
KARKEREN HEMÜ WELATAN (J GELEN BINDEST YEKBIN! 

lion- 1990 
Hejmar: 13 
Biha: 10 Skr 

3D-Mark 

SERXWEBÜN DEMOKRASİ SOSYALiZM YEKITİ 

ÇEND GOTIN LI SER NIŞTJMANE 

Piştl demek dur fı direj, kovara me 
Niştiman disa dest bi jiyana wCşane 
d ike. W ek we be bira xwendevanan ji, 
bejmara 12 ya "Ni.ştiman"e ya dawi di 
sala 1985'an de batibil weşandin. Be 
gfıman rawcstandina weşana Niştima
ne, beri her kesi xebatkaren xwe xem
gln kiribfı. Ji ber ve yeke ji, bi 
kefxweşiyek mezin em bi bejmara 
13'an de disa dighejin xwendevanen 
xwc. 

Di 12 flona sala 1980'an de bi hatina 
cfınta faşist ya leşkeri', hezen şorcşger 
il demokrat yen Tirkiye il Kurdistane 
derben mezin xwarin. Pişti ve şikestine, 
pevajoyek direj di ware siyasi fı rexisli
ni de nexweşi destpekir. Ji ve pevajoya 
pcrçebfıne, hilweşandine fı belavbfıne 
kcm-zede tu rexistin be par nema. Ve 
yeke tesirek mezin li ser kovaren şoreş
ger u demokrat ji kir. Nexweşiyen ve 
pevajoye bi awakl aşikar il tazi kovara 
Niştlmane il xebatkaren we ji' ditin. Ji 
bcr hinek pirsgireken di navwan kesen 
Niştlman derdixistin peyda bfın ı1 ne
halin çareserkirin, kovara me mecbur 
ma ku demeke jiyana xwe ya weşanc 
rawcstine. Ji ber ku ew kelem fı histi
riyen li ser riya Niştimane bfın, hatin 
paqijkirin fı hinck guherandinen pe
wlst hatin çCkirin, edi Niştiman bi re
kupck dikane dest bi weşane bike u 
mehe careke xwe bighlnc xwcndeva
nenxwe. 

Di despekirina ve wcşane de, em 
dixwazin bala raya giştf il xwendcva-

nan bikşinin ser noqteyekc esasi il ve 
noqte roni bikin. W ek te zanin, ku Niş
ti'man heta iro 12 bejmar weşi'yaye. Ji 
ve hejmare ı1 vir de, çi Leşten ku li ser 
nave Niştirnane hatiye kirin, Redak
siyana mc u xwediye Niştirnane gire
nadin. Ji dervi haye redaksiyonc fı 
xwcdiye kovare di meha Tebaxa sala 
1986-an de bi nave Niştlmane hejma
rek (13/14) batiye weşandin. Ne hay ı1 
ne ji tekiliya me bi we hejmare re heye. 
Bi awakl karsani derxistina we bej ma
re, bi tu awayi me girenade. Ji ber ve jl, 
Niştiman bi destpekirina jiyana weşa
nan nil ve, pewist dibine ku ve rewşe ji 
roni bike. 

J i bo kovareke tişte h eri' giring ji, 
xwed1 jiyanek hergavi' fı istikrari be. 

Egcr ev pek be, ew kovar dikane 
pCşde here fı xfırt b ibe. Ev, ji bo kovara 
me Niştiman ji derhas dibe. Ji ber ve jl, 
em dixwazin xwendavanen me bizani
bin, ku redaksiyana me, we hewl bide 
ku vi tişti' pek bine. 

Politika weşana Nişti'mane ev e: Em 
dixwazin ku xwendevaneo me bizani
bin ku Niştirnan koverek demokratik e. 
W ek deme bere, em de ji niha pe ve ji 
ve politika xwe bidomi'nin. Be ku nivi
sandinen li diji mcnfcata gele Kurd u 
tekaşina wi ya netcwl il demokratik, 
rupelen Niştimane wc ji her kese we
latparez, demokrat u şoreşger re vekiri 
bin. Tcvi ve ji, em de ci h ncdin milna
qcşen neyini, ku tove dijminatiye di 
nava rexİstinen welatparcz biçlne. Ji 

dcrvi veya bi şerH~ ku xwcdiyc nivisare 
giredc, erne bi awaki serbest i ci h bi din 
nivisandlncn ku fayde bidin tckaşina 
gele mc ya nctcwi il dernoktalik u yen 
li ser ziman, edebiyat, kultur, folklor, 
d1rok, aboriya civat1 u rewşa civati, lc
kolandin u çavkaniyen di wan waran de 
de. Nivisandinin bi i:mze xwediycn xwe 
giredidin, redaksiyon il xwediyc kova
re ji wan ne berpirsyar in. Nivisandinen 
ku ji Niştimane re ten şandin, ji bo 
weşana wan, redaksiyon biryar d ide. O 
ger be weşandin ya ji neye wcşandin 
şunda nayen şandin. 

Niştiman di ve pevajoya weşane de, 
we giraniya xwe bide ser niv1sandincn 
bi kurdl. Arınanca we, gor1 navc xwe 
hibe kovarek kurdi ya siyasi, civaki fı 
kultur!. Di imkanen xwe de, Niştiman 
cwc hcwl bide, ku bi ti'pen latiniii hernil 
zaraven kurdi' be weşandin. Di ware 
zimane kurdi', edebiyat, folklor u diro
ka kurdi de, alikarl u pewistiya Nişti
mane bi her kesen welatparez heye. 

Li dervi' wan tişten ku me gotin ji; 
Niştiman wc cih bidc çavkaniyen l'lml, 
diroki il wcrgcren pCşiya pcvajoya ku 
Kurdistan te de derbas dibe, ro ni bikin. 
Naverokek dewlemend ii weşanck bi 
rekfipek ji, bi piştgiri' u alikariya xwen
devanan ve giredayi ye. 

Bi heviya ku em di hejmarckc din bi 
hev re bin ... 

REDAKSIYON 
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· Dıuıı ·bir.· ııradan . sonra dergimiz NI$TİMAN ·. yemd~n yayın hayatıııa .. giriyor. Okurlal"llll 
atıflayacağı. üzere l'liııtınian'ın sn n . sayısı. olan 1'2; sa)iı.1985 tıırihinde yayıııioıniııı§tı. ŞijphesiZ 

•. ergiınizin uzun b tt süre için yayınını durdurmakzorunda k&ması en başta biıNiı;till)an çah~~m 
aruu üzen bir durunıdı.i. Bu nedeıik Nlştiman'ınl3•. ~~yışı ile yeniden okurlanunzla birlil\t 

lınarun gurur ve sfviııciiıi y~ttiz. . . ·. .· · .. ·.. . . .• .. ·. . . . < . . . . . . . · • ·•· • • .· .•..•.•.. ·.· .·.... .. .. . . . .. • .· .· ·• ·····••··· · .. • · .. 
Turkiye ve. Kuzey Kürdistan'da devrimci-dell\lıkraıik. ııüçler 12 Eylül1980 askeMa§ist •<!arbe 

i yle birlikte <®r btt yenilgiye iıgradılar, Bu • yenilgiyi tiiun süt en siyasi Ye .Orgul:s~l blliıaliıjila · 
üreci &Je<li. Bölünlıie; dı®lmaYe çôz\ilme süi'eciiı<li<ıi ~ veyır ~ok h~t kes paylll) ı(lôı,Jlınid •. 
evrill\ci, dell\lıki"a(.ik yayın organlarıda etkilendi. Büiün çıplaklıwyq b~ sürecin Olllll\Sniluklannı 
iştimaıı dergisi ve Onu çıkaran)llr day~dı. Niıııiın;ı.ıı if ergisim çıkııraıılar ar~da ?r~ya çık 
azı sorliJilann a§ılaınaması yiiZiin(jen dergimiz yayll)mı geçici bir süre için dtirourni!llt zoruııd 
ai dı, Nlşiı111aıl'ıil.yeıiiden. yayıunia. ba§layabilınesi varolan bu sorunlanıl· a§ilmasına ve yem ba 
üzenlernelerin yapılm~a bağlıydı. . . . . · ... · . . . .· · · . . . .. . · . . .· .. 
·N iştirnan yeniden yayınlanırken önemli bir noktayı okurlannuzm Ye demokratik· kall\tiyounu 
ikkatine sunıııak istiyoruz. Billııdiği gibi Nlştiman.l!u günekadar 12sayı yayııılanunştır ..• ıı.sayını 
a}'ln!an<!ığı .. t.arihten •. bugüne kadar· Niı;timan adına· yapılan Jıiç ·.bir .. §ey R~qakl!iyqıı\].mnzu • v 
erginin ~hip fiğini yapan nı ereiyi bıığlanııyor. Redai<Siyonuııve dergi $(lhİpligimn bilgisi ıhşmd 
986tafihinde 1~/14. · şayı olarak ve "N"l§tirnan''adiyla. yayıııJımım sayiuııı .bizynte• bir ilgisi· ygktur 
orsanca çıkanl;tıl bu sayı hiç bir soretle N.zi bağlauniQr: Njştlrnaıı'ııı yeni ~ayısı ile !)irlikte b. 
ütumu da açığa kavıı§turmayı gerekli görüyor\$ . . . .• . . . ...... · · . . 
Bir yayılı organı· için· en ö~enıli faktörlerden birid.e. istiki:ıirlıYe süre).di.bir yayııı Jıayatılla s ahi 

lmasıdır .. Bu . sağlandikça bir yayın .organı gelişip güçleneMir, .·Bu, dergimiz N~ınıan için d 
eçerli olacaktır. Bu nedenle, Redaksiyonumuz, Ni§timaıı'm yayın periyodunda buna .azam· 
ikkat göstereceğim, okutlannıızın bilmesini ist.iyorıız. 
Nişti.nıan'm •yayın politikasına gelince: Okurlarll\uz.ınbilineleriui.isteriz ki NİŞTIMAN dem o' 

• atik bir yayııı organı dır. Geçen dönemde sürdütdüğü yayın. politikasımbiuldan böyle de sürdür 
·eye deviım .edecektir. Onun sahifeleriynrtsever; deınol\rat, <ie"'iıııci herkese açıktır. Ancak 
ürtlıalkımn çıkarianna ve O'nun ıilus!ll-demoki"atik mücadelesine ters diişmeınek koşnluyla 
unuııla birlikte yurtsever örgütler arasında.· diişmaıılıklar Y":"~ta~ye olumsu.z polemikler 
olaçabilecek yazılar~ da yer veriİmeyecekt.ir, ~unun d~nda; ya"'!"lm b~anıası koşuluyla Kür 
!llkı.nın ulus!ll·demoki"atikmücadelesine katlqclal)ııJunan ve J{iiitdilin~ edebi)'lltlıtl• ~ültürünü 
olklorünü, Kürt • toplumunu~ ekonomik ve ~osy~ ••dnruınınıu;Kürt tıırihiıii kortil alan .makale 
oruın, ~r3§!ırma; ineelemeve bu mtelektekibelgelereserbeş~çe~rveı;ilecektir: İniZili yazılar d 
edaksiyon ve dergi sahipliği sorumlu olmayacaktır, iii)Zayta çıkan yazi.Wdail sahipleri sorıiml 

lacaklard)r. l'liı;tiiiian'a gelen. yazılardan hangisinin )iayılılanacıığll)a ve lıangisinin yayınlana 
ayacağiila ·ise &edaksiyonll\Iiuz kıırıır verecektir. Yayınlansırt yada yayııılaRlııasın Ni§!imaıl' 

elen yazılar geri göiıderilı.ııeyecektir. 
Niı;timan, yayın sürecinde giderek Küttçe yazılara.ağı:rlık verecektir. Adına uygun olarak si yas 

osyal ve kültürel. bir Kürtçe <lergi olmayı ama<;lallll§tır, Nlştiman.olaııaklan i\l,şiisöılde Lati 
artleriyle Kürtçe'nin tüm lehçelerinde yayınyapınaya. çalışacaktır: Bü alanda ·•l'liştiman'ın··Kfu 
ili, edebiyatı, kütiürü, Jolklqrüvetatibi köntilarmdalıet Kürt yuıtseverinin y;ırcJıııuniı,ddit(:k v . 

atkıla11Jla ihtiyacı varıhr. . . . . . .. . . . . . . . .... · ·. ·• •. · . .• . . . . . . . • .... • . . . ... ·. ·. . 
Aynca Ni§timan, . sahifekdnde tarihi. ve . ilııri •• değeri olan pel~ le re; . KüriUstan'(ja • Y"§an 

ugüilkü siyasııı sürece.!§(~ tutaıı Dünya basının dan. ili1lll11§ ~eViriJere (Jııiber, yı;ıruın •V<) ınak!lle 
ere} de yer verilecelçtir. Niı;timan'ı içeriği zengin ve kaliteli bir yayıll yapmak okuyncnlanuın 
estek ve katkıhınna baglıdır. · 
Oelecek sayıda biıluıımak mııuduyla ... 

REDEKSiYON 
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KUVEYT'IN İŞGALİ, OLASI GELİŞMELER VE İZLENMESİ 
GEREKEN POLİTİKA 

Irak yönetimini Kuveyt'i işgal ve il
hak etmeye iten nedenler çok yönlü
dür. Sekiz yıl süren Irak-İran sav3§1 
Irak'a hiç bir şey kazandırmadı. Yüz
binlerce insamn ölümü ve sakat kalma
sı, zayıf düşen ekonomi, Kuveyt ve 
diger Arap ülkelerine olan milyarlarca 
dolarlık borç, bunun uzun vadede ge
tireceği siyasal ve sosyal huzursuzluk
lar vb. Bu i§in bir yam, diger yandan 
bugün Irak'ta her şey savaş ortanuna 
göre biçimlendirilmi§tir. Irak'ta bir mi
lyonluk ordu ve güçlü bir millitarisi 
yapılanma var. Bu iç nedenlerle birlik
te dış bazı nedenlerde vardır. Araplar 
bölünmüş bir durumdadır. Kendi için
de bölünmüş bir Arap Dünyası iç ve dış 
olaylar karşısında son derece aciz kal
maktadır. Araplar üç milyonluk İsrail 
karşısında derin bir ulusal eziklik için
dedirler. Taçh, fesli emperyalizmin iş
birlikçisi zengin Arap rejinıleriyle 

Arap halklan arasında derin çelişki ve 
hoşnutsuzluklar vardır. Arap halklan 
güvenilir bir siyasallider arayış içinde
dirler. Arap Dünyasında emperya
lizme, siyonizme ve dış güçlere karşı 
tepki temelinde ortaya çıkan güçlü bir 
milliyetçilik akınu vardır. Bunlann dış
ında sayınadıgınuz daha birçok iç ve 
dış nedenler. 

Bu koşullarda Saddam Hüseyin sa
dece Kuveyt'i işgal ve ilhak etmeyi he
detlemiyor. Saddam ayın zamanda 
Arap Dünyasının liderligine oynuyor. 
O'na göre Arap birligi ancak zor ve 
şiddet yoluyla saglanabilir. Arap pe
trollerini denetimi altına almakla Irak 
hem Arap aleminin liderligi rolünü 
üstlcnecek, hemde Ortadogu'nun sü
per gücü olacaktır. Kuveyt'iu işgal ve 
ilhakı bu planın gerçkeleşmesinde bir 
ilk adım olacaktır. 

Saddam Hüseyin'in hesaplayama
dıgı en önendi faktör ise uluslararası 
alanda kendisine gösterilecek tepkinin 
bu düzeyde olabilecegiydi. ABD ve 

Sovyetler Billgi (SB) Dünya'da ilk kez 
böyle bir olay karşısında bu düzeyde 
ortak ve sert bir tavır alıyorlar. Bir kaç 
ülke dışında Dünya' da bütün ülkeler 
BM'Ier tarafından ahnan kararlara ak
tif olarak katıliD!§Iardır. ABD ve müt
tekfikleri BM'in aldıgı kararlara 
dayanarak bölgeye askeri yıgınak ya
pıyorlar. Şu anda Körfez bölgesi her an 
bölgesel bir savaşa dönüşebilecek bir 
durumdadır. Kuşkusuz ABD ve mütte
fıkleri açısından sorun Kuveyt'in işgal 
edilmesi degildir, sorun emperya
lizmin bölgedeki çıkarlannın korun
ması sorunudur. Savaş çıkarsa, özünde 
bu bir petrol sav3§1 olacaktır. 

Durum şunu gösteriyor: Savaş çıksın 
yada çıkınasın Ortadogu güçler denge
sinde önendi degi§iklikler olacaktır. 
Kuveyt'in ve hatta Körfez'in eski kon
umunu geri getirmek olanaklı degildir. 
Bunun yerini yeni güçler dengesi ala
cak, yeni bir siyasal biçinılenme ortaya 
çıkacaktır. Ancak bunun, Ortadogu
nun mevcut statükosonda ciddi degi
şiklikler yaratacagım beklemek 
fazlaca bir iyimserlik olur. Bununla 
birlikte bölgesel bir savaşın çıkması ha
linde Ortadogu'nun siyasal haritasın
da önemli bazı degişiliklerin 

olabilicegini de hesaplamak gerekiyor. 
Dikkatierin asıl bu nokta üzerinde yo
gunlaştınlması gerekiyor. 

Irak'a askeri bir müdahale olsun 
veya olmasın mevcut durumda taraf 
olangüçler açısından Saddam Hüseyin 
yönetiminin işb3§1nda kalması zor ve 
kabul edilebilir bir durum degildir. 
Bugünkü Körfez bunalınunda taraf 
olan tüm güçler hesaplannı bunun 
üzerine yapıyorlar. Türkiye, "Saddam 
gitsin, Baas partisi kalsın" diyor. Bu 
olası sonuçlardan biridir ve Türkiye 
açısından ne anlama geldigi açıktır. 

Türkiye, Kürt ulusal hareketine karşı 
Baas partısini bir güvence ve istikrar 
unsuru olarak görüyor. Türkiye'nin 

ABD'den yana aktif taraf durumuna 
gelmesinin temelinde yatan asıl neden
lerden biride Kürt sorunu karşısında 
duydugu bu korku ve tedirginliktir. Çı
kacak olan bir savaşta Türkiye'nin yö
nelecegi ana hedef Kürt ulusal 
hareketi olacaktır ve bu durumda sa
vaş Kürt halkı açısından büyük bir yıkı
mı getirebili. Kürdistan ulusal 
demokratik güçlerinin buna karşı uya
mk ve hazırlıklı olmalan gerekiyor. 

Bugünkü durumun Kürt ulusal ha
reketi açısından olumlu ve olumsuz 
yanlan vardır. Her iki yamylada duru
mu dikkatle izlemek ve koşullara göre 
en akılcı, en dogru ve Kürt halkının 
ulusal çıkarianna denk düşen en iyi 
yolu bulmak ve buna göre politikalar 
oluşturmak gerekiyor. Kürt ulusal de
mokratik güçleri degişen durumlara 
göre çok yönlü bir politika izleme şan
sına sahiptirler. Şüphesiz gelişmeler 
Kürt halkımn iradesi dışında yaşamy
or. Ancak mevcut durumda gelişmele
rin Kürt ulusal hareketine, esas 
olarakta Güney Kürdistan hareketine, 
yeni bazı firsatlar yarattıgıda ortada
dır. 

Kürdistan ulusal demokratik güçle
rinin bugünkü duruma göre, olası bir 
sava§ haline göre ve savaş sonrasına 
göre çok yönlü politikalanrun olması 
ve buna göre hazırlanmalan gerekiyor. 
Çıkacak bir savaş sonrasında Irak'ta 
ortaya çıkacak durum ne olabilir? Kürt 
ulusal hareketi açısından sorunun can 
ahcı noktası budur. ABD ve müttefi
klerinin Irak' a yönelik askeri bir mü da
halesi olamadan veya savaş çıkmadan 
Saddam Hüseyin'in b3§1nda bulun
dugu Baas yönetimi düşörülebilir mi? 
Irak'a uygulanan ekonomik ambargo 
ve ablukanın uzun sürede başanyla 
sürdurülmesi zordur ve bunun güven· 
cesi de yoktur. Bu koşullarda Irak'ta 
rejimi devirecek en önemli güç Kürt 
ulusal hareketi olacaktır. Zira Irak'a 
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bugünkü durumda ciddi olarak rol oy
nayabilecek tek örgütlü muhalif güç 
Kürt ulusal hareketidir. Bu durumda 
Baas rejimini devirmek için Kürt ulu
sal hareketini desteklemek ve aktif ola
rak devreye sokmak bir çok 
uluslararası güç açısından önem kaza
nan bir alternatif olacaktır. 

Kürt örgütleri, Kürt sorunu
nu uluslararası platformlara 
getirerek kazanımlannı ulu
slararası güvenceye baglamalı
dırlar. Bu koşullarda 

güvencenin kaynagı tek başına 
na ne ABD, ne Avrupa ve nede 
SB'dir. Bu güvencenin kaynagı 
bir ilk adım v geçici bir aşama 
olark ancak BM'Ier olabilir. 
Bölgede yaşanan durum zayıf
da olsa Kürtlere böyle bir ola
nağın kapısını aralıyor. 

Körfez bunalımı ve yolacagı geli§
meler ka~nda genel olarak bölge 
devrimci güçlerinin ve özel olarak Kür
distan ulusal demokratik güçlerinin 
izleyecekleri doğru politika ne olmalı
dır? Her §eyden önce devrimci güçler 
bu sava§a kal"§l çıkmahdırlar. Bu sava§ 
haksız bir sava§ olacakktır. Mevcut du
rumda hem kanlı Irak yönetimine ve 
giri§tiği çılgınlıklara kal"§l çıkılmalıdır, 
hem de bll§lm ABD emperyalizminin 
çektigi emperyalist saldırı ve hegoma
nya'ya kaf§ı çıkılınalıdır. Sava§ bölge 
halklarına ölüm ve yıkımdan ba§ka bir 
§ey getirmeyecektir. Saddam'ın giri§
tigi eylem anti-emperyalist bir eylem 
degildir. Kürdistan'ın bir jparçasıru 
sömürge olarak elinde tutan ve kendi 
ülkesinde Kürt halkım kimyasal si
lahlarla katliamlardan geçiren, emekçi 
halklar üzerinde amansız bir diktatör
lük uygulayan, dl§'l kal"§l saldırgan ve 
illıakçı bir politika izleyen Saddam 
Hüseyin yönetimi anti-emperyalist 
olamaz. Buna kal"§ln ABD ve diger 
emperyalist ülkelerin yaptıgı Orta
dogu bölgesinde kendi çıkarianın ko-

Niştiman 

rumaktır. Bu bölgede hegomanyarun 
tam olarak saglanması, bölgenin ulusal 
ve toplumsal güçlerinin hastınlması ve 
haklar üzerindeki emperyalist deneti
min daha da sıkla§tınlınası demektir. 

Bölge devrimci güçlerinin her iki 
hayduta (ABD-Irak) kacy da tavır ala
rak devrimci bir sava§ cephesini olU§
turmaları en doğru olarndır. Ancak, 
bugün için bunun kO§ulları yoktnr, ya
da çok zayıftır. Buna rağmen izlemnesi 
gereken politika buna hizmet etmeli
dir. 

FKÖ, olayın bll§lnda Irak'ın yarunda 
yerini alarak konumunu belirlemi§ bu
lunuyor. Bu tavrıyla FKÖ çok yanlı§ ve 
vahim bir politika sergilemi§tir. Kürdi
stan Ulusal demokratik güçleri böyle 
bir duruma dÜ§memek için son derece 
uyaruk davranmalıdırlar. Bölge dev
rimci güçleri açısında sorun bir tercih 
sorunu degildir. Olayların çok ka11§1k 
ve geli§melerin çok hızlı bir §ekilde ya
§andıjj;ı bu süreçte güçler dengesi, bun
ların niteliği, çok yönlü ili§ki ve 
çeli§kileri dikkatle izlenmelidir. Kürt 
ulusal hareketi bagımsız bir politika 
izleyerek varlıgıru duyurabilecek ve 
özellikle diplomasi alaronda hesaba 
katılması zorunlu olan bir güç haline 
gelmek zorundadır. Kürt örgütleri 
Kürt sorununu uluslararası platform
lara getirerek kazanıınlarıru uluslara
rası güvenceye baglamahdırlar. Bu 
kO§ullarda güvencenin kaynagı tek ba
§lna na ne ABD, ne Avrupa ve nede 
SB'dir. Bu güvencenin kayuagı bir ilk 
adım ve geçici bir a§ama olark ancak 
BM'ler olabilir. Bölgede ya§anan du
rum zayıfda olsa Kürtlere böyle bir ola
nagın kapısım aralıyor. Kürt sorunu 
ilgili devletlerin sırurlanın a§madıkça 
ve antla§malar Kürtler ile ilgili ülkeler 
arasındaki çemberi a§madıkça, geç
mİ§te görüldügü gibi kazarulDU§ hak ve 
mevziterin kaybedilmesi yine ya§anac
aktır. Sava§a taraf olmadan önce bu
nun güvencesi yaratılmalıdır. Bu 
alanda özellikle Güney Kürdistan ulu
sal demokratik güçleri duyarlı ve hazır-

* * * 
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lıklı olmalıdırlar. Çünkü, §U a§amada 
uluslararası güçlerin politik hesapları 
esas alarak Irak ve Irak'ın siyasal gele
cegi üzerine yogunla§DU§tır. 

Körfez bunalımının yolaçtığı 
gelişmeler sürecinde Kürt örg
ütleri sömürgeci ve emperyalist 
güçlerin çıkar savaşnda piyon 
olmak istemiyurlarsa Kürt hal
kının ulusal çıkarlannı esas 
alan bagımsız ve ortak bir poli
tika gütmelidirler ve her şey
den önce Kürt halkının gücüne 
güvenmelidirler. 

Bölgede ya§anan geli§meler kar§ı

sında Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri ülkenin genelinde dajiınık ve 
hazırlıksızdırlar. Ulusal demokratik 
güçlerin ortak bir stratejisi, programı, 
politikası ve örgütü yoktur. Bu kO§ul
larda Kürt ulusal hareketinin en büyük 
dezavantajı budur. Buna kal"§ln Kürt 
halkının harekete geçirilmesi gereken 
büyük potansiyel gücü vardır. Ortak 
bir strateji dogrultusunda doğru hede' 
Ilere yöneltilmedigi taktirde bu gücün 
§U veya bu devletin çıkarianna kullanıl
ması tehlikesi bugün her zamankinden 
daha fazladır. Kürt halkının gücünün 
sömürgeci ve emperyalist devletlerin 
politkalanna alet edilmemesi için her 
kesin sornrulu ve akılcı davranması ge
rekiyor. Bu nedenle de ulusal demo
kratik güçlerin ortak bir strateji ve 
ortak bir politikaya mutlak ihtiyaçları 
vardır. Bunun kO§ullanmn yaratılması 
gerekiyor. Bölgedeki geli§meleri bir 
fırsat olarak degerlendirmek ve bu yol
da somut adımlar atmak lazımdır. 

Körfez bunalımının yolaçtıjj;ı geli§
meler sürecinde Kürt örgütleri sömür
geci ve emperyalist güçlerin çıkar 
sava§ında piyon olmak istemiyortarsa 
Kürt hallorun ulusal çıkarlarını esas 
alan bagımsız ve ortak bir politika güt
melidirler ve her §Cyden önce Kürt hal
kının gücüne güvenmelidirler. 
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12 ELÜL SÖMÜRGECİ-FAŞiST DİKTATÖRLÜGÜNÜN 
İKTİKARl lO.YILINI DOLDURlNOR 

Türkiye'de Eylül 1980'de işbışna 
gelen sömürgec~ askeri-f"§ist dikta
türlügün iktidan 10. yılını dolduruyor. 
Diktatörlük bu on yıllık süre içinde ne
ler getirdi ve neler götürdü? F"§ist dik
tatörlügii ulusal ve uluslararası 

düzeyde hangi sosyal, siyasal ve ekono
mik koşullar dogurdu? F"§ist diktatör
lük iktidan altında bugün gelinen 
"§ama nedir? Sorulması gereken bir 
çok soru vardır. 
Yaygın bir görii§ olarak dile getiril

digi gibi Türkiye'de her on yılda askeri 
bir darbenin yapılması adeta bir gele
nek halini alllll§tır. 1961,1971 ve 1980 
darbeleri. Bunların dışında b"§anya 
ul"§ffiallll§ daha bir çok darbe girişim
leri olmll§tur. Türkiye gibi Üçüncü 
Dünya ülkelerinde askeri ve f"§ist dar
belerin çok yönlü iç ve ~ nedenleri 
vardır. Bununla birlikte bu tür darbe
lerin b"§ansı için belirli koşulların ol
gunl"§ması ve uluslararası 

konjöktürün uygun olması gerekiyor. 
Dünya'da askeri ve f"§ist darbeler 

esas olarak Üçüncü Dünya denilen 
emperyalizme bagırulı geri kalllll§ ül
kelerde görülüyor. Bu durum empe
ryalizmden kaynaklanıyor. 

Emperyalizm geri kalllll§ ülkelerin 
ekonomik, sosyal ve politik gelişmele
rini kontrolü altında tutmak için çe§itli 
yollara h"§ vuruyor. Bu ülkelerde geli
§Cn muhalefet hareketlerini bastırmak, 
yerli egemen sınıflarm iktidarlarını gü
venceye almak için askeri ve f"§ist dar
beleri tezgahlıyor ve bunları 

destekliyor. Bu ülkeler üzerindeki 
ekonomik, politik ve askeri egemen
ligini bu yoldan güvence altına almaya 
çalışıyor. 

12 Eylül 1980 askeri-f"§ist darbe
si'de emperyalizmin bu politikasının 
bir sonucudur. Elbette bu darbenin iç
sel ve bölgesel nedenleri de vardır. 12 
Eylül politikasının takipçisi ve bugün
kü uygulayıcısı Turgut Özal Elazıg'da 
yapi@ bir konll§mada batılı emperya
list ülkelerin 12 Eylül askeri-f"§ist dar
besiyle ilgili politikalarını §Öyle ifade 

ediyor: "Batılı ülkeler, Türkiye'yi nasıl 
düzelteceklerine dair kararlar aldılar. 
Nasıl Türkiye'yi düzlüge çıkarınz, diye 
yollar ar"§tırdılar. Aslında, bu çalış
maların altında Türkiye'nin NATO 
üyeligi yatıyor. Türkiye, Orta Avru
pa'daki Sovyet tehlikesini hafıfleten 

bir unsurdur. Orta Avrupa'daki baskı
nın azaltılmasında Türkiye gibi kanat 
ülkelerinin rolü var. Ben hatırlıyorum. 
O zamanki Alman B"§bakanı Schmitt 
bana, "Türkiye'yi seviyorum. Çünkü 
Hamburg'un 60 km ötesinde Rus tan
kları var." demişti. CİA raporları, çe
§itli uluslararası kurulll§ların 

ar"§tırmaları ve daha b"§ka bir çok 
kaynak 12 Eylül'ün hazırlanmasında 
ABD, NA TO ve diger uluslararası ge
rici güçlerin aynadıkları rolü çok açık 
ve net bir biçimde ortaya koyuyorlar. 

1970'li yılların sonlarına dogru Orta
dogu bölgesinde önemli geli§meler ya
§andı. Bölgenin politik dengelerinde 
ABD'nin aleyhine ciddi degi§meler ol
du. Sovyetler Birligi'nin Afganistan'a 
müdahalesi, emperyalizmin bölgedeki 
jandarmalık rolünü üstlenen İran 
Şahligının devirilmesi bölgede bir bo
§luk dogurdu. ABD bu boşlugu dol
durmak için yeni araYJ§Iara koyuldu. 
Bölgede ortaya çıkan bu boşlugu en iyi 
biçimde Türkiye doldurabilirdi. Em
peryalist ülkelerin bölgede güven duy
dugu ülkelerin b"§ında Türkiye 
geliyordu. Ancak, Türkiye'nin bu rolü
nü oyuayabilmesi ve emperyalizmin 
bölgesel çıkarlarını en iyi §ekilde savu
nabilmesi bazı koşullara baglıydı. 

Bölgedeki gelişmeler sadece empe
ryalizmi degil, sömürgeci Türk ege
men sınıflarını da ürkütüyordu. Bu 
gelişmelerden biride Kürt Ulusal Ha
reketi'ydi. İran'da Şah dcspotligunun 
devrilmesi ardından Dogu K ür di
stan'da ulusal muhalefetin kısa bir sü
rede silahlanması ve ulusal demokratik 
taleplerini dayatması, Güney K ür di
stan'da 1975 yenilgisi ardından silahlı 
ulusal hareketin vardıgı düzey, kuzey 
Kurdistan ulusal demokratik hareketi-

nin vardıgı düzey vb. sömürgeci TC 
devletini ciddi bir §ekilde ürkütüyor
du. 

Diger yandan 12 Eylül askeri-f"§ist 
darbesini hazırlayan ekonomik, siyasi 
ve sosyal bir dizi iç nedenler de vardır. 
Bilindigi gibi 1970'li yıllarda Türkiye 
derin bir ekonomik, politik ve sosyal 
bunalım sürecini y"§adı. Buna bagh 
olarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da 
ulusal ve toplumsal muhalefet hareketi 
de yeni bir döneme giriyordu. Türkye 
ve Kürdistan'da kitleler giderek politi
ze oluyorlardı. Türkiye devrimci de
mokratik güçleriyle Kürdistan ulusal 
demokratik güçlerinin etkinligi hesaba 
katılması gereken bir düzeye gelmişti. 
Bu gelişmeler sömürgeci Türk egemen 
sımflarıru ciddi bir şekilde ürkütüyor
du. 

B u dönemde egemen sınıflar arasın
da da çelişkiler yogunl"§llll§tı. Tekelci 
burjuvazi ekonomik, politik ve sosyal 
alanda mutlak bir egemenlik peşindey
di. Ancak, siyasi ve ekonomik alanda 
tek bışna karar verebilecek güç ve du
rumda degildi. Egemen suufların dig
er kesimleriyle birlikte kurdugu 
koalisyon hükümetleri ekonomik ve 
politik bunalımın önünü açauuyor ve 
iktidar degişiklikleri birbirini izliyor
du. Siyasal kriz giderek derinleşmişti. 
Kitleler arasında derin hoşnutsuzluk
lar vardı. Yönetenler yönetemiyor, yö
netilenlcr yönetilrnek istemiyorlardı. 

Siyasal kriz tüm kurum ve kurulU§larıy
la devletin her kademesinde görülü
yordu. 

Bu koşullarda İMF, OECD ve Dü
nya Bankası gibi uluslararası finans ku
rulll§lannın Türkiye'ye dayattıgı 

ekonomik politikanın uygulanabilmesi 
olanaklı degildi. Örnegin "24 Ocak Ka
rarları" ve öngördügü ekonomi politi
kası islikararsız koalisyon hükümetleri 
eliyle uygulanamazdı. Bunun için yapı
sal bazı degi§ikliklerle birlikte güçlü 
bir iktidar gerekiyordu. Diger yandan 
devrimci güçlerin dag.tılması ve to
plumsal muhalefetin bastırılması gere-
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kiyordu. Çünkü 24 Ocak kararlan kit
Jelerin ekonomik y"§aınım derinden 
etkileyecek sonuçlar doğuracaktı. Be
nimsenen ekonomi politikası uluslara
rası tekellerle iıjbirlikçi yerli tekelci 
burjuvazinin çıkarlan dogrultusun
daydı. 

12 Eylül askeri-faşist darbesini ha
zırlayan neden ve gerekçeler kısaca 
bunlardır. On yıllık süre içinde yapı
lanlar belirlenen bir politika dogrultu
sunda yapılmıştır. Zira 12 Eylül 
politikası önceden planlarup program
lanan bir politikadır. Darbenin sosyal 
ve psikolojik ortannnın yaratılması için 
sistemli bir takım eylemler geliıjtirildi. 
1977'den sonra yapılan bir çok terör 
eylemi ve kitle katlianu bizzat devletin 
örgütleri tarafından gerçekleştirildi. 

1977' den sonra yapılan bir çok terör 
eylemi ve kitle katlianu bizzat devletin 
örgütleri olan MİT, Kontr-Gerilla ve 
onlann sivil uzantısı olan MHP ve yan 
örgütleri tarafından gerçekleştirildi. 

Bununla kitleler üzerinde tek seçenefi
in askeri bir darbe oldugu fikri iı;leniy
ordu. 

Belli bir hazırlık süreci ardından 12 
Eylül' de "V atanın ve milletin bölön
mez bütüniiigünü korumak", "milletin 
can ve mal güvenligini saglamak", "te
rör ve anar§İnİn kökünü kazımak", 

"raydan çıkan ekonomiyi düzeltmek", 
"devletin otoritesini yeniden kurmak" 
vb. gerekçeler adına emir ve komuta 
zinciri içinde "şanslı Türk ordusu 11 yö
netime el koydu. Anayasa, meclis, sen
dilar vb. kapatıldı. İlerici bütün kurum 
ve kurulll§lar ortadan kaldınlarak yö
neticileri tutuklandı ve bizzat general
ler tarafından ortadan kaldınlan 

Anayas'ya göre yargılandılar. İ§başına 
gelen askeri-faşist generaller cnntası 
öncelikle kendisi için tehlike olll§turan 
Kürdistan ulusal demokratik güçleriy
le Türkiye Solu'nun radikal kesimleri
ni imha etmekle iıje başladı. Ardından 
diğer ılınılı kesimlere yöneldi. Türkiye 
ve Kürdistan boydan boya askeri bir 
kı§laya çevrildi, onbinlerce insan tutu
klanarak agır iı;kencelerden geçirildi 
ve zindanlara konuldu. Bu arada faşist 
cuntanın kareklerini gizlemek, kitlele
rin tepkisini azaltmak, içte ve uluslara
rası kamuoyunda cuntarun 
tarafsızlığını göstermek için taktiksel 
olarak faşist MHP'nin bazı unsurlanda 
tutklanarak geçici olarak yargılandı. 
Nitekim tutokianan MHP'liler kısa bir 
dönem sonra birer birer serbest bıra-
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kıldı. MHP'nin önde gelen unsurlann
dan Agah Oktay Güneş: "Bizim düşün
cemiz iktikarda, biz içerdeyiz." 
diyordu. Gerçekte buydu. Faşist cnn
tanın kimler adına, ne için ve kimlere 
kacy iktidara geldiği Türkiye ve Kür
distan' da emekçi halka, ilerici, demo
krat ve yurtsever güçlere ve Kürt 
ulusuna karşı giriıjtiği eylem ve uygula
malanyla ortaya koydu. Azgın bir dev
let terörü altında Kürdistan'ı bir savaş 
alanına çevirdi. Baskı, iıjkence ve katli
am gündelik bir hal aldı. 60'a yakın 
insan resmen idam edildi. Hala idanu 
bekleyen 250'ye yakın dosya meclisin 
onayını bekliyor. Yüzlerce insan dag 
başlannda, iıjkencelerde, sokak ortala
nnda öldürüldü, sakat bırakıldı. Faşist 
cunta yaptıklarını ve yapacaklarını ya
sal bir zemine oturtmak için "orman 
yasaları" türünden ırkçı-§Öven bir 
Anayasa'yı hazırlatarak süngü zoruyla 
kitlelere kabul ettirdi. 

Türkiye'nin bugünkü durumu nedir, 
faşizm aşılmış nudır? Türkiye'de fa
şizmin iktidan hala aşılmamıştır. Fa
şizm bir devlet biçimidir. Bu devletin 
belirlediği rejim aşılmadıkça ve faşist 
yapılanma ortadan kaldırılmadıkça fa
şizmin aşıldıgım söylemek mümkün 
değildir. 12 Eylül ile birlikte yukandan 
aşagıya doğru deveiten kurum ve kuru
IU§Ian faşistleştirihneye çahşıldı ve bu 
yolda ileri bir yol katledildi. Bugün ha
la devletin yapısını ve rejimin karekıe
rini belirleyen 12 Eylül generallerinin 
getirdiği ırkçı-şöven ve faşist Anaya
sa' dır. Bugüne kadar yapılan seçinıler 
serbest ve demokratik seçinıler değil
dir, iıjbaşındaki hükümetler halkın 

özgür iradesiyle gelen hükümetler 
değildir. Seçinılerin yapılmış olması 

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ve diğ
er yöneticilerin sivil ohnası birt şeyi 
değiıjtirmiyor. 12 Eylül gemisinin kap
tanlan değişti, ancak gemi ayın rolada 
yol almaya devam ediyor. Turgut Özal 
ve ekibi 12 Eylül ruhunun takipçisi ve 
emperyalizmin sadık dostu olarak ayın 
politikayı devam ettiriyor. Ancak, Tür
kiye' de ve Kürdistan' da halklannuzın 
geliıjen mücadelesi karşısında 12 Eylül 
rejimi her geçen glin geri adımlar at
mak zorunda kalıyor. Kürt ulusunun, 
emekçi hallon, ilerici, demokratik güç
lerin mücadelesi gelişiyor, toplumsal 
muhalefet yükseliyor. 12 Eylül rejimi 
her yönüyle zorlanıyor. Fakat, bilmek 
lazımdır ki Türkiye' de faşizmin kökü 
ancak halklannuzın devrimci mücade-
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lesiyle kaznalabilir. 
Faşist diktatörlük iktidan boyunca 

azgın bir ırkçı, şöven propoğanda yü
rüttü. Kitleleri apolitize etmek için her 
yolu denedi. Kemalizm ile Türk-İslam 
düşüncesinin sentezi temelinde ideo
lojik dayanaklanın güçlendirmeye ve 
bu temelde kendisine toplumsal bir te
mel oluşturmaya çalıştı. Kürdistan' da 
bundan böyle ırkçı, §Öven Kemalist dü
şüncelerin hayat bulanuyacagından 

özelikle dinsel propoğandaya agırlık 
verdi. Türkiye'de ve Kurdistan'da din
ci, gerici çevreleri bizzat destekleyerek 
geliştirmeye çalıştı. 

Faşist dikatörlük Kürdistan'a yöne
lik özel bir politika uygulamaya koydu. 
Ki asıl hedeflerinden biride buydu. 
Kürdistan'ın somurge konumunu 
"Bölge Valiliği"yle yeni bir statüye bağ
ladı. Kürdistan bugün faşist sömürge 
valiliğinin keyfi idaresi altında fiili bir 
savaş bölgesi olarak yönetilmektedir. 
Türkiye' de sıkıyönetim kaldinldıgı 

halde Kürdistan hala sıloyönetim altın
dadır. Bir yandan baskı, iı;kence ve kat
liam; diğer yandan samuru ve 
yoksulluk hayatı cehenneme çevirmiıj
tir. Kürt halkının geliıjen ulusal demo
kratik mücadelesini bastırmak ve 
Kürdistan'ın Dünya ile olan baglarını 
kesrnek için son kitlesel eylemlerden 
sonra 413 sayılı "Sansür Ve Sürgün" 
(SS) kararnamesiyle Kürdistan'a yö
nelik özel baskı politikası bir kat daha 
artınimıştır. 

Faşist diktatörlük ekonomik alanda 
Türkiye ve Kürdistan'ı adeta bir de
prem alanına çevirmiıjtir. Bu süre boy
unca bir avuç tekelci burjuvanın kar ve 
sermayeleri astronomik rakamlara 
ulaşırken, iıjçi sınıfının ahm gücü 12 
Eylül öncesine göre %50'nin altına 

düşmüştür. Enflasyon 12 Eylül öncesi 
%25-30 iken, şimdi yıllık ortalama 
%60-70 ve bazen %100' e varmaktadır. 
Bir Dolar 80 Tl. iken, §imdi 2700 Tl. dır. 
Bir Alınan Markı ise 43 Tl. den 1780 
Tl' sına çıkmıştır. Dllj borçlar 18 Milyar 
Dolar' dan 50 Milyar Dolar'ın üstüne 
çıknuştır. İş;izlik, gizli ve açık iı;sizlik 
olarak, 3 milyon kişiyi bulmıı§lur. Eko
nomiyi rayına oturtmak için geldiğini 
söyleyen faşist diktatörlüğün Türkiye 
ve Kürdistan halkianna getirdiği du
rum kısaca budur. 

Faşist diktatörliigün iktidarı altında 
ekonomik, sosyal ve politik bunalım 
daha da derinleşmiı;tir. Bunun sonucu 
olarak toplumda derin bir ahlaki ve 



bejmar 13 

kültürel yozlışna, değer yargılannda 
aşınma süreci yaşanmaktadır. ~izlik, 
yoksulluk ve ekonomik bunalınun so
nuçlan olarak fuhll§, ahlaksızlık, rü
şvet, intihar vb. alabildiğine artmıştır. 
Tedavi parası ödenınedi diye insania
nn cesetleri hastahanelerde rehine 
olarak alıkonuluyor. Aç kalmamak için 
insanlar organianın satıyorlar. Burju
va basını bile sık sık bu manzaralara yer 
vermek zorunda kalıyor. 

Türkiye ve Kürdistan devrimci de
mokratik güçlerinin durumuna gelin
ce. Türkiye ve Kürdistan devrimci 
demokratik güçleri 12 Eylül'de işbaşı
na gelen sömürgeci, askeri-faşist dik
tatörlük kıtr§lSlllda ciddi bir varlık 

gösteremediler, uğranılan yenilginin 
sonuçlarını ağır bir faturayla ödediler. 
Bir çok deney ve giri§ime rağmen fa
şizme karşı ortak bir mücadele cephesi 
yaratılarnadı. Devrimci güçlerin içinde 
bulunduğu bölürınıe, dağıruklık ve al
ternatifsizlik devam ediyor. 

Buna karşın Türkiye'de ve Kürdi
stan'da yeni bir süreç yaşamyor. Kür
distan' da hızla yükselen ulusal uyalll§a 
parelel olarakKürt halkının ulusal mu
halefeti yeni boyutlar kazamyor. Tür
kiye'de i§çi sımf hareketiyle gençlik 
hareketi yeniden canlamyor. İlerici, 

N iştirnan 

demokrat ve aydın çevrelerin demo
kratik hak ve özgürlükler için başlattığı 
hareket genİ§ toplum kesimlerinden 
destek görüyor. Türkiye genelinde to
plumsal muhalefet yeni bir ivme kaza
myar. Yaşanılan süreç yeni bir 
devrimci yükseli§in koşullanru yaratıy
or. 

Devrimci güçler içine girdikleri pa
sifızm ve yılgınlığı aşarak uzun süren 
bölünme, aynlma ve dağılma sürecini 
tersine çevirmek için hızla toparian
mak ve örgütleornek zorundadırlar. 
Faşist dikatörlük devrimci güçlerden 
çok şey alıp götürdü, ancak devrimci 
güçlerin bu zorlu süreçte öğrendikleri 
çok şeylerde vardır. Şimdi devrimci 
güçler geçmi§lerine dönerek, onu ob
jektif ve sağlıklı bir değerlendirmeden 
geçirme şansına sahiptirler. Geçen bu 
uzun dönemin acı deney ve tecrübele
rine dayanarak günümüz için gerekli 
olan çok yararlı dersler çıkarabilirler. 
Geçmişin deney ve tecrübelerine 
dayanarak, uğramlan yenilgilerden 
dersler çıkanlarak bugün için: "Nasıl 
bir örgütlenme?", "Nasıl bir mücadele? 
Nasıl bir birlik ve ittifaklar mücadele
si? Yaş arnlan sürecin özellikleri neler
dir ve dayatan görevler nedir?" Bu 
sorulara doğru cevaplar aranmalı ve 

Di roja 06.09.1990'an de qiza Qazi 
Mihemed u hevaljina Kek Emir .. 
Qazi, EFFET QAZI li Swedi, li 
bajare Vasteras bi teqina bombeya 
ku di qutiya poste de şehid bu. 
Xema me mezin e. Le em careke 
din xuya dikin ku bi teroru kuş tine 
kes nikare me ji xebata rizgariya 
gele me bide paş. 
Sere malhata Effet QAZİ u gele 
kord sax be. 

Niştiman 
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bunun gerekleri yerine geitirlmelidir. 
Belirtmek gerekir ki Türkiye ve K ür

distan'da toparlanma ve yeniden örg
ütlenme alamoda umut verici adımlar 
atılmaktadır. Ama buular yeterli değ
ildir. Bu süreci hızlandırmak lazımdır. 
Bir kez daha geçmİ§İn hatalannın te
krarlanmarnamsı için dikkatli ve so
runılu davranmak gerekiyor. Ayrılık 
noktalan değil birlik noktalan öne çı
kanlmalıdır, ayniıkiardan değil birli
klerden yana olunmalıdır. Bölgede ve 
Kürdistan'ın genelinde yaşanan gelİ§
meler özellikle Kürdistan ulusal demo
kratik güçlerine yeni görevler 
yüklüyor. Bu görevleri yerine getirmek 
örgüdenmek ve halkı örgütlemekle ve 
bu temelde ortak bir devrimci müca
dele platformunu yaratınakla müm
kündür. Kuşkusuz, kaybedilen 
mevzileri geri getirmek zaman alacak
tır, büyük bir çaba ve özveriyi gerekti
recektir. Bu bilinerek hareket 
edilmelidir. 

Türkiye'de her on yılda askeri bir 
darbe kaçınılmaz nndır? Şimdi bazıları 
bu soruya cevap anyorlar. On yıl geri
de kaldı. Ama 12 Eylül faşizmi hala 
sürüyor. Öyleyse, yeni bir darbe kime 
karşı ve ne için? 
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SUÇSUZ CEZALAR NE OLACAK~?~~~~ 

(nAŞf:l\1 truTLu) 
Klasik Burjuva hukuku; literatürde 

bir "tahakküm hukuku" olarak tamınia
nıyor ve sınıf tahakkümünün (baskı
zorbahk) ideolojik anlamda 
somutlaştığı alan olarak kabul ediliyor. 

Özellikle içinde bulundugumuz hu
kuk düzeni gözönüne ahndığında, 

Türk Burjuva Hukukunun tanımlan
masında, bu belirleme ya da tanımla
ma yetersiz kalır. Bir idolojik 
belirlenim olarak kendisini tanımla
ması ve ifade etmesi gereken "talıak
küm"; hala yaşamakta olduğumuz 12 
Eylül koşullarında, fiili zor il§kilerine 
dönÜ§mii§, dönüıjmüıj olan kendisini, 
bir hukuk ili§kisi biçimi olarak dayat
mış ve tahkim etmiştir. 

Biz bunu, en yalın tanımıyla kendini 
açıga vurduğu alan olarak; sorgu, yargı 
ve infaz alanlannda görmekteyiz. 

Yine klasik burjuva hukukunda, bir 
anayasal hak olarak belirlenmi§ olan 
temel bir ilke vardır. Evrensel olarak 
kabul görmüıj bir ilkedir bu. Hukukla 
az ya da çok ilgili hemen herkesin ya
kından bildigı bu ilke; "suçsuz" cezanın 
olmayacagı ilkesidir. Bu ilke Türk Bur
juva Hukukunda da yeralmakta ve en 
başta Anayasa olmak üzere bütün bir 
yasalar hiyera'§isini baglamaktadır. 

Ancak, yukanda ifade etmege çalı§tıg
ım 12 Eylül hukuk düzeni; özellikle, 
sorgu, yargı ve infaz alanianna degin 

olarak, bu ilkeyi bir kenara atmıştır. 
Sınıf gereksinimleri ilkesel belirlenim
Ierin önüne geçmi§; keyfilik düzeni, il
kesel olanı aşmıştır. 

Bu nedenle degilnıidir ki, burjuva 
liberal söylemin, son günlerde agztna 
sakız ettiği, "suçsuz ceza olur mu?" so
rusu, boşlukta kalmaktadır. Bir keyfi
lik abidesi olarak ilişkinin fiili zor 
biçimlerine dönüıjmüıj belirlenmeleri; 
bir hukuk düzeni olarak kendisini day
atmış ve dayatılan §ey kurumsaliaşmış 
ise, salt bir söylemden öteye gitmeyen 
"suçsuz ceza olur mu?" sorusu, boşluk
ta kalmayıp da ne yapacak!?. 

"Suçsuz ceza olur mu?" 
Evet!... Bal gibi oluyor. Eger bu, 

sözkonusu ettigim ili§ki düzeninin ege
men oldugu ve kurumsaliaştığı bir or
tarnda gerçekle!jiyorsa; bir kat daha 
fazla oluyor demektir. Sorunun esası 
ve özü görülmüyor; görüldiigü yerde 
de susuluyor ya da kös geliniyorsa; bu, 
iki kat daha fazla oluyor, olmak duru
mundadır demektir!... 

Geride bıraktıgımız aylarda suçsu
zun idama mahkum edildi@; bilmem 
kaç yıldır da boynuna ilmegin geçecegi 
günü bekledigi, bir örnege tanık oldu 
kamuoyu. İlkay Erhan Çınar'dan söze
diyorum. Güneij Gazetesi'nden Deniz 
Som gündeme getirdi. "suçsuz ceza ol
maz" diyerek bir "Zincirbozan" üstüne 

fırtına koparanlar, olay üstüne cil tl er 
dolusu kitap yazanlar, bitmek tüken
rnek bilmeyen "Zincirbozan" öyküleri 
üstüne sermaye katlayanlar; İlkay Er
han Çınar örnegine kös geldiler!. .. Çı
nar örnegi üzerinde söylenenler ise, 
vicdan aklama çabasından öte gitmey
en, "suçsuz ceza olur mu" sorusuyla 
sınırlı bir aydın öfkesi olmaktan öteye 
geçmeyen bir söylemden ibaret kaldı! 

Oysa sorun, bir İlkay Erhan Çınar 
sorunu degildi. İdama mahkum edil
miş olması bakımından Çınar, belki ilk 
sırada yerahyordu. Belki son derece 
önemli bir örnekti ama, "suçsuz ceza" 
örneginin ne ilki ne de sonuncusuydu! 
Çınar idam edilmeyi beldeyen bir suç
suz cezalıdır bugün. Bunlar biliniyor. 
Vicdaniann ve beyinierin suskunluğu
na, "adam sende"ciligin serinliğine gö
mülmüıj olarak biliniyor!.. 

Ya bilinıneyenler? 
İ§te size, yüzlerce suçsuz cezalı ör

neginden bir tanesi daha. 
Adı: İbrahim. Soyadı: Göröz. Mar

din ili Merkezİlçesi Diyarbakırkapı'da 
1960 yılında dogmll§. Suçu: "Bölücü 
KUK örgütüne üye olmak, ADAM 
ÖLDÜRMEK! 1980 yılında bu fiiller
den dolayı suçlanarak tutuklanltll§. 
Diyarbaku Sıkıyönetim 1 Nolu Askeri 
Mahkemesi'nde yargılanmış ve suçu 
sabit görülerek önce idama sonra da 
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59.madde uygulanarak müebbet hapse 
mahkum edilıııi§tir. İbrahim Göröz'a 
verilen ceza Y argıtayca onaoarak ke
sinl"§miş ve Gör öz; Cezasını infaz et
rnek üzere en bru;ta Diyarbakır özel tip 
cezaevi olmak üzere bir çok cezaevini 
dolru;tıktan sonra Gazianep Özel Tip 
Cezaevine getirilmiştir. Halen de Ga
ziantep Özel Tip Cezaevinde hüküm
lüdür. 

Göröz'ün infaz etmekte olduğu ceza 
ise; kll§ku götürmez bir suçsuz cezadır. 
Çünkü; 

Göröz; "Bölücü KUK örgütüne üye 
olmak"tan suçlan1111§tır ama, 48 klasör
den ol11§3n dava dosyasının hiç bir say
fasında Göröz'ün örgüt üyesi 
olduğuna ilişkin bir tek kamt 

' yeralmamaktadır. Ortada bir 
"adam öldürme" suçu vardır. 

Örgüt üyeliği; "Adam oldür
mek" eylemi ile kamtlanınış say
ılmaktadır. 

Peki İlıarahim Göröz bir 
adam nu öldürmüştür? 

Y argıtayca onaoarak kesin
l"§miş olan Diyarbalor Sıkıyö
netim 1 Nolu Askeri 
Mahkemesi'nin 19811377, 
1989n3 Esas sayılı dava dosya
sında; İbrahim Göröz, Kızılte
pe'de Nurettin İlhan'ı 
öldürmekle suçlanmaktadır. 

Nurettin İlhan'ı öldürdügüne 
ilişkin ileri sürülen tek kanıt ise; 
davanın görüldügü süre boyunca sayı
sız ifade degişikliği yaparak İlıarahim 
Göröz'ü, Nurettin İlhan'ı öldürmekle 
suçlayan, ZEYNİ BIÇAKÇI isimli bir 
itirafçının ifadesidir. İlginçtir ki, itiraf
çi Zeyui Bıçakçı'nın ifadelerine göre 
öldürme olayında kendisi de vardır, 
ama Zeyui Bıçakcı bugün serbesttir Le. 
Olaydan dolayı suçlanmaınış ceza da 
almaınıştır. 

Bu anlatımiann olaya ilişkin geliş
menin bir yönünü açıklıyor. Gelişme
nin bir de öteki yanı var. 

Şöyle var: 
Ölen Nurettin İlhan, İbrahim Gö

röz'ün arkadru;ıdır. Aile ce talll§lklar. 
Nurettin'in öldürüldügü gün Göröz; 
Ankara'da Üniversite Seçme Sınavla
nndadır, ve bir tanıdıgtmn evinde kal
maktadır. Mardin Kızıltepe nerde, 
Ankara nerde!? Dahası var; Nuret
tin'in ailesi, "Oğlumuzu öldüren İbra
him Göröz değildir" demektedirler. 
Nurettin ölmeden önce iki kez ifade 
vermiştir. ifadesinde kendisine at"§ 
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edenlerin iki kişi olduğunu söylemiştir. 
Ama, ifadede İbrahimle iligili en 
küçük bir ima dahi yoktur. Oysa, Zeyui 
Bıçakcı'ya göre, ölen Nurettin, Bıçakcı 
tarafından çağnlarak evinden alınmış 
ve olay mahalline götürülmiiştür. Olay 
yerinde İlıarahim Göröz kendilerini 
beklemektedir. Nurettin, İbrahim ta
rafından sorguianmış ve sonrada at"§ 
edilerek ölümüne neden olunmuştur. 
Bunca yakın taıuşııuşbğa, olay anında 
bunca sıcak ilişkiye kacyn Nurettin 
kendisini vuranlan tammadığını ve 
kendisine iki kişi tarafından at"§ edil
diğini söylemiştir. Olacak iş değildir 

ama, önce polis sonra da mahk~me İ§İ 

oldurmuştüi ! ... 
Nasıl oldurmuştur? Olayı takiple yü

kümlü bir polis memuru Nurettin'i vu
ranlardan birinin GüRDON kod adlı 
kişi olduğunu ve bu ki§inin de İbrahim 
Göröz olabileceği yolunda bir rapor 
düzenlemiştir. Mahkeme de ayın rapo
ru kanıtlanndan biri olarak göstenniş-
tir. 
İbrahim Göröz bunun bir varsayını 

olmaktan öteye gitmediğini ve polisin 
bunu kanıtlaması gerektiğini mahke
mede dile getirmiş; mahkemenin Mar
din emniyetine bu yönden yaptıgı soru 
talimatina Mardin emniyetinde; yapı
lan sorugulamada bütün sanık ve tamk 
ifadelerinde "KORDON" kod adırun 
İbrahim'e ait olduğunu gösterir bir açı
klamaya rastlanmadıgı bildirilmiştir. 

Mahkeme savcısı bunun üzerine İbra
him'in tahliyesini istemiştir ama, istem 
reddedilmiştir. İbarahim'i suçlayan 
polis raporu ise, bütün yargı safhası 
boyunca delil olmaya devam etmiştir. 

Dahası var: Dava dosyasına göre; 
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olayda kullamldığı savlarran bir taban
ca vardır ama, kime ait olduğu bilin
memektedir. Ekspertiz raporlan 
bo§luktadır bu yönden. Gerek yerde 
bulunan kovanlar gerekse Nur et
tin' den çıkanlan çekirdeğin, eldeki ta
bancadan çıkıp çıkmadığı 

belirlenmemiştir. Ama, yargıtayca 

onaoarak kesinl"§en mahkeme karan 
İbrahim'i suçlu bnlmuş, önce idama, 
sonra da ömürboyu hapis cezasına 

mahkum etmekte tereddüt dahi gös
termemiştir. 

İbrahim Göröz, gerek polis sorugo
laması süresince, gerek yargılanma sü
resi boyımca bütün bu gelişmeleri ve 

çelişkileri anlatmaga çalı§mış ve 
"suçsuzum11 demi§tir. Olay tari
hinde Ankarada ve sınavda oldu· 
ğunu söylemiş, sınav belgesini 
mahkemeye sunmuştur. Nuret
tin'in ailesi, "oglumuzu vuran bu 
değil" demişlerdi. Ama, mahke
me bütün bunları dikkate alma
ınıştır. Dosyada çözülmemiş 

yığınlarca çelişki vardır. Ben, bu
rada esasa ilişkin kimi çelı§kiler
den sözettim ancak. 

Bugün, mahkemenin ba!jlıca 

tanığı, hatta tek tamğı olan Zeyui 
Bıçakcı' da dahil olmak üzere tüm 
dava tanıklan, ifadelerinin baskı 
ve işkence altında alındığını, 

İbrahim'in suçlu olmad@na ili
§kin her an tanıklık yapmaya ha

zır olduklannı belirtmektedirler ve 
İbrahim'e yapılan haksızlıktan ötürü 
vicdan azabı çektiklerini ifade etmek
tedirler. 

"Suçsuz Ceza11 olur mu? 
Bal gibi oluyor işte ve bu, bütün 

delışetiyle görülüyor, ya!janıyor! İbra
him Göröz, işlemediği bir suçtan do
layı ömürboyu hapse mahkum ediliyor 
ve suçsuz olarak, dokuz yılı ru;kın bir 
süredir her türlü keyfiliğin kol gezdiği 
cezaevlerinde tutuluyor!.. 

"Suçsuz ceza" olur mu? 
Türkiye'de olmaması için bir neden 

mi var!? .. Emrediyorlar oluyor işte!... 
Cezaevleri yüzlerce suçsuz cezali ile 

dolu. Yüzlerce Çınar, yüzlerce Göröz 
suçsuzluğun cezasını çekiyorlar ceza
evlerinde ve sözde adalet adına ya!jan
makta olan gerçekliğin daha bir gür 
sesle, çözümleyici bir sesle haykınla
cağı günü bekliyorlar. Sabırla ve karar
lılıkla! 
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Değerli Dostlar, 
NIŞTIMAN'uı yeniden yayuılana

cağuıı duydum. Benim için mutluluk 
verici bir olay. İçinde bulunduğum ko
şullan wrlayarak katku:ı olmak iste
diğimi bildimıek isterim. Sizlere 
başanlar dilerim. 

YAZMAK BIR EYLEM BIÇIMI, 
MÜCADELENIN DILIDIR... 

Buram buram coşku ve etkinlik dolu 
ve toplumsal gelişmelerin giderek yo
gunl~tıgı günümüzde, mücadelenin 
sıcak soluklarını duyarak ve y~yarak 
yazıyorum. 

Yazmak bir eylem biçimi, mücadele
nin dilidir. Ekilen tohumlann ve geli
şip serpilen filizierin bütünlügünü 
belgeleyerek; y~mla, toplumsal mü
cadeleyle olan kesin etkinliğini ifade 
eder. Toplumasal varlık toplumsal bil
inci belirler gerçeğinden hareketle 
mücadele etmek; yazgıya boyun eg
mek degil, duraganl~ak degil, ap
talca ve çaresizlik içinde varolan yada 
dayatılan statükoyu kabullenmek hiç 
değil; sav~ak, üreterek ve yaratarak 
umudu, özgürlügü, kardeııçe sevgiyi ve 
y~mın mutluingunu yakalayabilmek
tir asıl olan. 

Koşullar ve ortamın olumsuzlugu 
zerre kadar bu diiıjüncelerimizde bir 
değişiklik yaratmamalıdır. Önemli 
olan mücadele azmi ni bir y~am b içi
mine döniiıjtürmektir. Y ~m bir mü
cadele sürecidir. Teorik belirlemelerin 
pratikte ifadesini buldugu ve sıcak sa
vaşımın kıpır kıpır kıpırdayarak yo
gunlaştıgı bu süreçte 
sorumluluklanmız daha da artıyor. Bu 
yogun süreci tüm çıplaklıgıyla Yli§IYO
ruz. Elbette sürecin oyuak, yüklü ve 

yogun oldugu bir gerçek. Ancak bu 
sürecin karanlıklarını aydıulatmak, be
lirsizliklerini ~ak ve olumsuzluklan
m ayıklayarak süreci olumlamak; 
umut, özlem ve bilinçle bütünleııen be
klentileri bu sürecin nesnelligi içinde 
bir bütünsellik potasında eritmek ge
rekiyor. 

Bu bütünselligi yaratacak olan yük
sek sorumluluk bilinciyle yetişen birey
lerdir. Yani aydın insan gücüdür. 
Bunlar y~nun tüm yönleriyle uzman-
1~!111§, politik bilinç düzeyinin üst ev
resine ul~mak isteyen yaratıcı 

unsurlardır. Bir b~a degişle değişi
mi, döniiıjümü kavrayabilen, ileriden 
ve yeniden yana olan insan unsuru ... 
Dahası somut koşnilann somut tahlili
ni yapabilen, ulusal ve toplumsal ger
çekleri görüp çözüm öneren; çözüm 
yollannın örgütlülügünü saglayabilen, 
hiç bir şart altında sorumluingunu un
utmayan politik aydın kesiminden söz 
ediyorum. 

Kısacası, y~ güzelleııtirmek 
umutla olmuyor. Tam aksine umudu, 
beklentiyi, tasarlanam gerçekleııtir

mek için çalışmak, yaratmak, üretmek 
ve sav~rak eskinin yerine yeniyi ge
çirmek gerekiyor. Yannlara uzanan 
zikzaklı yollar ancak amansız bir kav
gamn şafagında aşılabilir ve yannlar 
ancak emeğin kutsal ellerinde güzelle
şebilir, anlam kazanabilir. "Sırça köş
kler"de oturup ve kendi kabuguna 
çekilip y~dan uzakl~ak degil; 
aksine tüm örülü duvarlan yıkarak, ka
bugunu yırtarak; hayatla, nesnel ger
çeklerle bütüuleıımek gerekiyor. 
Yoksa gün gelir yeniden kendimizi 
uçurumların bll§lnda buluruz. Dahası 
seçenekler öylesine sınırlı bir konuma 
gelebilirki, ya gözlerimizi tümden ka-
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payıp kendimizi bu uçurumun boşin
guna bırakmak, yada bulutlar üzerinde , 
aulamsız bir şekilde bir hiçlige karşı 
iradesizce dolaşmak kalır ... 

Savaşarak üretmek gerekiy
or. Yazılmayanı yazmak, çizil
meyeni çizmek, haykınlmayanı 
haykırmak, yapılmayanı yap
mak zorundayız. Yani yaşam ın 
siysal, kütürel, iktisadı ve to
plumsal her alanında olanca 
gücümüzle mücadele edip üre
tici ve yaratıcı olmak sorumlu
luğuyla karşı karşıyayız. 

Bundan başka seçenegımiz 

yoktur. Ancak bu şekilde tari
hin devindirİCİ gücü karşısında 
ayak bağı olan düşmanın ve ge
rici sınınann gerçek yüzünü 
vekimliğini ortaya koyabilir, 
mücadeleyi tayin edici sonuca 
götürebiliriz. 

Oysa günümüz insanımn yapacagı 
çok şey vardır. Yüzyıllardan bu yana 
"yazgı" diye bize dayatılanlara, bizim 
olmayan seçenekiere boyun egmeme
miz gerekiyor. Kendi yolumuzu kendi
miz bulmalıyız, kendi seçeneklerimizi 
kendirniz yaratmalıyız. Bunun somut 
koşullannı, yol ve araçlarını yaratma
lıyız. Bunu yapabilmenin yolu ve yön
temi ise hiçbir şeyden sakınmadan 
çalışmak, daha çok çalışmak ve kesin
tisiz bir mücadele vermektir. Sav~
rak üretmek gerekiyor. Y azılmayam 
yazmak, çizilmeyeni çizmek, haykınl
mayam haykırmak, yapılmayanı yap
mak zorundayız. Yani y~nun siyasal, 
kütürel, iktisadı ve toplumsal her ala
nında olanca gücümüzle mücadele 
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edip üretici ve yaratı
cı olmak sorumlulu
guyla kal'§l kal'§lyayız. 
Bundan başka seçe
negimiz yoktur. An
cak bu ı;ekilde tarihin 
devindirici gücü kar
§ISIIlda ayak bagı olan 
düşmanın ve gerici sı
nıflann gerçek yüzü
nü ve kimligini ortaya 
koyabilir, mücadeleyi 
tayin edici sonuca gö
türebiliriz. 

içerde yada dışar
da olmak, veya ülke 
topraklanndan uzak
ta olmak, sonucu deg
iştirmiyor. Yaşarnın 

ve varolabilmenin ku
ralı mücadele etmek-

DİLİ YASAK SEVDAMlN 

Haykınşlar yankılanıyor 

topraktan 
Daldan göle isyan tepimi 
Dizim sıralanmış direnç 

ellerinde 
Alnımız göğe dayalı 

Düştük yollara 

Ve yürüyüşümüz 
Korkusuz yarınlara 
Yüreğimiz kor kor alev li 

vesevdamız 
Çığlık çığlığa Napalın altında 
Kanaryürek 
Yürek suskun deryada 
Ve dili yasak sevdalıının 

Vurguna tutulmuş sözcükler 
Zincire vurulu dört dilimde 
Oynaşır kuzgunlar 
Kan yalıcılar Medyam' da 

M.CanAzbay 
Agustos 1990 
Çanakkale E tipi Cezaevi 

N iştirnan 

ONURLU ARKADAŞIM 
EŞREFIN ANISINA 

Öfkeliyiz hemde dopdolu 
Kasr-ı Şirin'den Lozan'a 
Yüreğimiz burkuluyor dağ 
kuytulannda 
Köhne zindan kapılarında 
Acılar hanesine yazıldı 
Bir dost daha!. .. 

M.CanAzbay 
Aydın E.Tipi Cezaevi 

ll 

tir. Her yapının, her toplulugun, ve 
hatta her bireyin yapacagı, üretecegi 
bir §eyler vardır. Tarihin bize yapmayı 
emrettigi görevlerimiz vardır. Bundan 
kaçmamayız. Y eterki bunun bilincinde 
olalım ve yeterki bu konuda içtenlikli 
olalım. Umut, beklenti, özlem ve is
temleriınizin gerçekle§mesi sürekli ve 
kararlı savaşımınuza bagtıdır. Amacı

mız bütün halklar için ·yeryüzünde 
emegin kutsal bayragı altında gerçek 
barl§l, özgürliigü, "§itligi ve karde§ligi 
kalıcı ve köklü kılmak olmalıdır!... 

M.Can Azbay 
Çanakale E Tipi Cezaevi 

ÇAGRI 

ölümün, soguk bedenine dokunmak 
uzak dursun umudun fıdanlanndan 
eger her §eye ragmen, 
yakalamak istiyorsun 
düşmamn hain kuf§unuyla 
kavgada ülkemin topraklannda 
uzun bir mazı agacı 
yada onurumuz gibi dik 
bir kaya altında 
bilesin, seni suçlayacak sıcak kandan 
ve utarursm 
kartallar uçtu yuvasından 
ovaya kaçan taV§aD 
tuzagın en haini bekliyor seni 
tilki kılavuzluk ediyor ölüme 
otlar bile gölge etmeyecek üstüne 

ranzadan ülkem görünüyor, 
sanki yökyüzü 
seni dilim dilim eden parmaklıklar 
derinligini enginligini bölemiyor 
yer çekimin asiler kU§lar 
maviliklerinde öpücüklerimi 

getirecek sana 
anasının Lori'sine susaiiU§ 
e§ikteki malısun çocuk 
ne olur aglama!. .. 
26.07.1990 
EDİP 
N azilli E tipi Cezaevi 
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İNSAN HAKLARI DERNEDGİ (İHD) DİYARBAKIR 
ŞUBESİNİN AÇIKLAMASI 

BASINA AÇIKLAMA 

09.07.1990 tarihinde Diyarbakır 

Merkez 2 Nolu kapalı cezaevinden 
siyasi tutklu bayanlar adına Güler Çe
lik tarafından dernegimize gönderilen 
mektupta; 

Adalet Bakanlığının yayınladığı ge
nelgeye göre, bayram süresince 4 gün
lük açık görüş hakı tanındığı halde, 
mektupta adı geçen cezaevi müdürü 
Sırn Ararat bayramın 1. ve 2. günleri 
için tutukiniann yakınlan ile görüşme
lerine sadece 4' er saat, bayramın 3. ve 
4. günlerinde ise bu genelgeye rağınen 
açık görüşlerine izin verilmemiştir. Tu
tuklulann ilirazianna kacylık, mek
tupta adı geçen cezaevi müdürü Sun 
Ararat'ın yanıtı §U olmll§tur. "Ben her
şeyi yapanın, Bakanlık size açık görüş 
hakkını vermiş olabilir. Ama buraya 
kanunda benim, devlet'te benİm11 diye· 
rek kesip atıni§tır. 

Bu uygulama keyfiligi yanında, Ag
ostos Genelgesi ile cezaevlerinde ba
§layan baskı sürecinin bir yansunası dır. 
Bu uygulama, Tutukinlara uygulanma
sı gereken Asgari Davraniş Standardı 
Kurallannın çigıı.emesi, Temel İnsan 
Hak Ve Özgürlüklerinin yadsınması
dır. 

Bu uygulama sadece tutklulara ek 
bir ceza niteliginde degildir, bu uygu
lama ayın zamanda, tutklu ailelerinin 
çocuklan, kardC§leri, ve yakınlan ile 
açık görüşme haklanm yok eden bir 
darbedir. Bu uygulama cezaevlerinde 
yeni huzursuzluklara yol açacak nite
liktedir. 

Cezaevlerinden, baskıların arttığına 
dair bu tür gözlenebilir İnsan Haklan 
ihlalleri Yönetim Kurulumuza ul3§
maktayken, soo günlerde gözaltına alı
nan çogu demegirniz üyesi 30 
civanndaki insanın, 15 günü geçmesi
ne rağınen halen yargı önüne çıkani-

maması Temel İnsan Hakianna aykın
dır, mC§ru değildir. Oysa tam üyelik 
için b3§vuruda bulunulan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Ülkelerinde 
gözaltı süresi 24 saatı geçınemektedir. 
BizİHD Diyarbakır $ubesi Yönetim 

Kurulu tutuklular ve gözaltına alınan
Iann yakınlan ile birlikte bu tür insan 
Hakianna aykın uygulamalan kımyor, 
b3§ta Adalet Bakanlığı olıoak üzere 
tüm yetkilileri bu uygulamalara soo 
venocyc ve demokratik kamuoyuna bu 
tür baskıcı gelişmelere kacy duyarlı ol
maya çağınyoruz. 10.07.1990 

HatipDicle 

Başkan 

İHD Diyarbakır Şube Başkam Hatip Dicle'nin 6.8.1990 
tarihinde basma yaptıgı açıklamamn tam rnetnidir. 

BASINA AÇIKLAMA 

Değerli Basın mensuplan; 
19 Temmuz 1990 tarihinde Diyar

bakır'da Yönetim Kurulu Üyemiz Ha
san Beksek'in aralannda bulunduğu, 
çoğu derneğimiz üyesi 17 kişi, 13 gün 
gözaltında tutulduktan sonra 1 Ağus
tos 1990 tarihinde yargı önüne çıkan
larak, sadece Makina Mühendisi 
Abdullah Soysal tutuklarup, diğerleri 
serbest bırakıldılar. Mahkemece ser
best bırakılanlar Dernegimize b3§vu
ruda bulunarak, Diyarbakır Çevik 
Kuwet Merkezinde; askıya alma, elek
trik verme cinsel organı sıkma, tuzlu su 
içirme, aç-susuz bırakma, darp, saç ve 
bıyık yolma gibi insanlık dl§l ağır işken
celerden geçirildiklerini beyan etmiş-

ler dir. 
20 Temmuz 1990 tarihinde Yönetim 

Kurulunca basma yapılan açıklamada 
işkence haberleri kamuoyuna iletilme
sine ve yetkililerin dikkati soo gelişme
ler üzerine çekilmesine rağmen, 

Diyarbakır' da gözaltıoda alınan insan
lara yapılan işkenceterin sistenıli bir 
§ekilde devam ettigi gözlenmektedir. 

İ§kenceciler bu tavırlanyla, sadece 
gözaltına alınıp daha sonra mahkeme
ce serbest bırakılan insanlara k31"§1 
degil, insan onurunu ayaklar altına ala
rak tüm insanlığa k31"§1 suç işlemişler
dir. Bu uygulamalar, İnsan Haklan 
Everensel Beyannamesi ilkelerinin 
çigıı.enmesi ve Türkiye'nin de altında 
imzası bulunduğu İ§kencenio önlen
mesine ilişkin Uluslararası sözlC§me-

le rio eo kaba bir tarzda ilılalıdır. Yet
kiJiler ve tüm demokratik kamuoyu, in
sanlık onurunun ayaklar altında 

süründürölmesine artık seyirci kalma
malıdır. 

Bu keyfi ve insanlık d1§1 uygulamala
n §iddetle kıruyar, ba§la yetkililer ol
mak üzere ninsanımil diyen herkesi 
göreve ve demokratik kamuoyunu 
duyarlı olmaya çağınyorum. 

HatipDiCLE 
B3§kaD 
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NEDİM KAYANIN ARDlNDAN 

Nuseybin'den aldığınuz haberlere 
göre 30 Agustos günü gece yarısı bir 
vakitte bölgede KUK'un aktif kadrola
nndan biri olan Nedim KA YA bilin
meyen karanlık bazı güçler tarafından 
şehit edilmiştir. Nedim KA YA 30 
Agustos günü gece yarısında evine gi · 
derken yolda pusuya dÜ!jürülınti§ ve 
kaçmhp öldürüldükten sonra cesedi 
Alman Köprüsü denilen mevkiye bıra
kıl!IU§tır. 

Nedim KAY A'mn öldürülme habe
rinin duyulması ardından Nuseybin'de 
büyük bir kitle toplanmaya başla!IU§tır. 
Sömürgeci-faşist devlet güçleri bölge
de olaganüstü tedbirler alarak Nusey
bin'in giri§ ve çıkışlarını kontrol altına 
alınışlardır. Olayın yeni bir kitlesel ey
leme dönÜ!jeceginden korkan devlet 
güçleri cenazenin alelacele defnedil • 
mesi için harekete geçerek, ailesi üze
rinde baskı uygulamaya 
başla.ıııı§lardır. Ayın gün (31 Agustor 
Cuma) çevre köylerden çok sayıda 
köylünün de katılımıyla Nuseybin'de 
bugüne kadar benzeri görülmemi§ bir 
kalabalıkla cenaze törenle defnedil · 
mi§tir. Cenaze törenine degi§ik to· 
plum kesimlerinden 20 binin üzerinde 

· insan katıl!IU§tır. Nuseybin halkı de
gerli eviadı Nedim KAYA'nın katle
dilmesi olayına duydugu tepkisini 
büyük bir kalabalıkla cenaze törenine 
katılarak göstermiştir. 

Nedim KA YA 1953 yılında Ger
cÜ!j'ün KEFRE köyünde dogdu. Or
taokul ve Lise'yi 1968-1974 yıllan 

arasında Nuseybin'de okudu. Ardın
dan 1978'de Mardin Egitim Enstitü
sü'nü bitirdi. Kısa bir meslek 
hayatından sonra ögretmeuligi bıraka
rak devrimci mücadeleyi profesyonel 
bir kadro olarak sürdürmeye başladı. 

1970'lerin başında T-KDP içinde ye
ralan Nedim KAYA 1978' den itibaren 
devrimci mücadelesine KUK içinde 
aktif bir kadro olarak devam etti. 
1979'un sonlannda sömürgeci güçler 
tarafından tutuklandı ve Mardin'de 
Diyarbakır'da çok agu i§kenceler gör
dü. Mardin ve Diyarbakır zindanların
da sömürgeci-faşist i§kencecilere karşı 
destansı bir devrimci direnİ§ gösterdi. 

1979-1984 yıllan arasında Diyarbakır 4 
Nolu zindamnda yattı. 1979-1984 yılla· 
n boyunca kaldığı Diyarbakır zindan
lannda baskı, zulüm ve i§knecenin en 
katmerli döneminde hapishanedeki 
bütün devrimci direni§lerde yerini al
dı. 

Nedim KA YA, 1970'lerin başların
da şehit oldugu güne kadar yaşamını 
halkının yertsever davasına adayan 
yigit bir savaşçıydı. Dürüst, fedakar, 
kararlı ve atılgan bir karekıere sahipti. 
Kürt halkının bagımsrzhk, demokrası, 
birlik ve sosyalizm mücadelesinde dai
ma ön saflardaydı. Bu yolda hiçbir za
man kararsızlıga dÜ!jmedi, hiç bir taviz 
vermedi. Mücadelenin en zor günle· 
rinde, ko;ullann en agır oldugu dö
nemlerde dahi bu zorlu yolda daha 
inançlı ve daha cesur bir şekilde yürü
dü. 

O daima Kürdistan devriminin ÇI· 

karlarım her şeyin üzerinde tutan bir 
anlayışla hareket etti. İşçi, köylü ve 
emekçileri Kürdistan devriminin te
mel gücü olarak görüyordu. Bu neden
le bölgede tarım emekçilerinin 
direni§lerinde, köylünün toprak müca· 
delesinde önder bir kadro olarak yer 
aldı. Ulusal hainlare ve i§birlikçi feo· 
dal güçlere karş verilen mücadelenin 
önde gelen savaşçılarındandı. Bölgede 
yurtsever hareketin geli§mesinde 
emegi geçen yeri doldurulmaz bir kad
roydu. 1976'da yeniden başlayan Gü
ney Kürdistan ulusal direıııne 

hareketinin sürdürülebilmesi için böl
gede gerekli lojistik destegin saglan
masında büyük katkılan oldu. 

Nedim KAYA 12 Eylül faşizminin 
dayattıgı yeni ko;ullarda bölge halkı
nın en büyük mücadele dayanaklann· 
dan biriydi. Bu dönem boyunca zulüm 
ve baskının, i§kence ve yoksullugun, 
komando ve özel tim terörün ün, toplu 
göçettierne ve kanlı katliamlarm gün· 
lük yaşam biçimi haline geldigi Kürdi
stan'ın bu bölgesind halka yol gösteren 
mücadelenin başım çeken biriydi. Son 
Nuseybin, Cizre, Silopi ve diger yerler
deki kitle eylernlerinde onbilerin yol 
göstericisi olmuştu. 

Bundan dolayıdır ki Nedim KAYA 

bölgede sömürgeci-faşist devlet güçle
rinin ve i§birlikçi hain çevrelerin önce· 
likli hedeflerinden biri haline gelmişti. 
O, halkı için ne kadar sevilen ve güven 
duyulan biri idiyse, sömürgeci-faşist 

güçlerin ve onların i§birlikçileri hain 
güçlerinde o kadar korktugu ve kin 
duydngu biriydi. Üyesi bulundugu 
KUK hareketinin olayla ilgili olarak 
yayınladıgı bildiride haklı olarak: 
"Nedim KA YA yoldaşmuz bölgede sö
mürgeci güçlerin ve onların yerli i§bir
likçileri olan hain çevrelerin boy hedefi 
haline gelmi§ti. O'nun katledilmesi 
olayı sıradan bir olay degildir. Bu olay, 
özel olarak belirlenmiş bir hedefe yö
nelik önceden planlanmİ§ bir eylemin 
sonucudur." deniliyor. 

Nedim KAYA; halkçı karekteri, 
devrimci ki§iligi ve mücadeleci geçmi· 
şiyle halkının sevilen ve güvenilen bir 
evladıydı. Kürt halkı O'nun gibi yigit 
evlatlar yeti§tirdigi için ne kadar gurur 
dudsa hakkıdır. Kuşkusuz, O'nun öl· 
dürölmesi halkı için büyük bir kayıptır. 
Ancak, O,nun açtıgı mücadele bayrajjı 
yere dÜ§memi§tir, dÜ§meyecektir. 
Kürt halkının bu yolda yürüyecek daha 
binlerce yigit eviadı vardır. Kürt halkı 
bugüne kadarki özgürlük ve bagım
sızlık mücadelesinde binlerce eviadını 
şehit vermiştir. N edi m KAYA, Kürt 
halkının kalbinin derinliklerine göm· 
dügü ve hafızasına silinmez bir biçim~ 
de kazıdıgı bu binlerce yigit 
evlatlanndan biridiri. Kürt halkı Ned· 
im KAYA'yı kalbinin derinliklerine 
gömdügünü ve O'nu mücadelesinde 
daima yaşatacajjım 31 Agustos 1990 
günü yapılan cenaze törenine görkemli 
bir şekilde katılarak daha ilk gününde 
göstermİ§ oldu. 

Nedim KA YA, Kürt halkının ne ilk 
şehididir ve nede sununcusu olacaktır. 
Kürt halkımn özgürlük ve bagımsızlık 
mücadelesinde daha nice şehitler veri
lecektir. Hiç bir özgürlük ve bagımsız
lıktan daha degerli degildir. Çünkü, 
özgürlük ve bajjımsızhk agacı daima 
kanla sulamr. 
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PIRSGIREKEN TEVGERA KURDISTANE 

Di pevajoya ku gelek biiyeren mezin 
ii guherandinen li dine ii nemaze li 
devielen Sosyalist çedibin, tevgera 
Kurdistan€ ji di qonaxeke nô, taybeli ii 
zor giring re derhas dibe. Di ve qonaxa 
giring de, ez dixwazim bi taybetlli ser 
reW§ll Kurdistana bakur ii pewi'stiyen 
ku betir xwe derdixlnin hale bi kurtayi 
be ji rawestiın. 

Ji al1k1 tevl zilm ii zordariya dijmin 
xebat ii tekoşina gele me dom dike, roj 
bi roj ge;tir dibe ii betir ji sinaren nav
çeyan derdikeve. Di dtroka kurdistan€ 
de, gele me tu deme wek niha bi gelem
peri bi hevdu re hereket nekiriye. Şiy
arbiineke mezin ketiye nav gel. Xeta di 
nav gele me ii dijmin de her roj betir 
qalind dibe ii wek netewekibetir li xwe 
xwedi derdikeve. Li hemberi zilm ii 
sttemkariya dijmin mer, jin zarok, kal 
U pir bi hevdu re, bi awakl m€rxasi 
radiwestin, seri ji wan re natewinin. 
Xwedi li xebat ii tekoşeren welate xwe 
derdikevin. Ev tirsek mezin dixe dile 
dijminen me ii hevalbenden wan ii 
dijmine xwi'nrej betir har dike. 

Dijmin, Ji bo jiyana xwe ya kirej ii 
koledari bidomine qanôn O fermanen 
taybetl derdixine. Zilm ii zordariya li 
ser gele me dijwartir dike. Listik O fe
nen nu li dar dixine. Betifaqi u nako
kiyen xistiye nav me kurtir dike. Bi 
nave "parCzger€n gunda11 dixwaze 
"cah§itiye" betir p<§de hibe ... 

Hiç şik tune ye, ku ev kiryaren wiha 
nikare tekoşina gele me rawestine. 
Berxwedan O raperina gele me ya ji 
diroka w1 te O qonaxa ku xebat O teko
şina niha gihaştiye, ji bo me serfıraziy
ke mezin e u xwedi rfimeteke taybeli 
ye. U dive em bi wan bfiyeran sermesi 
nebin. Ji van ji dersan derxinin, da ku 
hin kar il pengaven hejatir Mn avetin. 

Li gel ve re~a ereni (pozitlv), dive 
em aliye din ji bibinin. Tevgera Kurdi
stane ya netewi' u demokrat[ di ware 
rcbclstiniyC de bersiva ve qonaxC nade. 
Teri pi\şengiya wan bfiyeran neke, ku 
bi awakirekfipek bime;ine ii bighejine 

qonaxen peşdetir. 
Ev nayC ve man€ ku mirov rCxistinen 

benin dfirçav bike. U eger mirov bi 
arınanca welatekl wek Kurdistan€ 
rizgar bike il w1 bighejine civatek de
mokrat fi wekhevl derdikeve qada şer, 
dive mirov go ri reW§ll wi'welatl fi dijmi
nen w1 xwe bi her awayi arnade bike; 
xwedi rexistiniyek nfijen, tekoşer il 
xwedi program il siyaseteke gori wela
te me il dine be. Di nav gel de şax ii 
reçiken xwe berda be. Li hemberi 
dijmin di her wari de xwedi dezgeh il 
sazenden pewi'st be. Bi kurtayi xwedi 
Rexistiniyeke wek maketa dewleteke 
be. 

Tevgera Kurdistane ya nete
wi u demokrati di ware rexisli
niye de bersiva ve qonaxe nade. 
Teri peşengiya wan buyeran ne
ke, ku bi awaki rekupek birne
şine u bighejine qonaxen 
peşdetir. 

Ev pirsgirekek pir all ye il zor giring 
e. Di nav pirsgireken heye, xelekeke 
sereke ye. Çareserkirina gelek pirs u 
pirsgireken din ji, bi ve ve gireday1 ye. 
Lama dive her rexisıinen şoreşger fi 
demokrat her kesen niştiınanperwer il 
tekoşer li ser ve pirsgireke rawestin; ji 
niha de bingeh il mercen çareserkirina 
we arnade bikin. 

Beri her tiştl, gerek mirov xwe wek 
xwe bibine. Ne xwe kem bike, ne ji bi 
paçan seri li xwe mezin bike. Dive ra
birdfi u serbihuriye xwe di her çavan 
derhas bike. Bi awaki objektiv dersan 
je derxine. Ji ber kemaniyen xwe fedi 
neke. Bi rexnegiri xwedili rabirduya 
xwe derkeve fi bikanibe xwe nfijen bi
ke. Rexistin, ji bo gihandina armancen 
ku mirov daniye pi\şiya xwe, navginek 
( aletck) e. Dem heye, rcxistin u gr u ben 
henin kar u xebaten heja dikin u pi\ş
ketinCn mezin dighinin tcvgC.ra welat€ 
xwe. U dem heye, ku ew edibersiva we 
pevajoye nadin. W e gave, dive ew xwe 
nfıjen bikin. PC.wfsti ii vatiniyCn bikevin 

ser milen wan pekbinin. Arnade bin ji 
her fedekari il guherandinen, ku pe
wi'stiya tevgera welate wan je heye. 
Eger ew bi van vatini il pewistiyan ra
nabin, we gave dikarin li p<§iya tevgera 
welate xwe bikin asteng. 

Lo ma, gele k giring e, ku mirov vi tiştl 
dfuçav neke. Ev bi dev gelek caran ten 
gotin. U gelo di rastiye de, di pratike 
de em çiqas arnade ne, ku ve texin 
jiyane. 

Wek te zanin, tevgera Kordisıana 
Bakilr di 12 İlona sala 1980-an de bi 
hatina cunta faşist ya le;keri kete qo
naxeke nu. Rexisıinan gelek derben 
mezin xwarin. Reviyen ku ji wan dihaı 
kirin peknanin. Hinek rexistin bi erişen 
cunta faşist di demeke kurt de belav 
bfin. Yen din ji, ne berxedanek berbi· 
çav berpi\ş kirin fi ne ji paşdevekşandi
nek bi rekilpek kirin. 

Ev ji di da xuyakirin, ku rexisıinen me 
bi rasti xwe ji berberiya bi dijmin re 
arnade ne kiri biln. Ji bo li hemher hez 
O dezgehen dijmin rawestin il tekoşi
nek pewi'st bidin, hez il dezgehen xwe 
danemezirandibfin. Hezbfina dijmin bi 
çfik dihat ditin fi yan rexisıinan ji ji 
heqe wan zedetir dihat mezinkirin. Lo
ma j1 cunta faşist, hernama ku dabfi 
peşiya xwe be ku bi berxwedaneke cidi 
il rast be, hedi hedi xiste jiyane. 

Ev ji dida xuya kirin ku tevgera Şo
reşgeri ne gori heviyen je dihat kirin bi 
hez u rexistin bil. Tevl ku di nav gel de 
zede belav jibilbil, ev potansiyela me
zin xwe;ik nehatibfi bilnandin illi hem
beri erişen wiha nehatibil amadekirin. 
Ya rastin, rexistinen me beri cfintaye 
ji di tengasiyek mezin re derhas dibiln; 
Gelek pirs il pirsgireken wan ketibiln 
ser hev. Di ware rexisıini de ber bi sala 
1980-an de p<§ketin dewsa xwe ji rawe
standin il paşdeketine re dihişt; Gori 
re~a rexisıinan ya taybeti, betifaqi iı 
perçebfin ket nav wan. Li p<§iya tev· 
gera Kordisıane xetimandinek berbi· 
çav çebfi. u rexistin li ser sedemen vi 
tiştl fı çareser kirina wan ranewestiyan. 
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Dewsa ku ji rôkariya grôbi xelasbibe, 
hejmara grôban Mtir bô. Di navwe toz 
ô dôxane de, kes! kes nedidit; Gelek 
ti§t tevlihev bôbôn ô sinaren gelek ti§
ten rast ô çewt ne xuyane bôn. 

Ji ber ve ji, dema cônta hat rexistin 
be haziri halin girtin ô li hemberi côn
taye berxwedanek bi rasti nedan. Bi 
hatina côntaye ô eri§en we, pirsgreken 
dinjikete ser yen bere ô bare rexisıi
nan girantir bô. 

Le mixa bin pi§ti şikestina li hemberi 
ciıntaye ji, ew nexwe§iyen di nav rexis
ıinan hebôn, berdewam kir. Rexisıinen 
me bi awaki rast! ô berfıreh derbasbô
nen xwe di ber çavan derhas nekirin, 
dersen pewist je dernexistin ô bi goti
nek din ji, ji rastiya xwe reviyan. Ji 
dewsa kemasiyen xwe bibinin ô çareser 
bikin, gelek caran li hinek kesan hale 
gerandin, ku kemani ô gunehan texe 
suten wan. Hinek adeten kiret ô bebex
tiyen mezin kete nav tevgera Kurdista
n€. Ew kesen beri çend rojan hevalen 
hev bôn ô di rexistineke de cih digirtin, 
pi§ti çend rojan dikaribôn bi hesani 
xerab bihata dilin u ew sixuren hinek 
dewlet ya ji hezan bihata ilan kirin. 
Nexweşiyek din ji, ku gava mercen xe
bate girantir u pirsgireken rexisıinan 
zedetir dibôn, ji dewsa bi awaki kolek
tifi mirov wan kemasiyan bibinin u ça
reserbikin, gelek caran riya heri erzan 
dihat girtin. Bi sedemen ne di cih de, 
gelek kes ji rexisıinen xwe vediqetiyan. 
Le hinek kesen Mberpirsiyar bi ve ji ne 
dihatin ser' bi awaki karsani li na ve 
rexisıina xwe xwedi derketin ô disa bi 
karsani kovaren we weşandin. Hinek 
rexisıinan ji nedixwastin ji wan kesen 
korsan kem birninin il dixwestin ji bo 
menfeeten biçilk il be rilmet wan kor
sanan "meşrfiıı bikin. 

Ji ber wan sedeman ji, pirsgireken 
hebôn çareser ne bun, her roj betir 
girantir bôn il rexistin ketin nav qona
xa belavbitne. Yekiti ô hevkariyen dix
west be çi\ ki ri n ji, ji ber hesaben guritbi 
u ji bo qelsiya rexistini, di rastiya xwe 
de ne ketin jiyane it re ji çareserkirna 
xetimandina li pi§iya tevgera kurdista
n€ venekir. fro ji ew pirsgirek ô xeti
mandina li peşiya tevgera welate me 
berdewam e. Bi derengi be ji dive em 
ve rastiye bibinin. Eger em ji ve rastiye 
birevin u nexwazin hin ji bibinin ewe 
jiyan bi me bide xuyanekirin. Di wan 
mehen, ku gele kurdistane li gele k ba-

Niştiman 

jaran seri hilda u li hemberi dijmin 
betirs rawestiya, disa aşikar kir, ku re
xistinen me ne hazir bun, ku p<Oşengiya 
we serbildane bikin ô tilkoşine bighiji
ne qonaxen p<Oşdetir. 

Ji ber ve yeke, mirov bi kurtayibe ji 
dikane beje: 

1) Rexitinen me hinji, pirsit pirsgi
reken xwe yen siyasi u rexistem çareser 
nekirine. Tu rBxistin bi ve reW§3. xwe 
nikare pilşengiya tevgera rizgariya 
Kurdistane bike. 

2) Pewistiya tevgera Kurdistan€ bi 
r6xistiniyek xurt, nüjen, h!kü§er ii xwe
di programek li gor rewşa welet heye. 

3) Rexistinek wiha, bi xebatek rexis
ıint u kolekfivi mumkun e. Dive mirov 
ew kesen ji dervi' rexislinan manin ü 
dilxwazen damandina kar u xebaten 
siyasi ne ji, bide ber çavan. Le pewist e 
ku em tu paye nedin "serxebilntiye" u 
nerineo ku "em binerin, eger tİ§tekiba§ 
ç€bibe emji'henin". Vatiniya pekani'na 
alternarivek wiha, di seri de dikeve ser 
milfn rBxistinan. U ev vatiniya deyne 
her kesen ni§timanperwer u şoreşgere 
ji. 

4) Ri ya rexistiniyek wiha, di yekitiya 
siyasi il hevkariyan re derhas dibe. Ji bo 
we ji, dive di wl warl de em xwedi 
program u politikak zelal bin. Mirov 
arnade be li ser wan nerln U programan 
munaqeşe bike, vekiri be ji guherandi
nen pewfst u bikaribe xwe ji nav lepen 
birubaweriyen teng derxine. 

Çareserkirin u bersiva gelek 
pirs u pirgireken Tevgera Kur
distane di berçav derbaskirina 
derbasbô.yen me de derhas di
bin. Eger em çiqasi bikanibin li 
du xwe vegerin u li pirezen xwe 
binerin u dersa je derxinin, 
erne wiqasi ji peşiya xebat u te
koşina xwe bibinin. 

Pirsa yekitiya siyasi ii rexistinek ça
wa pewist e, pirsek zor giring e u pira
liye. Lo ma ez rastir di b inim, ku di roj en 
p<Oş de bi awaki berfireh li ser ve pirse 
rawestim. Le disa jl, ez dixwazim di vi 
wari de hinek tİ§ten bingehi bi xete 
qalind ji be, diyar bikim: 

Gava em belısa diroka Kurdistan€ 
dikin, bi serbilindi em diben: "diroka 
serbildane ye, diroka berxwedane ye". 
Le em bi ve serbilindiye nikarin bejin 
diroka tifaq il yekitiya ye. 

Be gilman pirsek wiha giring ilgiran 
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bi hesani u di demek kurt de çareser 
nabe. Loma ji, ji dewsa em bi dil yeki
tiye li ser hesaben biçilk il ji rastiya 
welate me dur kevin, dive em merc il 
pewistiyen yekitiye pekbinin it peva
joya we bistewinin. Ne wiha be ew pirs
gireka çareser nabe. Y ekiliyen li ser 
kaxeza, li ser hesaben biçilk u ne li ser 
axa Kurdistan€ bin, peşiya xetimandi
na tevgera Kurdistan€ ven.akin. Bawe
riye nade derdora xwe il nikarin 
p<Oşengiya şoreşa welate me bikin. 

Ev naye we mane, ku mirov li dervi 
welet ji, hevkari it nezikatiye çi\nake u 
xebat il tekoşina ji dervi welet biçilk u 
rola kadiren ji dervi welet di derheqa 
çareserkirina pirsa yekitiyan de kem 
dibine. Le, pirsa sereke ew e, ku em 
tevgera kurdistan€ li welet ji ve ten
gasiye derxinin; Li hemberi nerinil he
zen tasfiyekar, rast il refomist 
alternativek şoreşger il tekaşer derxi
nin. Hew bi vi awayi em dikarin bawe
riyek rastin bidin gele xwe, fen it 
listiken dijmin sitewr bihelin. 

Ji bo em bighejen ar mancek wiha · 
piroz, du vatiniyen sereke derdikeve 
pt!§iya rexİstinen me: 

1) Be ku tekeve na va tengasiya grub i, 
her rexistin xwe nujen bike il xwe di 
ware rexisliniye de ji nô ve bilhiln e. 
Hewl bide, ku tekoşina di nava welet 
de gori rewşa iro geştir bibe; Bi xebat 
il tekoşina ji dervi weleı wi kari xurtir 
b ike. 

2) Ji bo pekanina rexistiniyek bi rasti 
bikaribe bare şoreşa kurdistan€ bi ser 
milen xwe de ô p<Oşerigiye je re bike; 
pirs ô pirgireken li ser riya şoreşa we
late me çareser bike, dive her rexistin 
xwedinerin ô programek zelal be. Xwe 
ji vi ti§ti re arnade bike. Bi xebat il 
tekaşina xwe pe\joya vi ti§ti bistewine. 

Çareserkirin il bersiva gelek pirs u 
pirgireken tevgera Kurdistane di ber
çav derbaskirina derbasbilyen me de 
derhas dibin. Eger em çiqasibikanibin 
li dil xwe vegerin illi pirezen xwe biner
in ıl dersa je derxinin, erne wiqasf jf 
p<Oşiya xebat u tekoşina xwe bibinin. Ev 
vatiniya bi awaki rasti u berfireh neba
tiye bi cih anin. Tevi ku bi derengi keti 
be ji, dive em xwe ji ber ve rastiye edi 
nedin ali. 

* * * 
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RABERDiiYEN ME P"EşİYA XEBATA SIYASİ RONİ DIKE! 

pirsgireken tevgera rizgariya Kurdi
stane bi xebat i\ tekO§inek rexistim ça
reser dibe. Eger em bixwazin tevgera 
Kordisıane ji ve tengasiye ku te de dcr
has dibe derxinin, dive em xebata re
xistini geyir bikin. 

W ek te zanin pi§ti C un ta faııist rexis
ıinen me gelek darben mezin xwarin ô 
zeraren mezin ditin, di wan heyaman 
de gelek mirov ji rexisıinen xwe veqe
tiyan. Bi taybeli ev bilyeren wiha li der
vi welet destpekir ô roj bi roj firchtir 
dibô. Be gôman iro hat lspatkirin ku ev 
ne çare bô. Ji dewsa ku mirov bi awakl 
pozitif ô bi karen kollektivi problem i\ 
nakokiyen xwe çare ser bike, geleka 
dev ji kare rexislini berdan. Piraniyan 
wan çiqas ji rexisıina xwe dôrketibi\n ji, 
wan her dem kar ô xebata welatparezl 
didomandin. Le gelek ji wan kesan ji ev 
re ji xwe re wek xelasbônek ditin. Edi 
ew di nava xebata welatparezl de ne 
dihatin ditin. 

Dixwazim bi kurtasi li ser ew kesen 
ji rexisıinen xwe veqetiyane ô tu car ji 
dev kare welatparezl bernedane bise
kinim. Ji ber ku ez ji, ji wan kesen ku 
kare rexisıine berdaye yek im. Ez wer 
bawer dikim ku em wan miroven ku ji 
rexisıinen xwe di\rketine, serpehatiyen 
xwe ô raberdôyen xwe di ber çavan 
derhas bikin ô dersan je derxinin, we 
gelek quncike ku hin tari mane, bete 
rohm1drin ô we di binek waran de re li 
ber me i\ yen din vebe. Lewra ji, ez 
dixwazim bi kurtayi boyeren di sere 
min de derhas bi\ne bejim, ku her he
valen ku rewşa wan wek a min e, ew ji 
karibin môhaseba rewşa xwe bikin. 

Min di sala 1970-an dest bi kare we
latparezikiriye. W e deme min li bajare 
Merdine dixwend. Wek te zanin ku 
rôni§tvanen hundir bajer bi tevayi 
Ere b in. Ü qet ji kurda bez ne dikir in. 
Em yen ji der dora Merdine hatibfin 
tev Kord bi\n. Ji bo kordbuna xwe ji me 
lexistin dixwar. Ji ber ve ji, em li hev 
civiyan ku em çareke ji xwe re bibinin. 

Diyar bi\ ku heta em xwe nedin ser hev 
i\ bi hevdu re xwe neparezin, erne de 
her ji Erebe Merdine lexistine bixwin. 

Ji ber ve ji me bi dest xebata ku em 
xwe bikin yek kir. Di nav me de heva
lekl endame PDK-T (Partiya Demok
ıata Kordisıana Tir ki ye) hebô i\ betirin 
organizekirina xebate wi dimeşand. Le 
di despeke de me keseki nizani bô, ku 
ew endame partiye ye. 

Di nav ve xebata xwendevanan de 
tekiliye min bi partiye re çebi\ i\ heta 
sala 1974-an wek dilsozeki wan dan i\ 
stendinen me bi h ev re damkir. W an 
her gav belısa xebata welatparezl, he
zitl i\ partiye dikirin. Di sala 1975-an 
de, dema ku ez halim Diyarbekire cn
damekl partiye tekili bi min re dani i\ 
ez kirim endam. Ev ji bo min paye ô 
serbilindiyek mezin bi\. 

Beri ku ez tekiliyen xwe bi partiye re 
denim, hew min dizani bô, ku ez kord 
im. Ew ji bi saya sere creb'e Merdine 
bô! Ji her ku dema wan li me meze 
dikirin digotin: "Ev kord in". Le min 
Kurdistan ne dinasi ô min ne dixwest 
ku em Tirkiye perçe bikin. Ez li diji 
wan hevalen ku balısa dewletek kurdi 
ô serbixwe dikirin derdiketim. Pİ§li te
kiliyen min bi partiye re xurı bô, edi 
tegihi§tim ku welate me Kurdistan.e i\ 
pewist e ku em we ji bin desten dijmin 
derxinin. 

Di girtigehe de tene bir u ba
weriyek me h ebU; ew ji yekbllna 
nava me u tekoşina li hemher 
dijmin bu. Dema mirov dikeve 
tengasiye, we gave be tir qedir u 
qimeta yekblln u hevkariya di
zane. 

Bi vi awayi ez demek direj di nav 
partiye de xebitlm. Roj bi roj zanestiya 
min ya siyası i\ leeruben min be tir dibi\. 
Pi§tl kongra sala 1977-an de min jl cihe 
xwc li gel wan hevalen p<§vcrô i\ ı;oreş
ger girt i\ li diji bir i\ baweriye kevn 
rawestam. Ji ber kar ô xebata xwe ya 

siyasi wek gelek hcvalen ni§timanper
wer ô ı;oreşger, ez ji ketibi\n her çaven 
dijmine xwinxar ô di du de meha sibata 
sala 1980-an de halim girtin, nezi se 
salan di girtigeha Diyarbekire de mam. 

Dema ku di girligche de bôm, cunta 
faııist hat ser hukim, min ô hevalen ku 
di girligehe de bôn wer bawcr dikir; ku 
niha hernil rexisıinen me yen welatpa
rez bi\ne yek, hezen xwe gilıandinin 
hev, di bin yek eniye de yekitiyck xurt 
çekirio e. Bi bir ô baweriyek wiha dema 
ji girtigehe derketim, min rewşek din 
dı[. Ji dewsa yekbi\n ô yekitiya, belav
bfınek mezin ketibfı nav rexistinen me. 
w e rewşa xerab, tesirek gelek mezin li 
ser min hi§t. 

Di girtigehe de tene bir ô baweriyek 
me hebii; ew ji yekbiina nava me ô 
tekO§Ina li hemher dijmin bô. Dema 
mirov dikeve tengasiye, we gave bCtir 
qedir ii qimeta yekbôn ii hevkariya di
zane. 

Le mixabin gava ez ji girtigehe der
ketim, min ew perçebôn, belavbiin ô 
rewşa nexweş dit. Perçebi\n i\ belavbôn 
dinava hemii rexisıinan de peyda bôbii 
ii roj bi roj tesira xwe dida diyarkirin. 
Ve nexweşiye bi her aliyen xwe yen 
negatif xwe gihandibii rexisıina me ji ii 
rexistin ketibii rewşek xerab. Ez ji de
mek dirij, nezı1<1 §C§ salan ji rexisıina 
xwe dur ketim. Le li gor w e rewşa xerab 
ji, min her dem xwe wek endameki 
"Rizgarixwazen Netewaye Kurdistan€" 
(RNK)e didit. 

Pi§ti ve dema direj ez ketim we ba
weriye ku kar ô xebata welatparezl be 
rCxistini na çe seri. Lewra, min biryara 
xwe da, ku ez disa vegerim nava refe 
xwe. Yek ji wan sedaman ji ew bô, ku 
rewşa rCxistina me gori bere hin zelal
tir bôbô. E w kesen dev ji rexisıine her
nedan ô di wan mercen zor de xebata 
xwe ya rexisıint darnandin ô bi hevdu 
re rCxistin parastin, h€vi ı1 bawcriyek 
ıaybetıdan min. Ji ber ve jimin biryara 
xwe da, ku edi dive ez ji ve xebate 
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neminim, kar u xebata rexislini bido
minim. 

W ek te zanin ji sala 1980-an ta roja 
iro, perçebun u belavbun di nava rexis
ıina me de peyda bubu. Pi§ti ve eşa 
giran u hilweşandine, kareki giran u 
dijwar derdikeve hemberi me. Di vi 
karl de pewist e ku her hevalek be 
westandin li gor imkanen ku dest dide 
tekeve nava ve xebata nujen. Ji ber ku 
be kare rexislini mirov Dikare welat 
aza d bike. Ji bo ku kare rexisıini ji be te 
domandin, ji me re, kollektivi, durusti 
fı di ware rexislini de disiplinek dive. Ji 
ber ve ez hevidarim ku ew hevalen din 
yen ji rexisıina xwe durketine, rojeke 
beri vegerin n av re fen xwe fı d esi bi ve 
xebata nfıjen u delal bikin. Dive em 
bikaribin pirs u nakokiyen xwe yen be
re bi awaki rexislini çareser bikin. E w 
ji di kongra rexisıine de derhas dibe. 
Lewra ji, dive em heta kongrekil wan 
bi din al iki fı muhaseba w e di kongre de 
bikin, wan niha nekin asteng li pôıjiya 
ve xebata iro ıl p6wi'st e ku em iro ew 
şerten ku bi bev re karkirine peyde 
bikin. 

Ji bo karen rexistini baş bete 
domandin ev tiştin serekeji me 
re pewist e; ku em karibin kare 
xwe yen rexistine bi awaki kol
lektivi, fedakari, durusd u bi 
disiplenek bi baweri bikin. Ger 
em wan pewistiyan peknine, 
erne di kare xwe yen rexistini de 
bi ser nekevin. 

Ez niha gelek kefxweşim ku pişti de
mek dfir fı direj min xwe disa di nava 
beval fı bagiren xwe yen bere de d1t. Ev 
ji bo min payake mezin e, ku bevalen 
bere ev qedr u qimet dan bevalen ji 
wan durketibun fı ew ji bir nekirin. 
Des te xwe dan wan fı e w disa kirin mal e 
rexisıina wan. Arınanca min ji van go
lİnan ne ew e, ku ez payeke bi taybeli 
bi di m xwe u bevalen xwe. Mebesta min 
ew e, ku ew kesen ji r6xistin6n xwe dUr 
ketine edi bi derengi ji be bighejin ve 
baweriye, ku be kar u xebata rexitini 
em nikarin peşva herin u dive em rojek 
beri rojeke tekevin na va refen xwe. Te
ne bi vi awayi em dikarin tevgera wela
te xwe bighejinin rexistiniyek xurtir u 
welate xwe rizgar bikin, gele xwe ji bin 
nire zilm u bindesliye derxinin. 

W ek te zanin gelek endamen rexisıi
na RNK'e yen ji kar u xebata rexisıine 
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dUrketine O. ta roja iro tu zerar nedane 
u baweriya xwe ya kar u xebata siyasi 
wendanekirine benin. Dile wan, bir ô 
bawariya wan hin bi rexisıina wan re ye. 
U ji ber binek sedemen biçlık u meto
den rexnegirtin u hesabxwestinek ne di 
cih de hinjiji dervirexistinaxwe mane. 
Dive em bikaribin vi tişti çareser bikin, 
wek min li jor ji dabfı diyarkirin ku bi 
awaki rexislini hesaben pewist ji bevdu 
bixwazin. U em iro kar ii xebata xwe 
ya rexisıini bikin, ku karibin di ware 
rexislini de pôıjkevin. Pewist e ku em 
iro disa dest bidin bev, wek do iro ji 
erne karibin xebata xwe ya rexisıini fı 
welatparezibidomlnin u bi serkevin. Ji 
ber ku çave gele me hin li me ye. Pewist 
e, ew daxwazen ji me ten kirin, bi cih 
binin. Ji bo karen rexisıini baş bete 
darnandin ev tiş tin sereke ji me re pe
wist e; ku em karibin kare xwe yen 
rexisıine bi awaki kollektivi, fedakari, 
durusti fı bi disiplenek bi baweri bikin. 
Ger em wan p6'Wistiyan neyinin, erne di 
kare xwe yen rexislini de bi ser nekevin. 

Xebatek be fedekari u durusti ne 
mumkun e bigheje arınanca xwe. Du
rusti neynika kare mirove rCxistini ye. 
Be kare kolektivi u disiplinek ji dil u bi 
baweri, xebat u tekoşin ji astengan xe
las nabe. Her gav we pirsgirekin wisa 
derkeve pôıjiya xebate, we deme mirov 
di çareserkirina wan de gelek zahme
tiyan bibine. Kare rexistini, bi xebatek 
kolektivi dikane pôıjve here. Biryaren 
ku ben girlin çiqas kolektivibe, hewqas 
kemaniyen wan kemtir bin u betir we 
di jiyane de rola xwe bilize. 

Hewldanek xurt pewist e, ku rexisıi
na me mahkume şexsa nebe. Berpir
siyariyek kolektivi u demokrasiyek bi 
rekfıpek ji bo rexisliniye zor giring e. 
Be ve em nikarin ji nav diri u kelaman 
xelas bibin. 

Rexistinek wek ya me, ku xwedi di
rokek dur u direj u ji nava gel derke
tiye, bi berpirsiyariyek wiba dikare 
xebat fı tekoşinek baştir bide u vatiniye 
be serwe bi cih bine. Ji ber kuhingelek 
beviyen taybeti ji me te kirin u dive em 
gori wan beviyan xwe arnade bikin. 

Niha ji, ez dixwazim hineki li ser 
rewşa em ew kesen ku li ewropa dijin 
bisekinirn. 

Tişten ku em, miroven li Ewropa 
dijin pek binin çi ye u xebatek çawa ji 
bo me pewist e? Li gor dıtina min ew 
ev in: 
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Pewist e, ku her hevalek di ware zi
mane zikmaki de xwe bighejine. Em 
bikaribin bi zimane xwe bifikirin u bi
nivisin. Ji b er ku zirnan h eb una netewe
ki ye. Dema zimane neteweki bi 
temami bete asimlekirin, ev te we ma
ne ku ew netewe ji hole te rakirin.Ji ber 
ve ji, dibe em hewl bidin ku bi zimane 
xwe bixwinin ii binivisinin. Zaroke xwe 
hini zimani zikmaki bikin u neMlin za
roken me, zimane xwe ye şerin ji bir 
bikin. 

Dive em tebigehejin ku pewis
tiyen girtiyen me,ji abori betir, 
di ware tekiliyan bi me he ye u 
daxwaza wan ji ew e. 

Pewist e, ku em ew imkanen li dew
leten ewropa heye bi awaki baş bi kar 
binin. Zimane wan bin bibin. Doza we
late xwe bi wan bide naskirin, piştgiri fi 
hevalbendiya doza welate xwe xurtir 
bikin. Di ware tekniki de xwe pO§ ve 
bibin. Zaroken xwe bidin xwendin. Go
ri imkanen xwe di gelek waran de ali
kariya hevalen xwe yen li welet bikin. 
Kovarek bi zimane kurdibe waşandin. 
Di ve kovarc de hevalen xwe teşwiqi 
xwendin u nivisandina kurdi bikin. 

Pewist e, ku em, li her welateki Ew
ropa dest baven kar u xebaten demo
kratik u bikaribin di wan karan de 
beşdar bibin. Em di ware demokratik 
de çiqas bi hez bin, em de bikaribin 
betirin kare xwe yen rexistinijibidomi
ne. Dema ku em tekevin nav karfıbare 
xebata demokratik ji, dive em kare re
xistini ji neke nav komelake, kare korn
eleti u rexisıini ji hevdu cuda bikin. 

Di ware abori de piştgiri u alikakriya 
bevalen li welet bikin. Kesen di zinda
na dane, bi tene nehelen. Bi wan re bi 
her ali bibin heval fı hogir. Dive em 
tebigehejin ku pewistiyen girtiyen me, 
ji abori betir, di ware tekiliyan bi me 
he ye fı daxwaza wan ji ew e. 

Dive em ji hevalen xwe hez bikin, 
hevalti u dostaniya xwe kfirtir bikin. Ji 
rexisıinen din yen şoreşger u welatpa
rez bez bikin, tekiliyen xweş (\ germ li 
gel hev dine. Neziktiye dinava beval u 
dostan de geştir bikin. 

Bi vi awayi heviyen me we geştir bi
be. Xebat u tekoşina gele me we xurtir 
bibe. Rizgariya welate me il azadiya 
gele me we nezı"ktir bibe. 
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Zirnan u edebiyat di jiyana her nete
weyi de ciheki zor giring u taybeli di
grin. Eger Netewekiziman u edebiyata 
wi qedexe be u di bin ni re kolanyalizme 
de be, we gave bejeya "giring" jt tere 
nake. 

Kolonyalı'sı en hov fi xwinrej bi hem u 
zordart u imkanen xwe dixwazin ku 
gele me zirnan u edebiyata xwe ji bir 
bike u wi ker u lal bihele. E w baş diza
nin, ku Netewekt be zirnan u edebiyat 
hesantir e, ku di bin deste wan bimtne. 
J i ber ve ji bi ve dijwartiye er~i ser 
zirnan u edebiyata gele me 
dike. Di vi wari de ji §ere ki 
mezin di nav gele me u 
dijmin de dom dike. 

Tevi ku edebiyata kureli 
ya bi deviki xwedi dirokek 
dilr u direj e ji, le ji ber ve 
hov u sitemkariya dijmin 
di ware nivisandine de go
rı we diroka xwe pl\§de 
neçuye. Li gel ve TCW§a 

neyini (negativ) ji, gele 
kurdistane di vi wari de li 
hemberi dijmin be rawes
tan §er kiriye u ev §er ji, roj 
bi roj xurtir dibe. Di vi §eri 
de, hane mezin li ser hel
bestvan ô niviskaren me 
yen ronakbir in. 

Di ve seribildan u 
berxwedane de, gele kurd 
gelek helbestvan, stranbej, 
çirokbej u niviskaren bi 
rumet derxistiye u htn ji 
derdixine. Em baş bawe
rin, ku di vi wari de ji'~ mi
rade dijmin ewe di qirika 
wi de birnine. Tevi be tm
kani u zorda ri ya li ser gele 
me ji, zirnan u edebiyata kurdi di ware 
niviskt jt pil§de dehere u dive em wek 
vatiniyek netewi hewl bidin, ku htn ji 
pil§detir bibin. Bi zimane xwe ye §L\rin 
u dewlemend binivisin u bixwinin. 

Y ek ji wan helbestvanen bi nav u 
deng jt, Seydaye TIR ID e. Le mixa bin 
heta niha diwanen wi bi awaki gi§ti 
nebatinin WC§andin u di nav gelde be
lav nebunin. Eger em çend helbesten 

Ni§timan 

wi yen ji ali sitranbejan bilnin sitran 
bidin aliki, we gave em dikarin bi hesa
nibiben, ku gele me ji tama wan helbe
sten şerin, xwe:ı ô bi rômet be par ma 
ye. 

Ji her ve ji, vatini u xizmetek gelek 
mezin e, ku ew helbesten heja be we
§andin u di nav gel de M belav kirin. 
W e gave, xwendevanen betir bikaribin 
vl helbestvanS mezin binasin. 

Seydaye Tirej, di helbesten xwe ~~. 
zilm u sitemkariya li ser kurda, sede
men bindestiya gel u ji bo rizgariya 

kurdistan<. pewistiya tekO§inek bi tifaq 
u canbezariyek be sinor, bi hunermen
diyek mezin aniye ziman. 

Mamoste Tirej di sala 1923-an de li 
qeza Qami§lo, li gunde Nicime hatiye 
dine. Nave wi ye rasti N aif e. E w kure 
Heso ye u ji malbatek hejar e. Gava ew 
dibe §C§ sali, have wi mala xwe banlike 
u li gunde Sernitike bi cihwar dibin. 
Seydaye Tirej li we dere u li cem M ele 
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Birahime Goli, Qurane u çend kiteben 
oli dixwine. W ek gelek helbestvanen 
kurda ew ji di medresa oli de dest bi 
xwendin u nivisandine dike. 

Ew di sala 1937-an de hatiye bajare 
Arnilde (1 li we dere ketiye dibistane. 
Penç salan li we dibistane xwendiye. 
Le, ji ber mercen abori xwendina xwe 
nedomandiye. Tekiliye wibi helbestva
neo mezin Cigerxwin, helbestavn€n 
heja u ronakbiren bi rumet Qedrican u 
Nuredin Zaza re xurt bu ye. Bi tesira 
wan ji, evina helbestnivisandine di dile 

wi de §3X daye u bi wan re 
xebata ni§timanperweri ki
riye. W ek gelek welatperwer 
u ronakbiren kurda Seydaye 
Tirej ji di nav rexisıina "Xay
bun" de cihe xwe girtiye. Li 
gel nivisandina helbest (1 çi
rokan, tekO§inek siyasi u bi 
rexislini ji MC§andiye. 

Mamostaye mezin Cigerx
in di diwana xwe ya 11Kİme 

Ez" de, li ser Seydaye Ttrej, 
bi nave wiye rasti (Naife He
so) helbestek nivisandiye u 
heviyen hejaji wi kiriye. Sey
daye Cigerxwin di we helbe
ste de wiha dibe: 

" ..• Ev xwendin u zanebiln 
N ezik dikln serxwebfin 
Xorten wek te pir zana 
Gerek bejin; Nezana 
Bira desten hev bigrin 
Di ve re de em bimrin ... " 

Mamoste Tirej, li gel bi
nek kurte çirokan du diwan 
nivisandiye. Nave wan 11Xe
lat11 U "Zozan11 in. Diwana xe

late dinezik de ji ali we§anen "NIŞTİ
MAN" de te WC§3Ddin. 

Seyda, niha li Kordisıana rojavaya 
başur dijt u helbesten heja dinivisine. 
Em hevidarin ku jiyana wi direj be fi 
herhemen heja ji bo gele me biafirine. 
Ev helbestan li jer hatiye nivisandin, ji 
Diwana Xelate hatiye girtin. 
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A A 

BILBILE DILŞADI 
Ey bilbile dilşadf hela, wer bike fixan 
Derde me giran ey bira, birina me kür e. 

Go ri te bitin cerg u dil u melak u hem can, 
Denge teye xweşitir, ji ney u nay u bil ur e. 

Se hawe te deng, ye k ji sira bay e sibaye, 
Hawe di ji denge xuşfna, de hi u reza ye, 

Hawe sisiya, ji behna şimamok u gula ye, 
Lewra ku li dine tu, bi nav u tu meşur e. 

Karwane me va bi re ketf, le şevreş u tari 
Sermaye terez, kulyen di berfe her dibari. 

Bahoze çelapek tene mej her çar kenar!, 
W are me welate ey heval, reça me dure, 

Çar hawer me diz u keleş in, tek dane dijmin 
Mej hev radiqetfnin bir bi bir, heyf u mixa bin, 

Qet çarew umida me nemaye, bilbile min, 
Meydane ji bo hirç u çeqel, gur zı1re, zure, 

Meydane ji bo hirç u çeqel rovf u keftar, 
Gori te me bilbil, ji sere dare tu wer xwar 

~AZAKİ DIMILİ 

Wendoxi Erciyayey, 

Da pekve mijul bin bi xwe, çendrojen di dijwar, 
İro li me ferman e, li ser gerdene şı1re, 

Des te tewqe ye fro ku em, herdu bi din h ev, 
Çe nd sal u zemanen, di xerab jfn em di gel·hev. 

Din ya bi xwe dewran e bizan, ge h roje, ge h şev. 
Ge h tari u duman e, u geh rewşen u nur e. 

Rewşan kirf Kurdistan, bi carek we seraser 
Nişana sibe ye, fereca xere ne dur e. 

Piştf we sitere bi xwe berbanga si be ye, 
W e roj hile rohnf tekeve şUna şeve ye. 

Karwane me we bigheje war u meqsede ye, 
Çerxa feleke h erdem, ji fitl u ger u dewre, 

Çerxa feleke herdem bi fet! u ger u dewran, 
H evi u hewara me, di yezdane dilovan, 

Ürnida me herdem bi xwe serdare li Berzan, 
W ek tfrej dibeje jfn dive kotek u zore ... 

Dina xwe bi de nek baye barin ey birader 
Si tera sibehe fro ji şerqe li me da der. 

ZAZAKİ DlMILII 

Ena amori NI$TIMAN peyro, ma heı.ey Redaksiyon qerar da ki, ca bidir Zazaki (Dimili) zi. Se ki wendo ma zi zani, 
amori Ni§timan viyaertoni di ca nediya Zazaki. Bi r"§tey sernede ye, Redaksiyon mari kemaneya gird bi. Kovari ma ena 
vengey xo erqelya. Hend tepa mendi§ ra, ena vatey (vezife) xo ca anayişi ri, ere mendi§ nehesbeno. Bes merdfim xetoni 
xo berqilfi fi herindey yendekirfi. H' eya dest marazi berfi ma ena vengaye xo, pe keda ki erciyaye pir bikiri. 

Zaf wendoxi ma zi zoni ewro Zazaki minteqey Kordisıani hera di yenfi qal kerdi§. Zazaki lehcaki Kirdkiya beri 
dewlemendraya. Deyr (lawik fi eb.) fistonik, hikaye, vatey verino, şiir (helbest), leqmatiki, duay, zewti fi e bini... Zazaki di 
edebiyat nfiştey tarixi, hama ma vaci zaf teyno. Herfindey nfişti§i di edebiyati feki aver §iyo ô zenginô. Tevri enawara zi, 
merdôm e§keno vacô ki, zaf çi erciyay miyoni ena dema derg ô dila di bi vim. Belaw wexti wextino di rO§nebir ma Zazay 
kem bi ô ayen ki bizi gO§ nedo gironey ena mesela. RO§Rebiri ki kunca ca girewti mesela Zazaki neoma viri yini. Heta 
demani peyina zi ena qeyde rumiti. 

Eyro dem bediliya. Pe sa ye teyn rO§nebirôn ô ni§toxôn delalfi, meseley maye zwen ô kulturi oma kendi§. Zaf çi omo 
nfişti§. Xebatey eni rO§Rebironi vicnayey, edebiyatima warô weşi di rayer ra fina. Edebiyati Zazaki heti nfiştişe di roc bi 
roc aver şin o. N fiştoxi ma eyro vB§ bi. U bel em embazi ki nôsneni, fe ki dormarey xo xebetneni. Ena merhela di e no h eya 
ye w ca zi normalfi. Zer wazena ki nfiştoxi ma e no ferqi nfişti§i ô wendi§i k em b iki ô tedir rayeri ki vini, kn her kes be zehmet 
be§kô binfisô ô bwenfi. Ma ena zi zoni ki ciri xelek wext lazimo. Vatey ma Redaksiyoney Ni§timani enaya ki, kesik 
( merdimik) n fiştey xo m ari ef§awen hezey orjinali xo kovari ma di ve ci. Ma tekiley fe ki nfiştoxi bibfi. Ma nee§kenvia va ci 
heme §idi ma zonayey fi xori besi. Be şik wendoxi ma kemfiney mavini ü pol bidi ki xeletey ma kem bikiri. 

Ma ena baweridey ki; rO§nebir, zunaye fi wendoxi Zazay pll§t bidi fi peyrama ri lehçey Zazaki di nfişti§ berşawi. Se ki 
vatey verinon ma di voni: "Her V"§ koki xo serfi zergô benfi" Lehçey mayo wB§ Zazaki pey nfişti§ fi wendi§ aver §infi. Ma 
enkera şimari s pas keni fi pawey nfiştey şima moneni. 
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DANEZANA KONFERANSA RIZGARIXWAZEN NETEWAYEKURDISTANE 

Konferansa RNK'~ ya yekem li Ewro~ piştt demek diff:j ya amadekirinf di navbera ( .... ) 1990'an de civfya O. tevf pekantna vatinfy<!:n 

xwe bi serfirazf dawf hat. 

Ev cara yekem e ku rtxistina RNK'f ya derveyi weli!t konferanseke weha li dar dixe. Kiryar ıl biryaren konferansı! bi xebata RNK ya 

derveyf welft ve girfdayf ye. Konferans bi beşdan)eke fire ya Rexisıina RNK'e li Ewropa li dar ket. Ji ber ku ev konferansa yekem a 

R!xistina RNK li Ewropa bU. Bi stendina h in biryar!n girfng U giranbüniya demajoya siyasi ya dinyf O Kurdistane di dfroka Rexisıina 

RNK'e ya Ewropa da cfyek gelek girfng digre. 

Di Konferansa RNK ya Ewropa a yekem de, hfjandinek bi tevayi li ser rewşa bere, froyfn ıl ~roj a R!xistina RNK li Ewropay! pekani 

Q ji bona derveyi' welı!t vatinf ıl berpi:rsiyaren nO ji bo R!xistinf bi d kir. 

W ek ku di Konferansı! da jf hat zimı!n di van saıe.n dawf de nfzikf destptka qirnf 21'an de, li dinı! büyerı!n gelek girfng ten ji'yandin. 

Serkaniya van büyeran ji rewşa niha ya Yekitiya Sovyet ı1 dewleten sosyalist ~n din pe.k If. Di nav dewleten sosyalist de bi geleruperi 

demek jihevketin ü belavbılne. destpekiri ye. Konferansa me da diyarkirin ku em bala xwe bidin van bti.yerfn ha. 

Beşd~n konferanse. di we. ditin ıl baweriye· de bün ku çewti ü şaşiyfn diroki yen pirali cihderka biiyer O qewimandini!n li welaten 

Sosyalfst in. Li gor Konferaııse. ji bervan bOyeren rojane yen nebaş, mehkOımkirina sosyalfzma zanisti li!ni!rfneke çewt e. Pi!wist e ku li 

hember vf tişti ti!koşfna rdeoloji'k bi xwurtr bı!te dayfn. Sosyalizma zanisti li ser wan çewti ii şaşi~n diroki ku heta roja iroyin pekhatine 

O pe. re ji li ser ll!kolin, tecrObe ô bidestxistinfn berfve rfçika xwe ya peşkeftiwe. bidomine. Teni! sosyalfzm dikare reya p!şk_etina diroki 

O civakf veke O rEya rizgari'ya bi rasti #eşi mirovayeti'yf bike. Sermayedari nebCi.ye rEya rizgariya mirovayeti Ci nabe jf. 

Di bin tesira van bilyer O guhurandinen dinyede ~reşa Kurdistan~! ji dikeve nav rewşek nU. Kurdistan bi seran serve li gor diroka xwe 
ya nfzi'k di nav rewşa beri germ U lebikandi de dijf. Dewletfn metinkar bi piştgiriya emperyalizme O kevneperesti ya heremi li hember 

peşkeftina tevgera rizgan)'a geli! kucd, tevi bi karanina çeken kimyewf hem O metodan bikartinin. Geli! kurd di tfkoşi'na rizgariya netewi 

de roj bi roj zanatir dibe. Tevf ve ji pewistiya geli! me bi rı!xistineke siyasi ı1 xurt, di nav xwe de bi yekiti ii hevkarfyf heye. Rizgan)'a 

gel! Kurd bi ve ye O çekf wf ye beri mezin ji ev e. Vatiniyfn ku dikeve ser milfn ri!xistin O parti~n gele kurd li her perçen Kurdistan~! 

ji ev e; ptkanina hawen ttkoşin U rt.xistiniytn şoreşger ku karibe ve Mza beri mezin ya gele kurd bixebitine, re, reba;G O pergala wı:! 

peşbixe. 

Ev n~zi'kf deh salane ku diktatorl}'a faşfst ya metinkar li Tirkiyt O Kurdistane dom dike, ıe tekoşina şoreşgeri ya gele me ranekiri ye. 

Di welate me de bi awakf geliripe-lek şoreşger ji nfive bilind dibe. Li Kurdistanabakur tevgera rizgariya netewi civakf radipeşe U aweki 

gelfridistfne. Ev tevgeren ku di seranseri Adarı! de li gelek bajar ıl qezayen Kurdistanedeli pey hev pekhatin dide n !§andan ku tevgera 

rizgariya netewf gihiştiye wareki nO. Ev bOyeren ha careke din didin niŞandan ku geli! me di ware ti!gihiştandina zanebüniya xwe ya 

dfrokf de ye. Dijmin dixwaze wek her car dfsa berf ku tevger bistewe, bifetisine. Hı!zfn demokrat ı1 netewi yi!n Kurdistani! pi!wfst e ku 

ve lfslikı! pOç bikin. ~yi ku tı!kevin nav listikı!n dijmin U bı!yi ku ji bezı!n testiyekartn rast U çep re sedeman pı!kbinin, ptwist e ku ji 

van tevgerfn civaki yen li Kurdistane bilind dibin re ptşkfşi bikin. Pı!re ji hfmen leşkerf ü siyasf yen tevgera rizgarl}'a netewi di nav 

tevgeten civaki de xurt bikin. Bila bi! zanin ku heta hı!za şorC§ger ya civakineye xebitandin altamatfveke şoreşgeri na~ pfkhatin. 

Konferansa RNK a yekem li Ewropayı! ji bona bal kişandina ser rfya rast ıl çep ya li ser tevgera netewiya kurd gazfhemü bezı!n demokrat 

U netewf yen radikal dike. Xebata bi rı!ya fermi avakirina partiyek kurd ü "Rapora Rojhilat" ya SHP mfldariya ve tehiUka hane nişan 

dide. Vatiniya heztn demokrat O netewfyfn Kurdistane pfic;:kirina van listikt!n weha ye. Rfya v! jfev e ku hi!z~n demokrat U nctewfyfn 

Kurdi.stanı! yı!n radikal di demek kurt de altematiVeke şoreşgerf ptşkfşf gele me bikin O himen we yı!n rfxistini U siyasi avabikin. 

Vatiniyı!n dikevin ser milfn bezfn demokrat ü pfşverOyfn Tirkiyf ji ev e; Pewfst e ku carek din bı! diyarkirin ku bingebe kevnepersti 

U diji şoreşgeriyı!, bi girani di Kurdistane de ye. Heta ku girfka kurd O Kurdistan! ne~ vekirin, mirov li Tirkiye nikare hebüna 

demokrasiyfk rast O demokratbfiniyek cidi bine ziman. Bi bingehi ve rı!ya çareserkirina ve girfkf di serketina şoreşa Kurdistane de 

derbas dibe. 

Konferansa RNK ya yekem li Ewropaye bi hemi re, hawe O pergalfn şoreşgerfve piştgiriya tı!koşina ku ji a!Iyf Rfzgarf'ıcwaze.n Netewayı! 

Kurdistane (RNK) ve tı! meşandin dike. Hevkariya vı! tt!k~fnt! weki kart! xwe ye sereke ıl bingehin dibine. Vatiniya bingehi iro li 
Kurdistane honandina hemO hezfn welatparez yen gele. me O amadekitina tilkoşina rizgariya netewf ye. Di navbera hezfn demokrat O 

welatpan!z de bi berfirehi avakima platformek yekltiya ŞOte§ger qOlpek ji van vatiniyan e. 

Konferansa RNK ya yekem li Ewropa, ji bona peşerojt! pEkanina katen li Ewropa biryartn gi!fng girtin ı1 ji bona meşandina xebata xwe 

bernamak rfber çtkir. Li gor pi!wistiyan emı! di peşerojt! de gele xwe yen welatparf!z O raya şoreşger ji agahdar bikin. Konferansa RNK 

ya yekem li Ewropı!, ji bona kart peşerojf wC bibc gavavilinek giring. 
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