlere 

üye transferine kadar her türlü olum

suzluğun yaşandığı bu kongrede ş~ 

sonuç ortaya çıktı; Federasyon bün- ·) 

yesinde üye olarak bulunan 17 der

nekten 14 'ü federasyon tüzük hüküm

lerini şu veya bu şekilde yerine ge

tirmemişlerdi. Bu dernekler mevcut 

konumlarıyla federasyon kongresinde 

oy kullanma hakkına sahip olamaz

lardı. Onun için, kongre esnasında 

eksiği olmayan üç dernek diğer 14 

dernek hakkında bir karara varacak

tı. Eksiği olmayan dernekler şunlar

dı; 1- Komela Kurd li ni Nacka, 

2· Komela Çanda Karkeren Kurdis

tan@') 3- Komela Karkeren Demokra

ten Kurdistan. 

üç dernek, divanın da istemlerini 

gözönünde bulundurarak şu karara 

vardılar; kongreyi iki ay tehir etmeyi 
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öneriyoruz. Bu iki ay içinde eksik

liği olan dernek_ler, tüzük hükümle

rine göre eksikliklerini tamamlamak 

ve eksiksiz bir şekilde kongreye gel

melidirler. Aksi taktirde hiç bir ge

rekçe kabul edilmez ve eksiği olan 
dernek oy kullanma hakkını kaybe

der. öneri kabul edildi ve kongre 4-5 
Şubat 1984 tarihine ertelendi. eksik
liklerini tamamlamak zorunda olan 
derneklerin denetimi de, kongrede se

çilmiş divan ve federasyon denetim 
kuruluna devredildi. 

4-5 Şubat 1984 tarihinde yapılan 
kongrede, tüm çaba ve telkinlere rağ

men derneklerden birkaçı eksiklikle

rini tamamlamamış bir halde ve ta

bir yarindeyse ''korsanca'' kongreye 

geldiler. Bu derneklerden biri olan 
"komela gele Kurdistan" adlı derne

ğin durumu ise çok ilginçtir. 
Adı geçen derneğe, kongresini ye

nirlen y;ı.prnası gerektiği ve eksiklik

lerini tamamlamak zorunda olduğu, 
aksi taktirde federasyon kongresinde 
oy hakkından mahrum kalacağı iletii
rliği zaman bu dernek yönetim ku
rulunda ve aynı zamanda FYK'de yer 
alan biri şu cevabı veriyordu; " biz 
bu gün Irak'ta otonomi için anlaşma 
masasında bulunan büyük bir gücün 
uzantısıyız. Hiç kimse bizi tekrardan 
kongre yapmaya zorlayamaz. Çünkü 
federasyon da artık bizim için önem
li de~il. Biz federasyonda olsak ta, ol
masak da bizim için fark etmez. Na
sıl olsa yarın otonomi imzalanacak 
ve biz de otonam Kürdistan 'a geri dö

nece~iz ... 
Ertelenen kongre de, bu türden 

dayatmacı ve uzlaşmacı anlayışiara 

prim verildiğinden ortak bir yöne

tim çıkafılamadı. Kongrenin son da
kikalarında divanın eline bir liste tu
tuşturuldu. Bu listede federeasyon 
tüzü~ünü çiğneyenlere ve az önce 
söylediklerini aktardığımız düşünce

nin sahiplerine de yer verilmişti. 

Irak'ta otonomi anlaşması için sö
mürger.i yönetirole uzlaşma içinde o
lan bu anlayışın uzantısı, İsveç'te 

Kürt federasyonunun yönetimine ge
tirilmekle mükafatlandırılıyordu sarı

ki. Demokratik ilkeler bir kez daha 
"demokrasi havarileri" tarafından 

katledilmişti. 

İsveç Kürt federasyonunun erte
lenen kongresi bu şekilde dar grupçu 
ve dayatmacı anlayışiara hizmet edici 

bir konuma büriindü~ünden, biz 
KOÇ-KAK olarak federasyon yöneti
minde yer almayacağımızı, ancak fe
derasyon bünyesinde kalarak demok
rasi ilkesinin işletilmesi ve her boy
dan sapmalara ve özellikle de uzlaş

macı siyasete karşı hakkımız olan 

muhalefeti sürdürece~imizi bildirdik. 
Bunu yaparken, federasyonun bu yö

netimle hiçbir şey yapamıyaca~ını, 
esas işlevi olan İsveç'teki Kürt top
lulu~unun demokratik haklannı sa
vunma ve geliştirme misyonunu kay

bedeceğini; herşeyden önemlisi de, 
halk saflarına karşı düşmanla uz
laşmayı tercih eden bir anlayışın 

tüm dayatma ve şantajianna rağmen 

federasyon yönetiminde o 'na yer ve

rilmesinin~ uğruna mücadele ettigi
rniz de~erlerden en temeli ve asgarisi 
olan demokrasi anlayışına büyük za

rarlar vereceğini de belirttik. 
Aradan geçen bir yıllık süre için

de söylediklerimizin hepsi kendini 
doğruladı. Federasyon işleyemez bir 
konuma getirildi. Aynı şekilde gerç
çekleştirilen tekil eylemlerle, fede
rasyon Yönetim Kurulu (FYK) Kürt 
federasyonun~ yönetimdeki dayat
macı ve uzlaşmacı siyasetin bir yan 
kuruluşu haline getirmiş ve böylece 

federasyona üye diger derneklerin i
radelerini çi~neyerek demokrasi ilke· 
lerine karşı suç işlemiştir. 

Federasyonun bir yıllık çalışma 

(;) dönemi boyunca biz KOÇ-KAK 
olarak muhalefet hakkımızı elimiz-
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den geldiğince kullanmaya çalıştık ve 
federasyonun bu günkü konuma düş
memesi için gereken çabayı göster
dik. Federasyonun çalışmalarına iliş

kin olarak önerilerimizi gerek yazılı, 
gerekse sözlü olarak dile getirdik. Sü
rekli önerici olmaya çalıştık. Ancak 

FYK bu önerilerimizi ya dikkate 
almadı, ya da "tamamdır" deyip ge

çiştirmeyi tercih etti. 
İsveç Kürt Federasyonunu işlev

siz bir konuma getiren noktalar ve 
gerçekleştirilen tekil eylemlerle fe
derasyonu FYK'de yer alan uzlaşma

cı görüşün bir yan kuruluşu haline 
getirildiği noktalardaki iddialarımızı, 

soyutta kalmaması için örneklendir
meyi yararlı görüyoruz. Değineceği

miz bu noktalar, Federasyonun 5. 
kongre arifesinde olması kaydıyla da 
ayn bir önem taşımaktadır. Zira bu 
örneklerden çıkarılması gereken yı

gınla ders vardır. 
önce federasyonun işlevsiz bir ko

numa getirilcliğine ilişkin birkaç ör

nek sunalım; 

1-T.C'nin son saldırılariyle ilgili ola
rak derneğimiz KOÇ-KAK, federas
yon yönetim kuruluna bir dizi ey
lem önerilerinde bulunmuştu. Bu ö
nerilerimiz arasında T.C'yi ve saldı

nyı protesto amacıyla, vturma ve iş
gal eylemleri, açlık grevi, miting vb. 

yer almaktaydı. Sunulan bu eylem 
önerilerinden sadece biri -miting- fe
derasyon tarafından kabul edilmiş ve 
gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, ger
çekleştirilen bu miting'de meydana 

gelen olaylar eylemin muhtevasını 

boşaltmış ve o 'nu esas amacından 

saptırtmıştır. İran Komela örgütünün 
federasyon yönetiminde de yer alan 
taraftarlarının korsanca bildiri oku
malarını, bildiri metnine kendi isim
lerini (Kürdistan Halkıyla Dayanış

ma Komitesi) yerleştirmelerini ve 
FYK'nun bütün bu olanlara sessiz 
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kalmasını anlamak mümkün değildir. 
FYK, bu dar grupçu, küçük burjuva 

anlayışa karşı bazı uyarılarda bulun
duğunu ve onları eleştirdiğini iddia 
edebilir. Ancak hemen belirtelim ki, 
bu eleştriler ve uyarılar yeterli ol
mamış ve bu anlayışın teşhir edilme
si FYK tarafından yapılmamıştır. 

2- Başta da belirttiğimiz gibi, FYK 
bir yıllık konumuyla Kürt Federas
yonunu işleyemez bir hale getirmiş

tir. Bu haliyle federasyon gösterme
lik bir kurum haline gelmiştir. lddia

larımızı şöyle örneklendirebiliriz. 
a- federasyon yayın organı (BER

BANG) üç ayda bir sayı dahi çıka

niamamı ştır. İsveç resmi makamları 
nezdinde çok önemli olan Federasyo

nun yayın hayatı sürdürülememiş ve 
bunun sonucu olarak Federasyon 
birçok imkandan mahrum kalmıştır. 

b- Insan hakları komisyonu Eylül a

yında Stockholm'de toplandı. Bu 
toplantıya sömürgeci, askeri-faşist 

diktatörlüğün sadık adamlanndan, 
kaşarlanmış bir Kürt düşmanı ve 
kemalist olan prof. Mümtaz Soysal 
da katılmıştı. Toplantıdan sonra M. 
Soysal bir açıklama yaparak, lsveç 
hükümetini Kürtlerle ilgili politikasın
dan dolayı a~ır bir dille eleştirdi. 
Federasyon yönetim kurulu burnu~ 
nun dibinde yapılan böylesi bir top~ 
lantıya katıimamakla veya katılmayı 
denememekle ve hele toplantıdan 

sonra yaptığı açıklamalarla T.C'nin 
gönüllü ideologlarından biri ve keskin 
bir Kürt düşmanı olduğunu kanıt~ 

lay an M.Soysal 'ın açıklamalarına kar
şı sessiz kalmakla, hangi durum için
de bulunduğunu bir kez daha gös
termiştir. 

İsveç Kürt Federasyonunun işlev
siz bir hale getirildiğini kanıtlayan 

bu örneklerden sonra, şimdi de FYK' 

nun gerçekleştirdiği tekil eylemlerde 
bir tek siyasi görüşün çıkarlan doğ
rultusunda hareket edildi~ini, böyle-

ce federasyona üye diğer derneklerin 
iradelerinin hiçe sayilrlığını ve de~ 

mokratik ilkelerin çiğnendiği yolun
daki iddiamızı kanıtlayıcı bir ör~ 

nek verelim. 

Bilindi~i gibi bölgemizde Iran-Irak 
savaşı dört yıldır acımasızca devam 
ediyor. Bu savaşta şimdiye kadar on
binlerce insan hayatını kaybetti. Bir 
o kadan da sakat kaldı. Her iki sö
mürgeci devlet sınırlan içinde yaşa~ 
yan işçi sınıfı ve emekçi halklar bu 
savaştan ağır zarar gördüler. Kısa~ 

cası savaş, şimdiye kadar ağır tahri
batlara yol açtı. önemli derecede em
peryalizmin, sömürgecilik ve bölge 

gericili~inin işine yarayan bu haksız 
savaş, bölgeyi tümden kızgıri bir or
tamın eşiğine getirmek isteyen em
peryalist ernellerin umut kaynağı ol
du ve bu konumunu günümüzde de 

korumaktadır. Devrimciler, bu sava
şın haksız bir savaş oldu~unu ta baş
tan beri belirttiler ve bu _savaşa karşı 

Iran ve Irak ilerici güçleriyle her iki 
sömürgeci devlet sınırlan içinde silah~ 

lı mücadele yürüten Kürt halkının ya
nında yer aldılar. Bu savaşın sadece 
emperyalizm, sömürgecilik ve bölge 
gericiliğinin işine yararlığını her vesi
leyle dile getirdiler. Devrimci güçler, 
sosyalizmden birazcık olsun nasibini 
alanlar, hiçbir dönemde savaşan ta

raflardan herhangi birini destekleme 
durumuna düşmediler. Böylesi bir 
tavrın tarihi bir hata olaca~ının bi
lincinden hareket ettiler. 

İsveç Kürt Federasyonu ise, bun~ 
dan birkaç ay önce yaptı~ı "İran ve 
Irak arasındaki savaşa son" panolu 

mitingle, yukanda belirttiğimiz dev· 
rimci ve doğru tavrın karşısında yer 
almıştır. Yürüyüşün zaman ayarlama
sı ve savaşan güçlerin yürüyüş döne

mine tekabül eden görüşleri hatır
lanacak olursa, FYK tarafından ger· 
çekleştirilen yürüyüşün esas olarak 
savaşın durdurulması doğrultusunda 
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de~il de, FYK bünyesinde yer alan 
ve bu gün Irak sömürgeci Baas dikta

törlüğü ile uzlaşma içinde olan görü

şün dayatması sonucu gerçekleştiği 

görülecektir .Bunlan sıralıyahm; 

1- lsveç Kürt Federasyonu olarak I
rak-İran arasındaki bu haksız savaş 

ile ilgili olarak zaten yeterince tavır 
geliştirilmiş ve bu doğrultuda görev 
yerine getirilmişti. Savaşın başlama

sından dört yıl sonra böylesi bir mi~ 
tingin yapılması anlamsız değildir. 

2- Mitingin yapıldı~ı dönemin sö
mürgeci-ırkçı Irak Baas diktatörlü~
nün en çok sıkıştı~ı bir döneme te
kabül etmesi ve bu dönemde Irak 

yönetiminin de hareretli bir şekilde 
"savaş durdurolsun" sloganına dört 
elle sanlması tesadüfi değildir. 
3~ Yine bu dönemde Federasyon 
Yönetim Kurulunu paylaşan uzlaş

macı ve teslimiyetçi görüşün siyasi 
savunucularının Irak'ta ''otonomi '' 
masasında görüşmeler yaptıkları ve 

bu görüşmelerin sonuç aşamasına gel
diği bir döneme rastlaması da tesadüf 

olarak kabül edilemez. 
Belirtti~imiz bu noktalar açıkça 

göstermektedir ki, Kürt federasyonu 
FYK içinde yer alan ve bu gün Irak'
ta sömürgeci~ırkçı yönetimle uzlaşma 

içinde olan görüşün bir propaganda 
organı haline getiriimi ş tir. F~deras

yon bünyesinde yer alan diğer der
neklerin iradeleri ise bu düşüneeye 
alet edilmiştir. 

Yaptığımız bu değerlendirmeler

den sonra ortaya çıkan sonuç hiç te 
iç açıcı değil. Federasyonun bu gün 

içinde bulunduğu durumu merak e

dip te izleyen hiç kimse bu gidişat

tan memnun olamaz. Konu ile ilgili 
olarak kimin ağzı açılırsa, herkes ra
hatsızlığını dile getirmektedir. Biz de 
bu yazımızla bir kez daha, hem de 

kongre arifesinde rahatsızhklarımızı 

dile getirmeyi bir görev bildik. Ancak 
salt olarak rahatsızlıkları dile getir~ 
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rnek, yanlızca eleştrici olmak soruna 
çözüm getirmiyor. Bunun yanında 

yeni alternatifler sunmanın gerekliliği 
de kendini dayatıyor. Bu yapılmadığı 
takdirde, federasyon kendi kaderi ile 
tek başına terk edilir ve kim bilir bel
ki de uzun çabalar sonucu ele geçiri
len bu olanak ta heder olur, gider. 

Böyle olmasını istemeyen tüin dev
rimci ve yurtsever güçler gibi, biz de 
kendi alternatiflerimizi kısaca sunma
ya çalışalım ve nasıl bir federasyon 

arzuladığımızı bir kez daha belirte
lim. 

1- lsveç Kürt Federasyonu her şey

den önce, yurtsever güçleri biraraya 
getirip, İsveç 'te bulunan Kürtlerin 

demokratik haklarının korunması ve 
bunların genişletilmesi doğrultusun

da bir işieve sahip olmalıdır. lsveç'te 

yaşayan Kürtlerin toplumsal, sosyal 
ve kültürel alanlardaki sorunlarının 

tercümanı olmalı, bu sorunların çözü
me kavuşturulabilmesi için, İsveç res
mi makamlan nezdinde Kürt toplu· 

lulu~unun haklarını savunan demok
ratik bir merci olmalıdır. 

2- FederaSyon, çalışmalarında her 
yönüyle demokratik olmalı ve halk 
saflarında yer alan güçlerden oluşma
lıdır. Demokrasi ilkesi, genelde Kürt 
halkının mücadelesi, özelde ise fede
rasyonun işieyebilir bir hale gelebil
mesi açısından büyük önem taşımak
tadır. Başlı başına işlenmesi gereken 
bu konunun önemi hayatın her ala
nında kendini dayatmaktadır. De

mokrasi?i yanlızca kendi çıkarlarımız 
ile eşdeğer gördüğümüz zaman veya 
bu ilkenin sadece kendimiz için ge
çerli olduğunu iddia ettiğimiz sürece, 

istenilen düzeyde bir federasyona sa
hip olamıyacağımızı da kavramamız 
gerekir. Bu açıdan ele alındığı zaman 

federasyonun demokratik bir çerçe· 
vede işletilmesi oldukça önemlidir. 

3- Federasyon, dar grupçu anlayışla

rın bir kurumu haline gelmemelidir. 
Unutmamak lazım ki, federasyo~ ve 
benzeri kuruluşlarda dar grup çıkar
Iarını dayatmak, genel olarak Kürt 
halkının çıkarlarına ters düşmekte
dir. E~er halkımızın çıkarlarını dü
şünüyorsak, kendi dar grup ve siyasi 
çıkarlanmızı bir tarafa bırakmalı ve 
bu noktadan hareket etmeliyiz. Siya
si ç1kar ve dar grupçu anlay•şlanmı
zı hakim kıldıraca~ımız o kadar çok 
alan var ki, hiç değilse federasyonu 

bunun dışında tutalım. 

4- Federasyon, yukarıda belirttiğimiz 
noktalar çerçevesinde iş yapabilir 
kadroların yönetimine terk edilmeli
dir. Yurtsever ve demokrat özünü 

kaybetmediği sürece, federasyon yö
netiminde iş yapabilir. yetenekli in
sanlann yer alması KOÇ-KAK olarak 
bizim temel istemlerimizden biridir. 

Belirttiğimiz gibi, federasyonu n yurt· 
sever ve demokratik bir zemin üze
rinde işler hale gelmesi bizi çok ra
hatlatacaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz bu ana 
noktalar çerçevesinde, federasyontın 
yeni çalışma yılı ile ilgili olarak ise 
şunları söyleyebiliriz; 

Federasyon, 

1- Şu veya bu nedenle İsveç'e göç et
mek zorunda kalmış mültecilerin 
problemlerine eğilmeli, onların tercü
man, danışman, kamp ve diğer sorun
larıyle yakından ilgilenmelidir. 

2- Çocukların ve okuma yazma bil· 
meyen yetişkinlerin anadili eğitimi İ· 

çin daha kaliteli öğretmen ve kitap 
teminini programlaştırmalıdır. 
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3- Küçük çocukların yuva ve perso
nel sorunlarına eğilerek, kürtçe yuva 

açmak için çalışmalı ve bu do~rul· 
tuda Kürt ailelerini bilgilendirmelidir. 

4- Kürt gençlerinin gelişmeleri için 
tedbir almalı, bu husuta gençlerin 
boş vakitlerini faydalı bir şekilde de
~erlendirebilmeleri için spor, folklor, 
müzik, sanat vb. konularda faaliyet· 

lere başlamahdır. 

5· Kadıniann egitimine büyük önem 
vermeli; . sosyal, kültürel, dil, sa~lık 

vs. konularla ilgil kurs ve seminerler 

tertiplemelidir. 

6- Kürt dili ve kültürünü geliştirici 

yönde çalışmalar yapmah,BER· 
BANG dergisini en az ayda bir defa 
yayınlamalı ve içerik olarak di~er 

konuların yanında, İsveç toplumsal 

yapısına da yer vermelidir. 

7- üye derneklerle ilişkileri geliştir

meli ve üye derneklerin çalışmaların
da onlara yardımcı olmalıdır. 

8- Elinde bulunan tüm olanakları, 

ayırım gözetmeksizin her isteyenin 
(yurtsever ve demokratın) istifadesi
ne sunmalıdır. 

9- İsveç resmi kurumları ile ilişkileri 

artırmalı, diğer göçmen federasyon 
ve demokratik kuruluşları ile ilişki

ler geliştirmelidir. 

10- lsveç"te yabancılara karşı geliş

tirilen ırkçı ve tutucu girişimiere ak
tif bir şekilde karşı durmalı ve kam
panyalar gelitirmelidir. 

isveç Kürt federasyoılU, yukarıda 
belirtmeye çalıştığımız ana noktalar 
ve taslak çalışma programı çerçeve

sinde bir düzenlemeye girerse, yeni 
dönemde başarılı olması kaçınılmaz 

(Devamı sav. 27 'de) 
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18 Niştiınan 

YILMAZ GÜNEY'i KAYBETTiK 

KAHPECE KUPŞUNLANAN 

HEP YÜREK, 

BOMBALARLA-TOPLARLA

.HEL!KOPTEP.LEP.LE 

PAP.C'ALAmliŞ HER BEDEN, 

Y!~!TÇE !PE UZATILJvl.IŞ 

HER BOYUN 

MÜCl'DELEN!N CELİKTEN 

DOKUSUNU OLUŞTURUP.LAR ... 

KÖKLENDİKCE, Dl'HA 

DEPİNLEPE İNDİKCE, 

ONBİNLEFCE YENİ CANLA, 

f'.'.İLYONLAP.Cl\ YEN! 

Dl'.~ll'.PLl'. BESLENEP.EK 

GELİŞECEKT!P.. 

1 

9 

3 

7 

-
• 
• 
• 
• 

Yılmaz Güney, Paris'te 9 Eylül 
1984 günü hayata gözlerini yumdu. 

Güney 4 7 yaşındaydı. O'nu; insan 
ömrünün en değerli ve en verimli dö

nemi olan bir yaşta kaybettik. Ge· 

nellikle sanatçıların en değerli ve ka

lıcı sanat ürünleri verdikleri bir dö

nem vardır; sanatçı bu dönemde 

kendini ve sanatını yeniden üretir, 

özde ve biçimde sanatını yeniler, 

toplumdaki yeri ve rolüne denk dü

şen gerçek sanatsal kişiliğini bulur 

ve yaratıcılığın sınırına varır. Yılmaz 

Güney'i, sanat yaşamının böyle bir 

döneminde, sanat hayatının altın ça

gında kaybettik. Güney, ayrıca Türki

ye ve Kürdistan halklarına en çok 

gerekli olduğu, Türkiye ve Kürdistan 

devrimci hareketinin en çok ihtiyaç 

duyduğu bir dönemde öldü. O'nun 

bu erken ölümü, faşizme karşı müca

delede halklanmız için yeri zor dol

durulur bir kayıp oldu. 

Şüphesiz ölüm, insanlar için do-

ğal ve kaçınılmaz bir olaydır. Ancak 

ölümden ölüme fark vardır. Y .Güney 

gibi 4 7 yaşında, daha çok şey yap

mak isteyen ve yapabilecek olan de

ğerli bir sanatçı, adı gibi yılmaz bir 

devrimci için böylesine erken bir ö

lüm, kolay kabul edilebilir bir şey de

ğildir. Her şeyden önce o'nun, 47 

yaşındaki bu zamansız ölümü, Türki

ye sineması ve devrimci sanat yaşa

mında, yeri zor doldurulabilinir bir 

boşluk bıraktı. o• nun yarım kalan bu 
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Niştiman 

sanat yaşamı, insana, tamamlanma
yan değerli bir esere duyulan acı bir 
duygu verse de; gerçekte güven ve 
inanç veren, umut ve mücadele azmi 

aşılayan gerçek bir öyküdür. Kısa bir 

ömür yaşadı. Fakat 47 yıllık bu kısa 
ömre çok şey sığdırdı. Birsanatçıo· 

larak, politik kişiliği, emekçi sınıfla· 
ra ve topluma karşı duyduğu sorum
luluk ve devrimci mücadeledeki ka

rarlılığıyla da, Türkiye koşullarında 

çağdaş bir aydın ve devrimci bir sa· 

natçının nasıl olması gerekti~inin en 

güzel örneği oldu. 
Y .Güney; sanatçı bir kişiliğe sa

hip olduğu kadar, politik bir kişiliğe 

de sahipti. O'nun sanatçı kişiliğini 

politik kişiliğinden ayırmak olanaklı 
dP-?,ilrlir. Elbf:tt.e, idevlojik ve poiıtik 

olarak bazı yanlış görüşleri de var
dır. Yanlışlarıyla birlikte o; devrimci 
çağdaş bir sanatçı olduğu kadar, ay· 

nı zamanda kendini işçi sınıfının da
vasına adamış militan bir devrimci 
ve bir kavga adamıdır da. İdeolojik 
ve politik konulardaki görüşleri, yan
lış ve hataları ayrı bir yerde1farkh bir 

konumda ele alınmalıdır. Güney, bu 
konularda üzerinde söz söyleornek is
tenmeyen bir insan olarak görülme
melidir. Ancak, burada bizi ilgilen· 

diren ve üzerinde durduğumuz yanıt 
o'nun sanatçı kişiliği, sanat yaşamı, 

sanat anlayışı ve eserleridir. O'nun 
halka ve topluma malolan yanıdır. 

Güney, halkın ve toplumun bağrın

dan çıktı ve tekrar halka ve topluma 
maloldu. O'na sahip çıkıp yaşatacak 
olan da toplumdur. 

Burada, ideolojik ve politik görüş
lerine değinmeden, kısa yaşam öykü
sü ve sanatsal yaşamı üzerinde dur
maya çalışacağız. Kuşkusuz Güney, 
çok yönlü ve geniş bir biçimde kav
ranmalıdır. Devrimci sanat değerleri
ne sahip çıkmak ve yaşatmak, o'nu 
tanımak ve aniatmakla olanaklıdır. 

O'nu tanıyıp anlatmak ise, devrimci 

bir görevdir. 

" ANLADlM Kİ, BEN ASİMİLE 

EDiLMiŞ BİR KURDUM" 

Yılmaz Güney, 1937 de Adana'· 

nın Yenice köyünde doğdu. Babası
nın adı Hamit, Annesinin adı Güllü
dür. Kürdistan'dan Adana'ya göç et

miş bir ailenin çocu~udur. O'nunla 
1983'te yapılan bir röportajda kendi· 

KAN, l'.TE~ VE GÖZYJI.ŞI 

V AP. ÖNÜMÜZDE, , , 

Ai"';LAYACA.K ANALAP.-BABALJI.P 

DUL KALA.CAK KADINLJI.P., 

Bl\BAS IZ KI' LA Cl'. K 

rOCl'KLAR VJ\R • •• 

ÖNÜM"~DA ZİND!INLI'R ••• 

TOPLAR, TÜPEKLEP. ••• 

B!L!Mt~ı. TEKN!(;!N 

~ELİSTİRDİ~! EN SON 

S İLAHLI'.R. Vl'.P., •• 

sini şöyle tanıtıyorrlu: " Gerçek a
dım Yılmaz Pütün'dür. 46 yaşında· 
yım ... (1983) Babam Siverek'in bir 
köyündendir ... ve Zaza'dır. Annem 
Muş'tan Cıbran aşiretindendir ... 
Kurmanc'tır ... Ben Annemden; se
ferberlik sırasında ülkelerinden göç 
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edip Adana 'ya yerleşen bu iki in· 
sanın evliliği ile doğdum. Çocuklu· 

ğum ve gençliğimde, evde zazaca ve 
kurnıançca konuşuluyordu. Fakat, 

bilimsel ve politik anlamda henüz u

lusal kişiliğimi tanımıyordum. Poli
tik bilincimin gelişmesiyle, gerçekli
ğiınİ kavradım. Anladım ki, ben asi

mile edilmiş bir Kürdüm. Gittiğim 

okulda, "siz Türksünüz" diyorlardı. 

Biz milliyetçi, resmi bir ideoloji ile 

eğitildik. "(1) 

Yılmaz Güney'in ailesi de, Kürdis
tan'dan göç eden binlerce aile gibi, 

sömürgeci yağma politikasından ka
çıp bir lokma ekmek için Çukurova'. 
ya göç eden ve burada boğaz toklu
ğuna ırgatlık yapan Kürt ailelerden 
biridir. Kürdistan'dan Türkiye'nin 
metropol alanianna en çok nüfus ve 
emek göçünün olduğu yer Çukur
ova, Adana'dır. Osmanlı dönerninden 
günümüze değin bu böyledir. Çukur
ova'ya iki çeşit göç olmuştur. Mev
simlik işçiler ve gidip te dönmeyen
ler, buralarda yerleşenler. Bu nedenle 

günümüzde olduğu gibi, geçmişte de 
Çukurova bölgesinde Kürdistan'dan 
göç eden yoğun bir nüfus yaşamakta

idi. Bunların yüzde doksandan da faz
lası buralarda toprak ağalarının ya
nında ırgatlık yapıyorlardı. Bu gün 

ise, toprak kapitalistlerinin yanında 
ücretli tarım köleleri olarak çalışmak
tadırlar. Bunlar Çukurova'da ova kül
türünün de yaratıcısıdırlar. Bu konu 
Türk edebiyatma kaynak olmuş ve 
Roman, Şiir ve Hikayelere malzeme 
sağlamıştır. Türk sinemasının geliş

mesinde bereketli bir toprak olmuş
tur. Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gi
bi başta gelen romancıların eserlerin
de baş rolde oynayan tipierin büyük 
çoğunluğu Kürt ırgat, ırgat başı, ya
naşma vs. tiplerdir. Daha sonra de
ğineceğimiz gibi, Yılmaz Güneyin 'de 
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roman ve hikayelerinde yer verdiğ:i 

tip ve kahramanların hemen hepsi bu 

tiplerdir. Güney en iyi filimlerini Çu· 

kurova'da yaptı, Türk sinemasında 

yeni bir dönemi açan ve kendi sanat 

ve sinema anlayışında köklü bir nite

lik değişiminin ürünü olan Umut fil

miııi burada (Adana'da) çevirdi. 

Y.Güney'in çocukluğu ve ilk 

gençlik yıllan Çukurova'da geçti. 

O'nun kişiliği burada oluştu. Hare

ketli ve inatçı, ümit ve umut dolu, 

kavgacı ve mert, insancıl ve merha

metli, seven ve duygulu, verimli ve 

üretken .... bir kişilik. Çukurova gülle

şinin altında sabır ve sebatla diren

mesini bilen bir karakter. Yılmaz, 

Çukurova'yı çok iyi tanıyordu. Çün

kü O'nu büyüten bu topraklardı. Bu 

nedenle mekale, roman, hikaye ve 

filimlerinde baş yeri işgal eden bu 

topraklar ve bu toprağın insanıdır. 

"Güney" ismini bu topraklara ve üze

rinde yaşayan insanlara duyduğu sev

gi saygıdan ötürü aldı, O. 

Çocukluğu ve ilk gençlik yılları 

Çul\urova'da yaşamın çeşitli kesimle

rinde çalışarak geçti. Irgatlık, sığırt

maçlık, kasap çıraklı~ı, katiplik, fi
lim işletmeciliği vs. yaptı. Liseyi bi

tirdiği yıllarda edebiyata merak saldı. 

Bazı arkadaşlanyla birlikte DüR UK 
ve PüREN dergilerini çıkardı. Ancak, 

mali olanaksızlıklar yüzünden bu der

giler kısa ömürlü oldular. Hayatının 

günlük gerçeklerini ve Çukurova in

sanlarını yansıtan hikayeler y_azdı. 

" üç bilinmeyenli bir denklemin 

çözümü" adlı hikayesinden dolayı 

18 ay hapis cezası yedi. Bu hikayesiy

le komünizm propagandası suçun

dan yargılandı. Hapis cezasının biti

minden sonra Konya 'ya altı aylık sür

güne gönderildi. Konya sürgünü O'

nun hayatının önemli dönemlerinden 
biridir. 

Y.Güney 1955 te orta ö~renimini 

Adana'da bitirdi ve İstanbul iktisat 

fakültesine kaydoldu, fakat burayı bi

tirmeden ayrıldı. Ekonomi politikle 

uğraşacağını düşünüyordu. Sonradan 

eğiliminin sanat ve edebiyat konula

rında daha ağır bastığım gördü ve ter

cihini bu yönde yaptı. Bazı edebiyat 

dergilerinin çıkarılmasında aktif rol 

Oynadı, çeşitli dergilere kısa hikaye

le·r yazdı. Bu dergilerin dağı tımmda 

önemli görevler üstlendi. Uzun süre 

yaptığı ve kendisine sinemanın yolu

nu açan şey filim işletmeciliği oldu. 

O dönemde Türk sinema sanatı ala

nında iş yapan birkaç tane filim ya-

pım şirketi vardı. Y. Güney bu şir

ketlerden birinde iş buldu. Şirketin 

yaptığı filimleri Anadolu'da pazarla· 

ma görevini yaptı. Bu iş O'nun ha

yatında bir dönemeç oldu. Şehir

şehir, Kasaba-kasaba Anadolu 'yu gez

me ve tanıma olanağı buldu. Götür

dü~ü filimleri her yerde defalarca iz

ledi. O'nun; sinemayı, sinema seyir

cisini ve seyirci ile sinema arasındaki 

iletişim ba~lannı bu gezileri sırasın

sa ö~rendiğini rahatlıkla söyleyebili

riz. özellikle Türkiye'de sinema seyir

cisinin durumunu, zevk ve istemleri

ni, sinema oyuncularını mitoslaştıran 

(ölümsüz ve yenilmez kahramanlar o

larak gören) toplumsal psikolojisini, 

sosyal ve kültürel düzeylerini çok ya

kından tanıdı. Ço~u zaman kendisi· 

nin her film oynayışında seyircilerle 

bütünleşmiş oldu~unu, seyırcının 

coş~un tezahüratlarına kapıldığını 

göiüyQ~z. Daha sonraları sinema sa

.natında40'nu seyircileri ile yalın bir 

biçimde , kaynaştıran ve bir mitos 

haline getiren sinema-seyirci ilişkisini 

bu yoldan kavradı~ını görüyoruz.Hal

kın içinden gelme bir kişi olarak bu 

ilişkiyi en kolay ve en iyi bir biçimde 

tanıma şansına sahipti. 

Niştiman 

YILMAZ GUNEY SiNEMA DUN

y ASINA GIRIYOR 

Yılmaz Güney Türkiye sinemasına· 

belirtti~imiz yoldan girdi. Sinema 

çevreleriyle tanıştı, tanınmış filim 

yapımcısı ve yönetmenlerle ilşki kur

du. Güney, Türkiye sinemasına bazı 

Cilimierde figüran rol alarak girdi. Bir

kaç figiiranhktan sonra esas olarak 

sinemaya 1958'de çevirilen ve kendi

sinin reji asistanı, senaryo yardımcisı, 

ve oyuncu olarak yer aldığı "Bu va

tanın çocuklan" ile ayak bastı. Gü

ney, 1958'den 1972'ye kadar yüze 

yakın filmin yapımında aktif olarak 

yer aldı. Bazı Cilimierde baş rol de 

'oynadı, bazılarında çeşitli roller aldı. 

BİZİM DE VAR ... 

EHEKC:İ KiTLELERE, 

EZENLEPE-EZİLENLEPB 

SÖYLENECEK SÖZUHUZ • 

VAR ! .. , 

DELiNECEK BİR. 

YUP.Et";!~!z, 

İPE UZATILACAK 

İNCE BİR 

BOYNUIHJZ Vli.R ... 

Bazı filimlerin senaryolannı yazdı, re

jisörlük yaptı. Kendisinin ilk reji de-
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Ni ş liman 

nemesini 1968'te çevirdi~i ve baş rol
de oynadığı SEYİTHAN filmi ile 
yaptı. Seyithan filmi ile O, filimlerin-
de alışılmışın dı-

şında sanat ve siyasi içeriğiyle farklı 
bir muhteva ve üstün bir sanatçı yete
ne~iyle seyircinin önüne çıktı. Bu 

film, O'nun sanat ve düşüncesinde ye
ni bir aşama oldu. O'nun sinema sa
natında kapalı bir biçimde de olsa 
Kürt imajını ilk kez derli-toplu bir 

biçimde işledi~i bir film oldu. Se
yithan filmi eski bir Kürt hikayesi

nin sinemaya uyarlanmas•yla ortaya 
çıkmışti. Seyithan filmi sinema çev
relerinin ve önde gelen bazı sinema 

eleştirmenlerinin oldukça dikkatini 
çekiL Y. Güney 1958'den 1972'ye 
kadar oyuncu, senarist, yapımcı ve 
yönetmen olarak toplam 17 ödül 
aldı. 

Başta da belirttiğimiz gibi Y. Gü

ney'in sanatçı kişiliği O'nun politik 
kişiliğinden ayn ele ahnamaz.Güney; 
dışarda, sinemanın dışında da aktif 
ve mücadeleci bir insan olarak dav
randı. Türkiye'deki siyasi ve toplum
sal gelişmeyi yakından takip etti. 
Devrimci harekete aktif olarak katıl

dı. Belli bir dönemden sonra, ki bu 
döneme O'nun Yeşil Çam'da ayağı

nın yere bastığı, kendi gücüne dayan
dığı bir dönemdir, Türkiye sineması

nı devrimci mücadelenin bir alanı ve 
aracı olarak görmeye başladı. Bu ne
denle, egemen sınıflar daha baştan 
O'na karşı bir saldırı kampanyası 

başlatmış ve cephe açmıştı. 12 Mart 
1971 askeri-faşist darbesi ardından 

başlayan saldırılardan, devrimcilere 
yönelik baskı, işkence, idam ve ha
pis operasyonlarından O da payına 

düşeni aldı. Güney 17.3.1972'de ya
kalandı ve Selimiye 'ye gönderildi. 
İsteseydi 12 Mart'da yurtdışına kaça-

bilirdi, kaçma olanağı vardı.. Fak3.t O 
bunu yapmadı. Gizli örgütıere para ve 
silah yardımı yaptığ1, teröristlere ya

taklık etti~i suçlanndan yargılanı

yordu. 19.3.1972'den 20 Mayıs 1974' 

e kadar içerde kaldı. O' de di~er bir
çok devrimci gibi CHP-MSP koalis
yon iktidarının çıkardığı aftan yarar
landı. İki yıldan fazla bir süre içerde 
kalan Güney, cezaevindeyken film 
yapamadı. Burjuvazi O'nu en sevdiği 

yer olan film setlerinden koparmıştı. 
Fakat içerde boş durmadı; roman, 

hikaye ve birçok senaryo yazdı. Sa
nat ve politika konulannda yoğun 

bir çalışma yaptı. Sanat anlayışım 

ve politik düşüncelerini yeniden göz
den geçirdi. lçerden kendini daha da 
yenilemiş olarak çıktı. Selimiye'den 

kansı Fatoş Güney ve o~lu Yılmaz'a 
her fırsatta mektuplar yazdı. Bu 
mektupları daha sonra ''Güney Film

cilik Sanayi ve Ticaret A.ş. yayınla
rı ll tarafmdan "Selimiye Mektupları ll 

adıyla yayınlandı. Kansı Fatoş'la 27 
Haziran 1970'te evlenmişti, O'nu Se
limiye cezaevine gönderdiklerinde ise 
oğlu Yılmaz Güney 6,5 aylıktı. Seli
miye Mektuplannda Güney, karısı ve 
oğluna mutlu ve güzel yarınlan müj
deliyordu. Hangi koşul ve ortamda 
olunursa olsun; insanın direnmesi, 
güven ve inancını koruması gerekti
ğini yazıyordu. Günaşırı yazdığı 

mektuplarında yalın ve içten bir an
latımla sevgi, dostluk, fedekarlık,vefa 
sadakat vs. konuları ve her şeyden 
önce devrimci bir insamn onuruna 
düşkünlüğünü dile getiriyordu. Tüm 

mektuplan cezaevi yönetimi tara
fından dikkatle inceleniyordu. Se.
limiye Mektuplan; O'nun edebi us
talığını, satır aralarında da olsa ifade 

edilmeye çalışılan siyasi ve insani dü
şüncelerini dile getiren değerli bir e
serdir. 
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Y. Güney içerden çıktıktan sonra 
(20 Mayıs 1974) yeniden film set

lerine döndü. öz ve biçimde gerçek
leşen ileri bir muhteva ile büyük bir 
enerji ve potansiyel doluydu. üret

kenliğinin, sanatta yaratıcılığın en iyi 
bir dönemine girmişti. Çok şey üret
mek ve çokça şey yapmak istiyor
du. 20 Mayıs 1974'ten 13 Eylüll974' 
e kadar özgürlük içinde geçen dört 
aylık gibi kısa bir sürede ARKADAŞ 
filmini çevirdi ve ENDiŞE filminin 
çekimine başladı. Endişe filminin çe
kimi sırasında Adana'mn Yumurtalık 

ilçesinde tertiplenen bir provakasyon 
ile 13 Eylül 1974 'te tekrar tutuklan

dı. Yumurtalık olayında gerici, faşist 
bir hakimi öldürmek gibi adi bir suç
lamayla suçlandı. Bu olaydan dolayı 

18 yıl ceza yedi. Çeşitli hapishaneler
de yattı. 12 Eylül'den sonra dışarıya 
çıkmayı başardı ve Fransa'ya yerleş

ti. 

Yılmaz Güney, çeşitli nedenler
den dolayı çok kez yakalanmış ve 
hapishanelere atılmıştır. En uzun ha

pishane hayatı 13 Eylül 1974 'deki 
Yumurtalık olayı ile başlar. Hayatın

da toplam 12 yıl hapis yattı. 47 yılın 
12 yılı, yani ömrünün dörtte birini, 
Türkiye 'nin belli başlı birçok hapis
hanelerinde yattı. Egemen sınıflar en 
kutsal hakkı olan özgürlük hakkını 
elinden alarak, O'nu, halkın ve top
lumun sorunlarını beyaz perdeye ak
tarma olanaklanndan mahrum bırak
tı. Egemen sınıfiann çeşitli saldırıla
rı, baskı, sansür ve cezaevleri O'nu 
yıldırmadı. Hapishanelerde iken ola
naklar ölçüsünde içerden sanat çalış
malarını, film çekimlerini takib etti. 
Yılınadı ve yıldırılamadı, aksine sınıf 
kini daha da arttı, mücadele azmi bi-

(Devamı say. 27'de) 
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22 Niştiman 

'JIIIIıı ıJiıı ,.., 

KONGRE 5AN YA KOÇ_KAK E ÇEBU 

Kongre 5 'an ya Komela Çanda 

Karkeren Kurdistanô di roja 

3.11.1984'an de pôkhat. Kongre 

li Tensta Centrum, li "Tensta Triiff" 

de saet ll'an de destpekir u heta saet 

17'an dom kir. Di kongre de ji bili 

endamen Komele, gelek kesen guh· 

dar ji beşdar blln. 

Komela Çanda Karkerôn Kurdis· 

tan ya Stockbolme, di sala 1978"· 

an de hate avakirin. Pişt@ sazbllna 

xwe, KOÇ-KAK bu endamô Fede· 

rasyona Komelôn Kurd li Swed u xe· 

bata xwe di nav Federasyone de j1 

heta bi iro domand. KOÇ-KAK he· 

ta niha di nava Kurden, ku li Swede 
dijin, ji aliye çandi u demoqratik de 

xebaten cUrbecUr kir. Bi Koroeren 
demoqratik yôn biyaniyan ve danu· 

standine kij xurt pikani; Kurdistan 
U geli Kurd, çand il zimane gelE 

Kurd, problemen Kurden ku li Swôd 

dij!n, bi wan da naskirin. KOÇ-KAK 

xwe perçekô ji xebata tekoşlna Ne

tewi-demoqratik ya ji bo Kurdistanô 

li derveyi welat dit U di şerten Swed 

de bi xurti piştgirtina ve tô koşine 

kir. Bi komelen Kurd yen demoqra· 

tik ve bi hev re kar kir u tiştôn ko 

ketin li ser milô we pôkarü. Li Swed 

gelek belavokôn bi Swôdl, Kurdi U 

Tirki il weşanen din derx.ist. Li SwS

d@ cara yekemin kovarek@ ji bo za
rokôn Kurd, bi nave KULİLK der· 

xist. Heta bi iro 14 hejmaren kovara 

KULILK'e derketiye u de he derke· 

ve. 

Pişte axaftina ya jibo vekirina 
Kongre, nameyen pirozbahiye hatin 

xwendin, ku ji kongre re hatiblin re-

kirin. DU ve re rapo re n xebat U abo

ıi ya Komeıe hatin xwendin. Enda

m@n KomelS li ser van raporan di

tinen xwe diyar kirin. Li gor rojeve 

Komita Karger ya Komele hate hel· 

bijartin. DU Helbijartini, enelamin 

Koruele ditin U pôşneyaren xwe an1n 

ziman. Endaınan di van pişneyarin 

xwe de bi pirani li ser problemen 

Kurdôn ku li Swed dijin sekin1n. Ne

maze li ser problemô n civakl u peda

goj!k yen malhata Kurd u xorten 

Kurd hate rawestandiıi. Ji bili ve ıi 

li ser xebata demoqratik di şerten 

Sweed de hate sekinandin. 

nitinin beri giring yin endamin 

Kongri li jir in; 

* Pişdebirina zanebfina siyaSı U çan

dl ya ondamen KOÇ-KAK'e. 

* HinbUn, h'inkirin il peşdebirina zi

mane Kurdi. Aliye din binbUna 

zimanin din ji gelek giring e. 

* Divi li ser xebata çandi he zide 

bi rawestandin. 

* Xurtkirina daniistandina di nav· 

bera malbatin Kurd U nemaze li 
navbera zarokin Kurd. 

Pişdebirina zanebUna jinan U za

rokan xaleke giring e. Hinek ji jinin 

Kurd xwendin U nivisandin nizanin, 

yan Jİ pir kem dizanin. Divi Komele 

ji bo jinan xebati cUrbeciir bike. Di· 

ve 8'i Adare, Roja Jinin Demoqrat, 

be piroz kirin. Kongre KOÇ-KAK'e 

ji zilaman Jİ daxwaz kir, da ku ew Jİ 

alikariyen jin u zarokôn xwe bikin. 

Ji bo zarokin Kurd, binbUna zirna

ne zikmaki (Anadil) bi de u baven 

wan ve giredayi ye. Problema hen 

mezin ya zarokôn Kurd, ku li Ewru· 

pa çibU:ne ji ev e, ango zirnan e. 

Dive Komele, ji zarakin Kurd re 

li ser ziman, diroka Kurdistani. bi 

kurti li ser gele Kurd U Kurdistane 

entermasyon bide U wan di vi wari 
de şiyar bike, da ku ew ii gele xwe 

U ji dege~n xwe yin netewi dur ne

kevin. Ji bo vi tişti, dive Komela me 

KOÇ-KAK van tişten jenn pe kbİ· 

ne; 

* Koroele divi; şeva çandi ku me bi 

care ki pikti, pişde bibe U van şe

van bixe sistemeki bija. 

* Divi, di Koroeli de xebat li ser 

Folklora Kurdi bô kirin. 

* Divi, Komele; danU:standinen 

xwe bi koroelin din ve xurtir bike 

U di vi' wari de jl bi wan re bi hev 

re kar bike. 

Di kongra 5'an ya KOÇ-KAK"e 

de li ser rewşa Federasyona Koroe

len Kurd li Swôd ı1 hate sekinandin. 

Dltina Kongre li ser vi tiş ti bi korti 
wiha bii; 

Piş te kongre ya 4 'an, Federasyon ke· 

tiye rewşeki gelek nexweş. Prestija 

Federasyona Kurd di nava Kurdan 

il Koruelen endam de gelek ketiye. 

Berpirsiyare vi tişti Korrüta Karger 

ya Federasyone ye. Komita Karger, 

Federasyonô ji dltineke pofitfk re 

alet kiriye, ko ev ditin li Kurdistane 

(Diimahik di pel. 24'an de) 
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Niştiman .23 

KÜRDİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR CEŞi.TLl AVRUPA ÜLKELERİNDE 

12 Eylül 1980'de faşist cuntanın 
iktidara getir.ilmesinin temel nedenle
rinden biri de, Kürt halkının Ulusal
demokratik mücadelesini bastırmaktı. 
Bu amaçla iktidara geldi~i günden i
tibaren askeri-faşist eunta Kürt halkı
na karşı her yönden topyekün bir 
saldınya geçti. Kürdistan'a yönelik 
faaliyet ve saldınlara büyük bir hız 
verdi. Yüzyıllardan beridir Kürt halkı 
üzerinde uygulanmakta olan sömürge
ci baskı, saldırı ve katliaınlara 12 Ey
lül 1980'den sonra görülmemiş faşist 
baskı ve saldırılar da eklendi. Faşist 
cuntanın saidıniarı kuzey-Kürdistan i
le de sınırlı kalmadı. Kürdistan ge
nelinde Kürt halkına karşı topye
kün bir saldın, Sindirme ve yoket
me boyutlanna ulaştı. Bu amaçla 

PROIFSIO EDİLIX 

25 Mayıs 1983 'te faşist Türk ordusu 
Irak Kürdistanı (güney-Kürdistan) ve 
o'nun kahraman PEŞMERGE güç· 
lerine karşı havadan ve karadan ge
niş bir saldınya geçti. Peşmergelerin 
kahramanca direnişleri karşısında a
macına ulaşamarlan bozgun ve başa
nsızlı~a u~rayan faşist ordu, geri çe
kildi. Bu başarısızlık askeri-faşist 

cunta yönetimine a~ır bir darbe ol
du. Ancak, askeri-faşist cunta boş 
durmadı, ikinci bir saldın için daha 
geniş hazırlıklara giriş li. Bu yılın 

15 A~ustos'unda Eruh ve Şemdin

li'de meydana gelen provakasyon O· 

laylannı da bahane ederek, yeniden 
saldınya geçti. Kuzey-Kürdistan'ı 

boydan boya yeniden işgal altına 

alan ve yeni katHarnlara girişen aske-

ri-faşist diktatörlük bir kez daha 
güney-Kürdistan 'a girdi. 

Askeri-faşist diktatörlü~ün halkı

mıza karşı girişti~i bu yeni topye
kün saldın, sindirme ve yoketme ope
rasyonu kısa bir zaman içinde ulus
lararası planda tepkilere yol açtı. 

Dışarıda ve Avrupa'nın çeşitli ülkele
rinde ise Kürt ulusal-demokratik ör
gütleri, karşı eylemler düzenlediler. 
Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak 
mümkündür. 

İSVEC: 

lsveç'te, Kürdistan'lı siyasi güçler bir
araya gelerek bir komite kurdular. 
''Türk Ordusunun saldırıianna karşı 

Kürt halkıyla dayanışma Komitesi,:: 
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adı altında kurulan bu komite hemen 
çalışmalara başladı. Komite bir ey

lenı programı çerçevesinde faaliye

tini yo~unlaştırdı. Bir hafta süreyle 
Stockholm şehir merkezinde panolar 

açtı, çeşitli gösterilerde bulundu ve 

altı binin üzerinde (Türkçe-lsveç'çe) 

bildiri dağıttı. Radyo, TV, basın or
ganları ve demokratik bazı kuruluş
ları ziyaret etti. Hazırladığı bildiriyi 

İsveç'teki Türkiye, Irak, Suriye ve 
İran 'lı demokratik örgütleri e, bura

lardan gelen Kürdistan 'lı demokratik 

güç ve kuruluşların imzasına sundu. 

Ar~p, Türk, Fars ve Kürt örgütleri bu 
bildiriyi imzaladılar. Belirlenen eylem 

programı çerçevesindeki çalışmalar

dan sonra protesto yürüyüşü yapıl
dı. Yürüyüşe 600-700 cıvarında bir 
kitle katıldı. Türk ve Irak elçilikleri· 
nin önüne giden yürüyüş korteji iki 

sömürgeci devletin Kürt halkına karşı 
giriştikleri ortak saldırıyı protesto 

etti. Irak elçiliğinin önünde; Irak'

taki CUD cephesi adına Saddam Hü
seyin ve Kenan Evren' e yollanan a

çık bir mektup okundu. Bu mektu· 
bu, Irak'lı siyasi ve demokratik güç-· 

ler. dışında aralarında bazı ülkelerin 

Komünist Partileri 'nin de bulundu~u 

28 örgüt ve Parti imzalaımştı. 
Yürüyüş başlamadan önce, Komi

tenin hazırladığı ve birçok demokra

tik örgütün imzaladığı bildiri metni 
Kürtçe, Türkçe ve Arapça okundu. 
lsveç Sol Komünist Partisi (VPK) 
milletvekili Osvald bir konuşma yap
tı. Osvald, konuşmasında dünya ka· 
muoyu ve İsveç hükümetinir.ı bu o
laylar karşısında niçin sessiz kaldı

~ını sordu ve aç ıkiadı. 
Komite, daha geniş bir enfermas

yon bülteninin (İsveç'çe) çıkanlması 
için çalışmalarını sürdürüyor. 

!JPPSALA: 

29.1.1984'\e kurulan ve o günden bu 
yana çahşmalannı sürdüren ·"Türki· 

ye. ve Kürdistan Halklarıyla Dayanış
ma Komitesi" de benzer eylemiere 

girişti ve Uppsala kentinde bir yü

rüyüş düzenledi. 

F ALMANYA· 

Almanya'daki Türkiye ve Kürdistan'lı 

siyasi ve demokratik örgütler bir dizi 

yo~un eylemiere giriştiler. Toplantı

lar yapıldı, panolar açıldı, çeşitli ka

labalık yerlerde gösterilerde bulunul
du. Bildiriler da~ıtıldı, örgütlerin im· 

zaladıklan bir ortak açıklama yayın· 
!andı. F. Almanya'nın çeşitli kentle

rinde düzenlenen eylemler, Alman 

kamuoyu ve parlementonun dikkati· 

ni yeniden Türkiye ve Kürdistan üze

rine çekti. 

FRANSA· 

Faşist Türk ordusunun Kürdistan'da 
girişti~i yeni saldırı, sindirme ve kat
liamları protesto etmek ve Kürdistan' 

da olanları dünya kamuoyuna duyur
mak için Paris KOÇ-KAK taraftar

lan Fransa'da bulunan Türkiye, İran, 
Irak ve Kürdistan'lı demokratik güç
lere ortak eylem ça~rılannda bulun
du. Ancak, güçlerini düşmana karşı 

birleştirmeleri. gerekirken, birbirleri 
ile uğraşıp çatışmayı kendilerine u~
raş edinen bazı Kürt örgütleri, olay 
karşısında sorumluluklarını yerine 

getirmek bir yana, adeta engeller 

çıkarınakla u~raştılar. Az sayıda ör
gütün katıldığı birkaç toplantının 

ardından geriye birkaç güç kaldı. 

Dolayısıyla faşist Türk ~rdusunun 

halkımıza karşı giriştiği saldırılar 

Fransa'da sessizlikle geçiştirildi. Bu 
durum, devrimci-demokratik çevre

lerde üzüntüyle karşılandı. Sonunda 
KOÇ-KAK taraftarları, ve Ala Rız

gari taraftarları ortak bir bildiri ile 

saldırıları protesto ettiler. 

DIGER AVRUPA üLKELERINDE: 

Niştiman 

Faşist Türk ordusunun Kürdistan'da 
girişti~i (kuzey ve güney-Kürdistan'

da) yeni saldırılar Avrupa'nın di~er 

bazı ülkelerinde de protesto edildi. 
Çeşitli eylemlerle saldırılann protes

to edildiği ülkeler şunlardır :Hollanda, 
Belçika, Danimarka, İngiltere, İsviç

re ve Yunanistan. •· 

KOÇ- KAK 

(Destpek rO.pel 22' an de) 
bi dijmin re li ser mase lüıevhatine 
runiştiye. Komelôn ku di Komlta 
Karger ya Federasyonô de cih dig· 

rin, yan ji vi tişti re be deng ma ne~ 
yan jl şirikô vô su ci! biln e. 

Kongre 5'an ya KOÇ-KAK'ô li 

ser van tiştan dur U kur sekini U xe
laskirina Federasyon-e ji ve rewşe 

pir bi pe wist dit. Di Vı w ari de ba
rreki giran dikeve li ser mil§n hemu 
komelôn endam il Kurden ku li 
Swôdô dijln. Ji ber ku, Komita Kar-. 

ger ya Federasyone bi ser van nexwe
şiyan di nava saleki de tu xebateki 
hôja j] nekiriye. Kongre 5'an ya 

KOÇ-KAK, ji bo Federasyonekô de

moqratik, ku ji qadirEin ki!rhati re 
ji cıh bide il dô bibe xwediyô presti
jeki bilind, biryar girt. Ev biryar ji 
aliyil endamôn Kongre bi dengekô 
hate qebillkirin U endaman rexneyEin 

xwe li Komita Karger ya Federas
yonô girtin, ku ji Kongre 5 'an ya 

KOÇ-KAK'ô re tu keseki neşandibil. 
(Beri bi meheki ji wan re name hati

bil rôkirin). 
Kongre 5'an ya KOÇ-KAK'ô bi 

durişmen ciirbecür di saet 17'an de 

dawihat. -
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BF§İNCİ YILINDA 12 EYLÜL'Ü PROTESTO EYLEMLERİ VE 

DEVRİMCİ-DEMOKRATiK HAREKETiN MANZARASI 

12 Eylül 1980 askeri-faşist darbe
sinin beşinci yılında sömürgeci, askeri 
faşist diktatörlük ülke dışında ve Av
rupa 'nın hemen tüm ülkelerinde çe

şitli yollardan protesto edildi. Türki
ye ve Kürdistan 'da ise; işçi sınıfı, 

emekçi halk ve Kürt ulusu 12 Ey
lül'ün yıldönümünde dört yıllık askeri 

faşist diktatörlük yönetimine karşı 

tepkilerini çeşitli biçimlerde dile ge
tirdiler. Her türlü demokratik hak 
ve özgürlüklerin yok edildiği ve Kürt 

halkının açık katliamlarla karşı kar

şıya olduğu bir ortamda, ulusal ve 

toplumsal çeşitli muhalefet güçlerin
den oluşan anti-faşist güçler; ülke 

içinde ve dışında; sesli-sessiz, gizli
açık, aktif-pasif çeşitli yollardan dile 

getirdikleri tepkilerinde faşizme karşı 
ne denli duyarlı olduklarını da gös
terdiler. Ancak; 1984'ün 12 Eylül 
protesto ey~emlerinin sonuçları ve 
eylem platformlannın ortaya koy

dukları sonuç ise, Türkiye ve Kür

distan devrimci-demokratik güçleri

nin ne kadar hazin bir manzara ve 
derin açmazlar içinde oldujtunu bir 
kez daha açık-seçik bir biçimde 
herkesin gözleri önüne serdi. Şimdi, 
kısaca 12 Eyli.il protesto eylemleri
nin sonuçları ve devrimci hareketin 
durumuna değinelim 

Bilindiği gibi, ülke dışında ve bil
hassa Avrupa'da, 12 Eylül protes
to eylemlerinin en yoğun, kitlesel 
ve görkemli bir biçimde kutlandığı 

yer Almanya'dır. Bunun nedeni; Al
manya'da Türkiye ve Kürdistan'dan 
çok geniş bir işçi, öğrenci ve politik 

mülteci kitlesinin bulunması, Türk ve 
Kürt solundan hemen her politik 
örgüt ve yan kuruluşlarının burada 
etkin faaliyet içinde olmalarıdır. Al-_. 
manya'da oluşan platformlar, özellik· 

le 12 Eylül platformları her ne ka· 
dar demokratik düzeyde oluşuyarsa 
da, gerçekte politik düzeydeki plat

formlar olarak görülmelidir. Dolayı

sıyle bu platformlar, özünde Türk ve 
Kürt solunun ortak iş yapma, birlik, 
dayanışma ve eylem birlikleri karşı

sındaki tavır, güç ve konumlarını 

yansıtıyor. 

1984 'ün 12 Eylül platformuna ka
dar Almanya'da ve buna bağlı olarak 
Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türkiye 

ve Kürdistan'lı devrimci-demokratik 
güçler genellikle ortak eylem plat

formlarında biraraya geliyorlardı. An

ti-faşist bir cephe veya güç ve eylem 
birlikleri için merkezi politik düzey

de biraraya gelip ortak bir mücadele 

platformu oluşturamayan sol güçler, 
pratikte hayatın dayatması karşısın

da biraraya geliyor ve 12 Eylül plat
formlarında birleşebiliyorlardı. 12 
Eylül 1980 askeri-faşist darbesiyle bu 
daha da ileri bir düzeye ulaştı ve ge
çen üç yıl içinde bu işbirliği sürekli 
ileriye doğru gelişti. Bu temelde, 
genel ve merkezi düzeyde en geniş 
güçleri kapsayan politik bir eylem 
birliği için son derece uygun bir ze
min de hazırlanmış oluyordu. Bu du
rum ayrıca, politik örgütler ve de· 
mokratik kuruluş saflarında devrim

ci ruhu canlı tutuyor, güçb_irlikleri 
yönündeki şartları geliştiriyor ve güç-

teri birbirine yakınlaştırıyordu. Tür
kiye ve Kürdistan'da emekçi halka ve 

devrimcilere moral ve cesaret verir
ken, Avrupa'da işçi, öğrenci ve göç

menlerin eylemiere kitlesel katılım

larını sağlıyordu. 

Ne yazık ki, tüm bu ve benzeri 
kazanımlar, 84 'ün 12 Eylül ortak 

platform çalışmaları sırasında büyük 
ölçüde kaybedildi. Dar grupçuluk, 
sekterizm, sorumsuzluk ve dayatma
lar sonunda dört yıllık çabaların ü
rünü olan ortak eylem platformu da

ğıtıldı. Bloklaşmalar temelinde yeni, 
ayrı ayrı platformlar oluştu. Şüp· 

hesiz, her güç bunun sorumluluğunu 

üzerinden atmak için kendince haklı 
gprekçeler arayıp bulabilir ve kendine 

hasım bildiği güçleri suçlayabilir. Fa· 

kat, ortak platformu dağıtınayı ge
rektirecek kadar önemli hiç bir ge
rekçe bulunamaz. Bu işin sırayla so
rumluları bellidir ve bunların bilin
mesi gerekir. İşçi sınıfı ve emekçi 

halka karşı sorumluluğunu bilen her

kes bu işte kendi hata ve günahlarını 
görmek zorundadır. 

Bir dizi sunni gerekçe ve maddi 
temeli olmayan nedenlerin sonunda 
Türkiye ve Kürdistan devrimci-de

mokratik güçlerinin ortak 12 Eylül 
platformu dağıldı, dağıtıldı. Iki ayrı 

platform oluştu. İki ayrı platform, 
iki ayrı yürüyüş, iki ayrı bildiri ve ay
rı afişler. Gerçekten bunu kaçınıl

maz kıh.n yeterli gerekçe ve neden

ler var mıydı ? Kesinlikle hayır ! 
Kendi dar grup ve örgüt çıkarlarını 
işçi sınıfı ve emekçi halkın çıkarla--
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rından üstün gören, devrimin gerçek
leşmesini kendisinin bu dar grup an
layışıyla sınırlı gören birkaç sekter 
güç amacına ulaştı. Arada kalan di
ğer bazı güçler ise, isimlerini ve var
lıklarını duyuracaklan ve kendilerini 
zorla yaşatabilecekleri bir yol bulun
sun da, nasıl olursa olsun anlayışın
dan hareketle bu dar grup anlayışı
nın peşine takılmışlardır. Onların a
maçlarına piyon olmuşlardır. 

Bu bölünmenin sonuçlarını hep 
bir)ikte gördük. Sonuç genel açısın

dan fiyasko .ve koskoca bir deritı. aç
maz. Yeni çelişki ve çatışmalar, ye
niden biraraya gelmenin şartlarını 

şimdilik büyük oranda ortadan kal
dımuştır. Bundan, işçi sınıfı ve e
mekçi halkın karlı çıktığı söylenebi
lir mi ? kuşkusuz, hiç kimseden ide
olojik ve ilkesel taviz vermesi ne is
tenir, ne de beklenebilir. İdeolojik
politik planda her gücün bağımsız

hğı vardır ve olmak zorundadır. Kal
dı ki, faşizme karşı mücadelede as-. 
gari noktalarda birlik için ortada ger
çe)<ten ciddi ideolojik-politik ayrılık
lar yok. Hele, 12 Eylül protesto ey
lemleri için oluşturulan bir platform
da hiç yok. üç yıldır aynı platform
da yürünüldü~üne göre, demek ki,ger
çekten ciddi bir engel yok. Eğer güç
ler dar grupçuluk ve sekterizrnden 
annırlarsa. Zor ve engel teşkil eden, 
ideolojik-politik derin ayrılıklar değil 
dar grupçuluk ve sekterizmdir. 

Evet, bu dar grupçu zihniyetin, 
sekterizm ve sorumsuzlu~un sonucu
nu gördük. Yanlız kendi aramızda 

değil, yığınlar arasında da gördük.Ha
yal kırıklığı, umutsuzluk, güvensizlik 
ve geri çekilme ... Her yıl 20 ile 30 
bin arasında bir kitlenin katıldığı 

12 Eylül protesto eylemlerine Alman-

Niştiman 

ya'da bu yıl sadece 10 bin kişi katıl- ı----------
dı. Fransa'da ise, ayrı ayrı da olsa 
zamanında bir eylem yapılamadı; 1,5 
ay sonra yapılan eyleme sadece 150 
kişi katıldı. Avrupa'nın diğer tüm 
ülkelerinde de dururiı aşa~ı yu kan i 
aynı oldu. Bunu sadece dört yıllık 

sürede ciddi bir alternatifin yaratı

lamamış olmasına ve devrimci-de
mokratik saflardaki yılgınlık ve yor- , 
gunluğa bağlamak kendi gerçekliği- i 

mizden korkmak ve kaçmak olur. 'ı 

Şimdi ne olacak, ne yapılmalıdır? 
Herkes şapkasını önüne koyup düşün
mek zorundadır. Bu saatten sonra 
güç birlikleri, cephe çağrıları yapmak 
ne kadar inandıncı olur. Kendimi
zi inandırdığımızı varsaysak bile; iş

çi sınıfını, emekçi halk ve Kürt ulu-: 
sunu ne kadar inandırabiliriz. 

Devrimin gerçekleştirilmesi ve fa
şizme karşı mücadelenin yükseltilme
sinin dar grupçu anlayışlarla mümkün 
olmadıgını hepimiz biliriz. Buna rağ
men yanlışlarda ısrar etmenin anlamı 
niye ? Herkes devrimi önce kendi 
bünyesinde gerçekleştirmelidir. Kay
bedilen mevzilerin bu yolla elde edi-l 
lecegi ve bunlara ek yeni kazanımla-! 
rm kaçınılmaz olduğunu unutmamak· 
gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra,bir
lik çağrıları ve çabalan da somut bir 
zemine oturtulabilir. Aksi halde, için
de bulunduğumuz durum daha da 
kötüleşerek devam edecektir... • 

"FAŞ!ZME KARŞI 

~·U CADELEDE 

S~'.FLARIMIZ I 

SII~LAŞTIRALIW' 

H O Z AN •••• 

(Destpek rO.p. 3 'an) 
Hozanek çaxa be xwedi' be an 

il bô xwecti' be h iş tin il destô alikari
ye direji' w1 nebe, nikare bi biiunda
ri (sağlıklı) bifikire il xebate biafi. 
rlne. We çaxe ew be gavl xebate di
be, dixebite, keda xwe difiroşe, daku 
debara xwe bike u bi vi awayi ribe n 
wi yen hGnermenditiyB jar dibin,den
ge w1weke beıil zlz demakeve il wen
dabuna bozan u hilnermendan j1 b@ 

guman ji bo gele Kurd metirseke 
(tehlike) mezin il beyf e. 

Ji ve ye k@: xEibata hozanan, perM 
çeki mezin ji ya şoreşa netewi ya de
mo!J"asiye gel e. Perçek ji şoreşa Kur
distane ye. Gerek ıilxistinen ku, bi 
rasti baweriya xwe bi serbixwebU:na 
Kurdistan@: U azadiya netewa Kurd 
anibin desten xwe direji hUnermen
dôn Kurdan bikln; da ku, ev bozan 
il dengbej il hiinermenden Kurdan 
bibin kadroyen bi her awayi' ji bo, 
Kurdistanek serbixwe Demo!J"at 
Sosyalist u yekbilyi. ' ' 

Le bi şerte ku, bozan il hiiner
mendBn ku, berzewenda gel~ xwe 
di ser berzewenda xwe re digrin U 
yen ku berzewenda xwe di ser ber
zewenda gel re digrin, ji hev cuda bi
kin !. .. -

BIRİNDAR 
7.10.1984 

Berlin 
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Niştiman 

RÖPORTAJ •••• 

(Sav , 13 'teri devam) 

TALABANi : Savaşın bitiminden son
ra · istisnai durumun ortadan kalk
masıyla- herbir silahlı kişi kendi ev
lerine ve görevlerine dönecekler. An· 
cak bazıları (askeri olanlar) Irak si· 
lahlı kuvvetlerine baglı olarak, sınır 
koruma güçleri içinde yer alacaklar
dır. 

AL-ARABiA: Sizin aracılığınızla 

başka Kürt hareketleriyle görüşmeler 
var mı? 

TALABANi: H~yır. Yanlız Mesud'un 
grubu ile Irak 'la ilgili , Ulusal temel e 
dayalı görüşmeler vardır. Yani bu gö
rüşmelerin amacı onları İran'dan ko
parmaktır. Ancak İran 'ın Hacı Om
ran 'a saldırısında, onların İran 'a yar
dım etmeleri sözkonusu oldu. Bun
dan sonra görüşmeler kesildi. 

-BAŞKAN TARAF DEÖİL, 

HAKEMDİR-

AL-ARABiA: Görüşmeler s ırasında 

başkan Saddam Hüseyin ile görüştü

nüzmü? 
TALABANİ: Evet·. Başkan Saddam 
Hüseyin'le iki defa görüştüm. Ken
disi görüşmelerden önce, tavrımız

dan dolayı çok memnun oldu ve tav
rımıza büyük bir deger verdi. Başkan 

ile görüşmeler büyük bir ciddiyet ile 
sürdürüldü. Çok açık ve samimi dav
ranıldı. Kendisini, durumu çok iyi 
de~erlendiren , Kürt-Arap kardeşliği· 

ne büyük önem veren bir eda içinde 
bulduk. Kendisi, tüm çelişkilerin çö
züleceğine ve her şeyin halledilece
ğine dair söz verdi. Biz anlaşma ola
cağı umuduyla görüşmelerden çıktık. 

O, soruna bir bütünlük içerisinde ve 
ileriyi görerek bakıyor. Biz ken
disine taraftır diye gitmedik. O, ger
çekten bir hakemdir. Başkan otono· 
miyi geliş tirecek ve Irak'taki _Kürt 
halkımızın amaçlarını gerçekleş tire· 
cektir. O dediki : "Biz yanlız Kürt 
halkını tatmin etmek için değil, 

aynı zamanda her yerde şenlenmesi 

ve rahatlaması için her şeyi verece· 
ğiz". Biz başkan Saddam Hüseyin 'in 
sayesinde, Irak 'la anlaşmaya varaca
ğımıza inanıyoruz. Eğer biz bu sü- , 
reçte, başkan Saddam Hüseyin varken 
anlaşamazsak, başka hiçbir merkezi 
hükümetle anlaşmamız mümkün de
ğildir . Hakikaten Başkan Saddam Hü
seyin ile yapılan görüşmelerimiz kar
şılıklı güven içerisinde geçt i. Baş

kanın lrak ve Kür t meselelerine gös- 1 
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Y I L .~ ·· P.. Z G U N E Y •..• 

(Say. 2l'den devam) 

lendi. içerden halka ve devrimcilere 
moral veren mesajlar iletti. Ancak, 
içerde beden sağlığı olarak çok yıp
randı, düşünce ve moral planında O'· 
nu teslim alamayan burjuvazi, fiziki 
yönden çökertıneye çalıştı. Bunda a
macına da ulaştı. Uzun hapishane yıl

ları O'nu çok yıprattı. Aslında, O'nu 
4 7 yaşında kanser değil, Türk hapis· 
haneleri öldürdü. O'nun ö lümünden 
Türk egemen sınıfları sorumludur. 
Y. Güney şimdi Paris'te kahramari 
1871 Paris Koroüncülerinin de yattığı 
ünlü Pere Lachaise mezarlığında ya
tıyor. Komün kahramanlarıyla kucak 

kucağa.... • 

Kaynak: (1) BERBANG, Sayı 7, S.9 

terdigi ilgi, olayları kavrama yete- t--------------
neği ve anlayışı birçok soruna çö-
züm getirdi. Bu görüşmelerimiz, Irak ' 
ın bütünlüğüne ve parçalanmamazlığı-

na olan büyük bir inanç temelinde 
geçti. 

FEDERP~ SYO~l 

(Sav. 17 'den devar:ı) 

-
olur. Bu başarı istenilen düzeyde, i· 
deal bir başarı düzeyi olmasa bile, 
arzulanan düzeye giden yolu açar 
ve federasyonu bu gün içinde bulun· 
duğu işlevsiz konumdan kurtarır. 

Sunduğumuz bu ana hede11er ve ça. 
lısma programı noktaları, az önce de 
belirttiğimiz gibi taslak durumunda
dırlar. Bundan dolayı da, tamamlan
ması veya çıkarılması gereken no kta
ların varolabileceği ih t imalini de göz 
önünde bulundurduk. Gelecek tüm ö
neri ve eleştiri le ri değerlendirmeyi 

bir görev biliyoruz. Diğer yurtsever 
ve demokratik güçlerin de ayn ı yön
temi izlemeleri, federasyonun bu gün
kü konumundan kurtarılabilmesine 

en büyük katkı olacaktır. Federasyo· 
nun bu günkü işlevsiz konumundan 
kurtarı larak, İsveç 'te yaşayan Kürt
lerin demokratik düzeydeki resmi bir 
kuruluşu olması yolunda gerekli olan 
görevleri yerine getirmek için, yurtse
ver ve demokrat güçlerin birlik halin
d2 önerici ve ilerletici olmaları bir zo· 
runluluktur. 

Federasyonu ; yurtsever, denıok· 

ratik ve dar grupçu an layışlardan a· 
rınmış, iş yapabil ir bir federasyona 
dönüştürmek için hep birlikte görev 

başına: • 
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