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DENG'den Sunu, 

Merhaba, 
Bir ay/ik aradan sonra 14. sayimizia yeniden siz değerli ok_yrlanmiZia,olmamn mutluluğunu yaş1yoruz. 

Değerli DENG okur/an, bildiğiniz gibi DENG Çikfiği günden beri bir dizi bask1 ve engellemeler/e 

karş1 karşlYa kaldi . Bu engelleme{er, sizlere hedeflediğimiz gibi ulaşmamiZI önlediyse de, gecikme/i bile 

o/sa sizlere ulaşmayi başard1k . · . 
Bundan sonra da düzenli olarak sizlerle birlikte olmak için hertürlü çabay1 göstereceğiz. Amac1m1z 

dergimizi periyodik araliklarla sizlere ulaşflfmak . · 
13. sayimiZin Ç1k1şmdan by yana bir dizi olaya tamk olduk. Daha önce belirtfiğimiz gibi egemenler, 

halkimiZin ulusal-demokratik mücadelesini sekieye u,ğratmak için her türlü hile ve oyuna başvurmayi 

al1şkanl1k haline getirdiler. Onlar, bu amaçla, Kürt hafkmm hak/1 ve meşru mücadelesini gözden düşürmek 

ve yanhş kanallara zorlamak istiyorlar. 
Son günlerde gerçekleştirilen Güney Kürdistan 'a yönelik operasyonlar bu istemierin aç1k bir ifadesidir. 

Fakat unutulmasm ki, halkimlZ ve onun öncü güçleri Türk Devleti'nin bu tür oyun .ve dalovere/erini de boşa 

Çikaraca ktif. 
Bu konuda başanil olmanm, halklm1zm tüm güçlerinin akl/h ve bilinçli çabalanyla gerçekleşeceğinin 

farkmday1z. Bu nedenle hayatm her alanmda bu çabalarm yoğun/aştmlmasi için var gücümüzle 

çahşacağ1m1zdan kimsenin şüphesi olmasm. . 
Değerli DENG okur/an, . . 
Kürt halkma uygulanan basklc1 politika/ann Türk emekçi kesimlerine de yansimamasi mümkün değil. 

Egemenlerin halkimiza uyguladiklan bu uğursuz politikalar, Türk halkm1 da olumsuz yönde etkiliyor. 
Onlar, bask1, zulüm ve terör faaliyetlerini alabildiğince geliştirip, Kürt halkm1n mücadelesini ve bu 

meşru mücadelenin yaratf1ğ1 etkilerle yükselen Türk emekçi y1ğ1nlann taleplerini basflfmdyl hedefliyor. 
Bunun aç1k örneklerini son günlerde başgösteren işçi, memur, esnaf eylemliliklerini bastlfma 

çabalannda görmek mümkün . 
Devlet, Kürt sorununda olduğu gibi, işçi sm1fmm mücadelesi kafŞ1smda da iki yüzlü bir politika izliyor. 

Bir taraha Paşabahçe işçi/erinin . işten Çikanlmaianna seyirci kal1p olay1 destek/erken, diğer yandan 

işçiden, memurdan yana olduğu yalanm1 yaymaya çahş1yor. 
Haki! istemler/e direnen işçi sm1fmm taleplerini dile getirmesini gayri meşru yöntemlerle engelleyen kc:?f

luk kuwetleri, her nedense yine aym hakli taleplerle yola ç1kan Istanbul Halk Ekmek işçilerinin Ankara 

yürüyüşüne aym tepkiyi göstermiyor. Tabi ki bunda iyi niyet aramak mümkün de_ği/. Onlar gerçekten bu 

hakli tepkiyi benimsedik/eri için değil, iktidan n politik emellerine hizmet etmek için böyle davramyorlar. 

Bu ikiyüzlü ve ciddiyet/e bağdaşmayan uygulamalan her alanda görmek mümkün. 
Tüm bunlara rağmen, Kürt ve Türk halklannm ernekten, insanca yaşamdan yana olan kesimleri, hakli 

ve meşru istemlerini her alanda dile getiriyor ve bu uğurdaki mücadelelerini yükseltiyorlar. 
Değerli okur/ar, olaylarla dolu bu günlerin yorumunu bir sunu yazls1yla yapmak mümkün değil. Zaten 

bu konularla ilgili olarak Dergimiz yazcirlannm çeşitli haber ve yorumlann1 sayfalanm1zda bulacaksm1z. 

Ancak, biz yine de olaylara k1saca da olsa değinme ihtiyaci duyduk . 
Bu say1m1Zda; . 
Güney Kürdistan 'a yönelik operasyonlan ve sonrasmdaki gelişmeleri yçızarlanm1zdan C MERT 

yaz1smda yorumluyor. Geçen say1m1zda ilk bölümünü yaymladlğlmlz Saym Kemal BURKA Y'm 1975'ten 

Günümüze IRAK ve IRAN KURDISTAN/ yaz1s1 bu say1m1zda da devam ediyor. . 
DISK'in yeniden yapdanmasi ve mücadele perspektifinin ne olmasi gerektiği konusu, yazanmiZ A 

CIHAN 12 Eylül'lün Faşist Barikalanm Aşan DISK'; Bekleyen Görevler başhkil yaz1smda değerlendiriyor. 

Yine sdn günlerde gündemleşen GAP proiesi ve Kürdistan 'a etkileri üzerine yaymladlğlmlz değerlendirme 

yaz1s11n ilginizi çekeceğini umuyoruz. 12 Eylül sonras1 Kürt kadmm mücadelesinin boyutlanm Ş. ZELAL, 

Kadmlanm1z bölümünde inceliyor. Son üç say1 boyunca yaymladlğlmiZ Nesifr}i FIRATLI'nm Resmi 

ldeoloiinin Sunduğu Gerçekler ve Kürt Ulusal Demokratik Hareketleri başlikii yaziSI bu say1m1zda sona eriy

or. Röporfai bölümünde, 13 yda yakm bir süredir lsveç'te Kürtçe yaym yapmakta olan Roia NO yaym/an 

yöneticilerinden X LEZGIN ile yapdan röporlail ve yine Temmuz aymda bir heyetle birlikte Kürdistan'da 

incelemelerde bulunan Kürt sanatçisi Şerin ile yapf1ğ1mlz söyleşiyi beğeneceğinizi umuyoruz. Geçfiğimiz 

bir ay içinde gelişen olaylan muhabirlerimizin haberleriyle Güncel Gelişmeler-Haber-Yorum bölümünde bu

labilirsiniz. Kürtçe yaylnlanm1zm büyük bir çoğun/unun yaym/andiği Kültür-Sanat bölümünde Kürt kültürü ve 

sanaflyla ilgili değişik yaym/ar yamnda; değerli araş/Ifmaci Munzur _ÇEM'in Kültür üzerine yazd1ğ1 bir 

değerlendirme yaz1sm1 zevk/e okuyacağm1za inan1yoruz. 
· 15. say1m1zda buluşmak dileğiyle sevgiler, saygdar. 

DENG 
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YAYILMACI EMELLER PEŞiNDE KOŞAN 
TÜRK DEVLETi GÜNEY KÜRDiSTAN•A SALDlRDI 

Kürt . halkı, bir kez daha ateş 
çemberinde. Sömürgeciler kesin
tisiz bir biçimde ve sürekli olarak 
saldırıyorlar. Biri bırakıyor, diğe
ri başlıyor. Dün Irak, bugün Tür
kiye. Kanlı Saddam rejiminin 
ağır saldırıları ve soykırımından 
sonra sömügeci-faşist Türk Dev
leti de 5 Ağustos 1991 günü Gü
ney Kürdistan'a saldırdı. 

2 Ağustos 1991 'de silahla ta
ranan bir karakolu bahane eden 
Türk Devleti helikopterleri, bom
bardıman uçakları ve tekmil ha
va gücüyle GÜNEY KÜRDiS
TAN'a çullandı. Arkasından da 7 
Ağustos 1991 günü tankları ve 
toplarıyla kara harekatını başlat
tı. 

Sömügeci Türk Devleti hava
dan ve karadan yürüttüğü bu 
kanlı harekatla bir yandan dağla
rımızı, ovalarımızı, yaylalarımı
zı, tüm barınaklarımızı topa tu
tup yerle bir ederken, diğer yan
dan da mazlum halkımızı katle
diyor. Fukara insanların 
tarlalarını, çayırlarını, ekinlerini 
alev-alev tutuşturup yakıyor, ha
rap ediyor. . 

Yayialardaki Kürt halkı işini, 
gücünü, yayığını, tasını, tence
resini ve hayvanlarını bırakıp 
kaçıyor. Kaçarken yaralanan, 
ölen insanlarımızın yanısıra, ba
şı boş kalan hayvanların da tü
mü ateş kusan namluların ve yo
ğun bombardımanın hedefi olu
yor. Insanlar ölüyor, hayvanlar 
toptan kırılıyor, tarlalardaki ekin
ler kaldırılamıyor, otlar biçilemi
yor, evier-barklar harabeye dö
nüyor. 

Bir taraftan yayiaiardaki sivil 
halk imha edilirken, diğer yan-

2 

dan da yayiaya çıkmak ve kırsal 
alandaki faaliyetler yasaklanıyor. 
Sömügeci Türk bevleti sözümo-
na buna, "sivil halkın uyarılması" 
diyor. 

Oysa devlet yalan söylüyor. 
Dünyayı kandırmaya çalışıyor. 
Onun asıl amacı; bir yandan kat
liam yaparak gözdağı vermek, 
bölgeye yayılmak, öte yandan 
da oraları insansızlaştırarak böl
gede kerJdisi için en uygun gü
venlik kuşağını oluşturmaktır. 

O, böylece güvenlik kuşağını 
oluşturacağı bölgedeki halkı sür
meyi, onları çiftlerinden
çubuklarından etmeyi, evlerini
barklarını başlarına yıkmayı, sü
rüm-sürüm süründürerek onlara 
boyun eğdirmeyi amaçlıyor. 

Sömürgeciler Hamle 
üstüne Hamle Tazeliyor Ve 

Türk Devleti Yine Teröre 
Başvuruyor Ve Yine Askeri 

Çözümü Dayatıyor. 

Sömürgeciler, çıkarları için 
nöbetle hamle tazeleyerek Kürt 
halkını moralsiz kılmak, korkut
mak, mücadeleden uzaklaştır
mak istiyorlar. 

Kürt sorunu her geçen gün daha 
çok enternasyonalize oluyor, 
yeni-yeni uluslararasi destekler 

. kazamyor. 

Çünkü Kürt halkı, Güney 
Kürdistan'da özgürlüğe uzanı
yor. Ayakları üzerinde durmanın 
kapılarını aralıyor. 

Sömügeci Devletler, diğer 
parçalarda da sorunun çözümü 
için zorlanıyorlar. Ulusal-

C. MERT 
demokratik mücadele, her parça
da serpilip gelişiyor, giderek kit
leselleşiyor. 

Şimdi de Kürt halkinm 
mücadelesini iki ateş arasma 
sikiştirarak onu bir kez daha 

ezmek istiyorlar. Güney 
Kürdistan'da mandacd1ğa karş1 

direnerek özgürlük için 
mücadale eden Kürt halk1 dize 

getirilmek isteniyor. Kürt 
yurtsever hareketleri 

sömürgecilerin tezgah/adiği 
senaryolan kabule zorlamyor. 

Öte yanan Saddam 'da 
piyonlanyla oynuyor. 

Kürt sorunu her geçen gün 
daha çok enternasyonalize olu
yor, yeni-yeni uluslararası des
tekler kazanıyor. AGIK Süreci, 
Avrupa Konseyi'nde alınan ·yeni 
kararlar, Helsinki Nihai Sene
di'ndeki ilkelere uyulup uyulma
dığını izleyen iZLEME KOMiTE
LERi'nin ve hümaniter örgütlerin 
çabaları, özgürlük, demokrasi ve 
barıştan yana olan güçlerin ve 
kuruluşların baskıları, Yeşillerin 
girişim ve dayanışmaları Kürtle
re önemli destekler sağlıyor. 

Tüm b'u gelişmeler karşısın
da giderek sıkışan ve çözümü 
hala baskı ve terör politikaların
da arayan Türk Devleti, Güney 
Kürdistan'daki özgürlük atılımın
dan da ürkerek oraları da denet
lemek için yine teröre başvurdu 
ve yine askeri çözümü dayattı. 

Fırsat buldukça Irak bir yan
dan, Türk Devleti de öte yandan 
saldırıyor. Yalnız onlar mı? 
KÜRDiSTAN'ı sömügeleştiren 
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Olaylar ve Görüşler 

devletlerin hepsi de halkımızın 

özgürlük mücadelesini ateş çem
berine almışlar. 

Şimdi de Kürt halkının müca
delesini iki ateş arasına sıkıştı

rarak onu bir kez daha ezmek is
tiyorlar. Güney Kürdistan'da 
mandacılığa karşı direnerek öz
gürlük için mücadale eden Kürt 
halkı dize getirilmek isteniyor. 
Kürt yurtsever hareketleri sömür
gecilerin tezgahladığı senaryola
rı kabule zorlanıyor. Öte yanan 
Saddam'da piyonlarıyla oynuyor. 

Belli ki Türk Devleti Irak Kür
distanı'ndaki özgürlük atılımını 

denetlernek için bahaneler ara
yıp duruyordu. Hatta bunun için 
de uğursuz tezgahlar kuruyordu. 
Bu nedenle de sözümona "ülke 
bütünlüğünü, terörizmi" bahane 
edip Kürt halkının bir parçasının 
yaşadığı topraklara var gücüyle 
saldırdı. Şimdi de elini kolunu 
saliayarak ilerliyor, ülkemizi ya
kıp yıkıyor. O, havadan ve kara
dan düzenlediği harekatı meşru 
göstermek için "karşısında ciddi 
bir tehdit olduğu" yaygarasını çı
kararak, boş çayırlarda peşrev 

çeken rakipsiz pehlivanlar misali 
bıyık altından mutlu gülücükler 
fırlatarak bir yandan sivil ve sa
vunmasız halkı katlediyor, diğer 
yandan da bölgede askeri yığı
nak yapıyor. 

Bat1'mn bes/emesi TC giderek 
Çlğtnndan ç1kiyor. Savaş 
naralan atarak Türkiye 

Kürdistam 'ndaki zorbaltğt 
yetmiyormuş gibi devlet ve 

hükümet ricalinin kan ve barut 
kokan nutuklanyla Güney 

Kürdistan 'o sa!dtnyor. 

Sömürgeci Türk ordusu güç 
ve gövde gösterisi yaparak göz
dağı veriyor. Savunmasız ve si-

lahsız sivil -halkı ve hayvanları 

öldürerek, dağlarımızı, ovaları

mızı ve tüm çevremizi ateşe ve
rerek "hiç bir zaman kendisiyle 
başedilemeyeceğini" ve "yenil
mez bir kuvvet olduğunu" kanıt
lamaya çalışıyor. Bir bakıma da 
zamanı ve zemini olmuşmamış 
koşulları fırsat bilip askeri göste
riler yaparak caka satıyor. 

Omuzu kalabalık sömürgeci 
genaraller ciddi bir mukavemetle 
karşılaşmadıkları halde ayrıntılı 

ve muhteşem harekat planları

nın, savaş oyunlarını sergileyen 
tabloların başına geçip taktik ve 
strateji belirlemeleri sunuyor, 
dağlarda, vadilerde sivil halkın 

ve hayvanların oluk-oluk akan 
kanlarını televizyon ekraniarına 

çarşaf gibi yapıştırarak kahra
manlık taslıyor, güç gösterisinde 
bulunuyorlar. 

Güney Kürdistan'da özgür
lük, demokrasi, aş, ekmek iste
yen halkımıza "işte sizi böyle 
ezeriz" diyorlar. 

Türk Devleti Güney 
Kürdistan'ı Denetlernek 

istiyor. 

TC aynı zamanda bir taşla 
iki kuş vurmak istiyor. O, Sad
dam'a karşı direnerek özgürlük 
için çabalayan ulusal güçleri etki
sizleştirmek, insiyatifi elde edip 
orada yaşayan halkımızın top
raklarına girerek cralan da de
netlemekiçinGÜVENLiKKUŞAGI 
oluşturma operasyonları yapı

yor. Bugün 20-30 km içerilere gi
ren Türk Devleti'nin yarınlarda 

da adım adım ilerleyip kaçıncı 

kilometreye kadar uzanacağı 

belli değil. Şu anda belli olan şu
dur ki; Türk Devleti Güney Kür
distan'da kendisi için bir tampon 
bölge oluşturuyor. 

Bu askeri harekat, sömürge
ci Türk Devletinin yayılmacı poli
tikasının ciddi bir adımıdır. 

DENG 

Türk Ordusunu Modern 
Silahlarla Donatan Batılı 

Devletler Bu Minik 
Frankeştaynı Daha Ne Kadar 

Okşayacak 

özellikle barış ve yumuşama 
sürecinden yana olan Batılı Dev
letler konvansiyonel silahların in
dirimine gidip bir kısım nükleer 
silahları da imha ederken Türk 
ordusunu modern silahlarla do
natmakla, Türkiye'ye silah sat
makla acaba Türk Devletinin bu 
yayılmacı politikalarına maddi 
destek sağlamıyorlar mı? 

Bu çifte standarta, bu özen
dirmeye ne demeli? Daha dün, 
dişine kadar silahlandırdıkları 

Irak, Kuveyt'i işgal edip dünyaya 
korkulu anlar yaşatarak Ortado- · 
ğu'yu kan gölüne çevirdi. 

Batı, şimdi de diğer bir sö
mürgeci devleti şımartıyor, onu 
silahlandırarak saldırgan emeller 
için özendiriyor. 

Batı'nın beslernesi TC gide
rek - çığırından çıkıyor. Savaş 

naraları atarak Türkiye Kürdista
nı'ndaki zorbalığı yetmiyormuş 

gibi devlet ve hükümet ricalinin 
kan ve barut kokan nutuklarıyla 
Güney Kürdistan'a saldırıyor. 

Acaba Batılı Devletler bu minik 
frankeştayna DUR demeyecek
ler mi? Dün Kıbrıs'ı yutarak yan 
gelip yatanlar, Batılı ülkelerin ve 
hatta tüm dünyanın özgürlük ve 
barış güçlerinin duyarsızlığın

dan da yararlanarak Kürdistan'ın 
Türkiye parçasıyla yetinmeyip 
bugün de Güney Kürdistan top
raklarına yayılmak istiyorlar. 

Tüm dünya özgürlük, barış 

ve demokrasi güçleri buna dikkat 
etmeli ve bu gidişe DUR deyip 
TC'ye karşı çıkmalı, ona ulusla
rarası hukuktan doğan yaptırım
ları uygulamalıdır. 

Türk Devleti, bu sald ı rısıyla 

Helsinki Nihai Senedi BELGESi 
ilkelerini çiğnemiş, AGiK Karar
larını ihlal etmiş, NATO ülkeleri-
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ne ve Birleşmiş Milletler'e mey
dan okumuştur. Birleşmiş Millet
ler ve Müttefik Güçler Türk Dev
letinin bu yayılmacı harekatına 
ve uluslarası hukuku çiğneyen 
saldırısına karşı acil önlemler al
malı, onu cezalandırmalıdırlar. 
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler 
Kürt sorununun çözümünü der
hal gündemine almalı ve bu so
runun çözümü için Kürt halkının 
meşru temsilcileri BM'de temsil 
ettirilmelidir. 

Türk Devleti Sömürgecl Ve 
Yayılınacı Emelleri için 
Savaşırken Kürt Halkı 

Özgürlük-· Barış 
Ve 

Demokrasi istiyor. 

Soruna eğilirkan şunu da bil
maliyiz ki ; Kürt sorununu çözüm
süz bırakmaya çabalayan Türk 
Devletinin Güney Kürdistan'a 
saldırısı aynı zamanda orada 
özgürlük için, özgür ve demokra
tik bir düzen için savaşan Kürt 
ulusal hareketini de önemli ölçü
de engellemeye ve ona ciddi 
darbeler vurmanın koşullarını 
hazırlamaya da yöneliktir. Oysa, 
GüneyKürdistan'da özgürlük için 
direnen ulusal kurtuluşçu güçler, 
lrak'a demokrasi için; Arap, Türk
men, Asuri vb. halkların mutlulu
ğu için, Ortadoğu'da barışın sağ
lanmasına katkıda bulunmak 
için de çabalıyorlar. 

Buna rağmen başta Türk 
Devleti olmak üzere tüm sömür
geci devletler saldırgan politika
larıyla Kürt sorununu çözümsüz 
bırakmak için ellerinden geleni 
geri bırakmıyorlar. Bu yüzden de 
aynı zamanda Ortadoğu barışı
na uzanan çabaları da baltalı
yorlar. 

Birleşm iş Milletler ve tüm 
dünya ülkeleri bu gerçeği göz
den uzak tutmamalıdır. 

4 

Türk Devleti'nin Kürt Halkına 
Karşı Izlediği Politika Her 

Zaman Insanlık Dışı Olmuştur 
Ve Escrs Terörtst Türk 

Devletidir. 

Türk Devletinin Kürt halkına 
karşı izlediği genel. politika her 
zaman insanlık dışı olmuştur. 
Kürdistan'da hiç bir zaman insan 
haklarına riayet edilmemiş, bıra
kalım hukuk devleti ilkelerini, iç 
ve dış hukuk normlarını, ülke
mizde kanun devleti ilkeleri bile 
işletilmemiş, baskıya, zulme, sö
mürüye ve talana dayalı inkar ve 
terör politikaları sistemli bir şekil
de halkımıza dayatılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ve onun hükümetlerinin Kürt hal
kına karşı bugüne kadar izlediği 
politika ne bilimle, ne gerçekler
le, ne de genel hukuk ilkeleriyle 
bağdaş-ryor. 

Türk Devleti Dersim'deRi, Zi
lan'daki, daha birçok yerdeki kı
rımlarla, şiddetli baskıyla, . san
sürlerle, sürgünlerle, terör yasa
larıyla, işletilen uğursuz assimi
lasyon çarkıyla Kürt halkını 
sistemli bir şekilde köleleştirme
ye çalıştı. 

Türk ve Kürt halkları arasın
daki ilişikiler gönüllü birliğe daya
lı olarak eşit haklılık ilkelerine 
göre kurulmadı. Devletin temeli 
adil, demokratik bir şekilde oluş
turulmadı. Eşit haklı, egemen 
ulusların cumhuriyetine dayalı 
demokratik devletin yerine, tek 
ulusun zora dayalı üniter devleti 
çok uluslu yapıya zorla dayatıl
dı. Başta Kürt halkı olmak _üzere, 
tüm azınlıklar da her türlü ulusal, 
kültürel haklarından yoksun bıra
kıldılar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarihi andlaşmalardan, uluslarası 
konferans . ve sözleşmelerden 
doğan halkiara bağlı kalmadığı 
gibi, birçok taahüterini de yerine 
getirmedi. 

DENG 

Zaten Türk Devleti Helsinki 
Nihai Senedi, Avrupa Insan Hak
ları Sözleşmesi, BAB Kararları, 
AGIK Süreci, Paris şartı ve bun
lar 'gibi daha nice andiaşma ve 
sözleşmelerden doğan yükümlü
lüklerinin hiçbirini yerine getirmi
yor. 

Türk Devleti anayasasına 
özel hükümler koyarak, özel ka
nunlar çıkartarak Kürt dilini, 
onun kültür ve sanatının gelişip 
serpilmesini yasaklarla engelle
meye çalışıyor. Sonradan da 
"2932 sayılı yasayı kaldırdım, 
Kürt dilini serbest bıraktım" diye
rek cambazlık yapıp, onun yeri
ne Anti-Terör Yasası'nı dayata
rak çok daha ağır yaptırım ve 

· engeller getiriyor. Başta anaya
saları olmak üzere Siyasi Parti
ler Yasası, Basın Yasası ve di
ğer yasalarla birlikte Kürt diliyle 
yayın yapma, Kürt kültürünü ve 
sanatını geliştirme hakkını en
gellemeye devam ediyor. 

28 Ekim 1990 tarihinde An
kara'da yapılan Insan Hakları 
Derneği'nin Genel Kongresi'nde 
Kürtlerin anadilleriyle konuşma
ları engelleniyor. Vedat Aydın, 
Ahmet Zeki Okuçuoğlu, Mustafa 
Özer tutuklanıyor, Kürtçe yayın 
yapan dergiler halen toplatılıyor, 
Kürtçe kitaplara hemen el konu
luyor. 

TC geçtiğimiz yıl Avrupa 
Konseyi'ne başvuruda bulunarak 
Kürdistan'da insan haklarını
sanki varmış gibi - askıya aldığı
nı resmen bildirerek de dişlerini 
göstermiştir. 

Daha nice zulüm ve baskı
nın yanında, karanlık güçler Di
yarbakır'da HEP il başkanı Ve
dat Aydın'ı gece evinden alarak 
katletmiş, cenaze törenine katı
lan halka devlet saldırmış ve 
katliam yapmıştır. Bu olaylarla il
gili olarak hala insanlar tutuklanı
yor, işkence tezgahlarından ge
çiriliyor. 

Yine Diyarbakır'da Vedat Ay-
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dın'ın cenaze töreninin ardından 
devlet terörü dur-durak bilmiyor, 
Özel Tim ve polis iş yerlerindeki 
levhaları söküyor, arabalardaki 
yazıları siliyor, halkı işinde ve 
gücündeyken taciz ediyor, onla
rın ticari faaliyetlerini engelliyor. 
Kırsal bölgelerde yaşayan halkı
mızı çiftinden-çubuğundan 

eden, onları tQpraklarından sü
ren, sınır boylarındaki ticareti 
engelleyen devlet, kolunu şehir 

merkezlerine de uzatarak zulüm 
yağdırıyor. 

Aynı devlet, aynı devletin ka
ranlık güçleri insan avına devam 
ediyor. Vadat Aydın'ın cenaze 
törenini takip eden günlerde Di
yarbakır'da bir otobüs durağın

dan yaka-paça alınarak götürü
lüp yoğun bir işkenceye tabi tutu
lan Remlz IL daha sonra bir 
çöplüğe atılıyor. Hastaneye kal
dırıldıktan sonra kurtanlamayıp 

yaşamını yitiren Remzl IL'in ka
tili_ de yine bu devlettir. 

Kürdistan'ı sömürgeleştiren, 

Kürt halkına ulusal boyundu
ruk vuran, 

Katliamlar yapan, Kürt halkı
nı sürgüne gönderen, Takrir-i 
Sükun Kanunları, Mecburi lskan 
Kanunları, zorba kararnameleri 
çıkartanlar kimlerdir? 

Kürt halkının tüm ulusal
demokratik haklarını gasp eden, 
Kürtlerin ülkesinin ismini harita
dan silen, onları yok sayan, 

Kürdistan'da en gaddar, zali
mane ve amansız bir eşitsiz ge
lişme sürecine yol açan, 

Ül~esi bölünen, parçalanan 
ve patıaşılan Kürtlerin dramının 
tüm dünyanın ve insanlık alemi
nin gündeminde çözümsüz ola
rak durmasına neden olan, 

Kürt halkının kendi geleceği
ni özgürce belirleme hakkını el
de edememiş olmasından dolayı 
en ağır insan hakları ihlalleriyle 
karşı karşıya bulunmasının baş 

sorumlusu kimdir? 
Elbette bu sorumlu bellidir. 

Elbette bu sorumlu zora, baskı
ya ve teröre dayanan politikalar
la sorunu çözümsüz b ı rakan 

Türk Devletidir. 
Çünkü, sömürgeci Türk Dev

leti, Kürt halkının · özgürlük iste
mini sürekli olarak zorla ve sün
güyle bastırı:nış, sorunu askeri 
yöntemlerle çözmeye , çalışmış, 

demokratik çözüm yollarını tıka
mıştır. 

Kürt halkının ulusal-
demokratik istemlerini zorla bas
tırmak için Kürdistan'a asker yı 

ğan, Özel Timler ve rambolarla 
halka kan ağlatan, darağaçları 

kuran, binlerce yurtseveri zin
danlarda çürüten,'·devlet terörü
nü tırmandırıp savaş ocakları 

açan, köyleri boşaltıp tampon 
bölgeler kuran, Botan'ı insansız
Iaştırma operasyonlarını örgütle
yen, Şırnak'ı yerle bir eden, tüm 
köylerdeki ekinleri, evleri - bark
ları yakıp yıkan, halkımızı zorla 
göç ettiren devlet her şeyin so
rumlusudur. Şimdi de bu devlet 
kendi yaptıklarına bakmayıp da 
başka ülkelerin topr~~rına gire
rek sözümona terörıst avına çı
kıyor. Yüzündeki karaya bakma
dan dünyayı kandırmaya çalışı
yor. 

Son sekiz yılda dördüncü 
kez sınırları aşıp Güney Kürdis
tan'a giren aynı saldırgan devlet 
değil midir? Hem de iç ve dış hu
kuk ilkelerinin hiç birini tanıma
yarak, katliamlar yapıp sivil hal
kın yerini yurdunu yakıp yıkarak! 

Oradaki Kürtlerin topraklarını 
işgal edip ilerleyen, yayılmacı 

emeller peşinde koşan Türk 
Devleti terörü esasen kendi elle
riyle yaratmış, karanlık cinayet 
şebekeleri kurmuş ve· sürekli ola
rak Kürt halkına dayatmıştır. 

Şimdilerde de içerde çözümsüz 
duran Kürt sorununu yeni hamle
lerle daha çok bastırmak için dı 

şarıya açılıyor, başka ülkelerin 
topraklarına askeri seferler dü
zenliyor. 

DENG 

Şimdi soruyoruz! Esas terö
rist kimdir? Esas terörist Kürt 
halkına bu kadar acı çektiren, 
onun ülkesini talan edip, yakıp
yıkan, sınırları aşıp başka ülke 
topraklarına giren Türk Devleti 
midir, yoksa eşit haklılık temelin
de özgürlük, barış ve demokrasi 
isteyen Kürt halkı mıdır? 

Elbette asan, kesen, katle
den, yayılmacı politikalar güden, 
işgale yeltenen de odur. . 

Tüm bu gerçekler orta yerde 
dururken Türk Devleti izlediği 

baskı, zulüm ve terör politakala
rını gizlemek için "ülke bütünlü
ğünü korumayı" ve "terörizme 
karşı savaştığını" ileri sürerek 
yaptıklarını meşru göstermeye 
çalışıyor, demagoji yapıyor. 

Türk Devleti devekuşu diplo
masisinden kopamıyor. Yalana 
ve demagojiye dayanan politika
larla sömürgeci uygulamalarını, 

yayılmacı emellerini gizlemek is
tiyor. TC, kendisini akıllı, dünya 
alemi ahmak sanıyor. Türk Dev
leti Kürtlerin tüm ulusal
demokratik istemlerini süngüyle 
bastırmaya devam ediyor. O, so
runun çözümü için hiçbir demok
ratik adım atmadığı gibi, Kürtler 
açısından hiçbir konuda herhan
gi bir yükümlülüğünü yerine ge
tirmiyor, uluslararası hukuka da 
riayet etmiyor. 

Türk Devleti askeri çözümü 
dayatmaktan ve karanlık güçleri 
örgütlemekten, cinayet şebeke

leri kurmaktan vazgeçmelıdir. Tı
kadığı demokratik çözüm kanal
larını açmak için: 

- Kürt halkının meşru temsil
cileriyle eşit haklılık temelinde 
görüşmeye oturmalı , 

- Köy koruculuğu , Olağanüs

tü Bölge Valil iği, Anti-Terör yasa
sı vb. baskıcı uygulamalara der
hal son vermeli , 

- Yayılmacı politikalardan ve 
benzeri emellerinden vazgeçmeli, 

- Güney Kürdistan'dan der
hal çekilmelidir. 
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1975'ten Günümüze 

• •• • 
IRAK ve IRAN KURDISTAN! 

KYB-BAGDAT 
GÖRÜŞMELERİ 

ve PARTİZAN SAVAŞININ 
YÜKSELİŞİ 

İran'la savaşın ilk yılında bazı ba
şarılar sağlayan ve güneyde bir mik
tar İran toprağım ele geçiren Irak, 
savaşın ikinci yılında geriledi · ve 
İran ' ın karşı saldırısı önünde güç du
ruma düştü. 1982 yılında Kürdistan'
daki bazı tümenlerini güney cephesine 
çekmek zorunda kaldı. Askerden ka
çıp yurtsever güçlerin denetimindeki 
bölgelere sığınan Kürtlerin sayısı bir
hayli arttı. Bunun üzerine rejim, 25 
yaşından büyük olan yedeklerin ya
msıra, cephede iki ay görev yapan 
Kürt gençlerini de askerlikten muaf 
tuttu: Partizan güçleri operasyonları
na hız verdiler ve kurtarılrmş bölge
leri birhayli genişlettiler. 1982 yılında 

"Kürt kent ve kasabalarında hüküme-
tin baskı ve terör politikasına karşı, 
Kürdistan tarihinde o güne dek görül
meıliiş düzeyde büyük kitle gösteri
leri patlak verdi.(*) 

İran ordusu 1983 yılında Irak'a kar
şı Kürdistan üzerinden de karşı sal
dırıya geçti. Ancak bu, hem İran 
Kürdistam yurtsever güçlerinin dire
nişiyle karşılaştı, hem de KYB, İran 
birliklerinin kendi denetimindeki kur
tarılrmş bölgelere girmesine karşı çık-

• Kemal BURKA Y 

II. BÖLÜM 

tı. KYB'nin, İKDP'nin yamsıra İran 
ordusuna karşı direnrniş olmasında 
bunun da payı vardı. İşte böylesi bir 
durumda K~'ne Bağdat'tan görüş
me ve soruna barı~çı bir çözüm bul
ma önerisi geldi. Iki cephe arasında 
sıkışmış olan KYB bu öneriyi kabul 
etti, 1983 yılı sonlarına doğru ateş ke
sildi ve Bağdat'ta görüşmeler başladı. 

KYB-Irak görüşmesi CUD içinde
ki Kürt örgütlerinin büyük tepkileri
ne yolaçtı. Onlar bu görüşmeler 
yüzünden KYB'ni ağıı:)>içimde suç
ladılar. Ne var ki, sözkonusu dönem
de onların KYB ile ilişkileri zaten iyi 
değildi ve daha önceki bölümde be
lirtildiği gibi, aralarında sert çatışma
lar yeralrmştı. Bu durum da KYB'nin 
yalnız kalmasında ve bir başına hare
ket etmesinde rol oynadı. 

Ancak KYB ile Bağdat yönetimi 
arasında bir yılı aşkın bir süre devam 
eden görüşmeler olumlu bir sonuca 
ulaşmadı. Sıkışık durumda olan Irak 
yönetimi zaman kazanmaya ve Kürt 
yurtsever hareketini daha da birbiri
ne düşürmeye çalışıyordu. Bu görüş
meler KYB açısından da bir soluk 
alma dönemi oldu; o da güçlerini to
parladı. Irak yönetimi görüşmeleri 
uzatıp Kürt halkına gerçek anlamda 
bir otonomi tammaya niyetli olmad~
ğını birkez daha kamtlayınca, KYB 
görüşmeleri kesti ve 1985 yılı başın
da çatışmalar yeniden başladı. 

KYB'nini:İe savaşa yeniden başla
masıyla Irak Kürdistam'nda partizan 
savaşı hızla gelişti . KYB'nin 20 Şu
bat 1985 tarihli Basın açıklamasında 
askeri eylemiere ilişkin olarak veri
len bilgiler arasında şu haber, hem as
keri eylemin çapı, hem de Irak'ın 
kimyasal silah kullanma hazırlığına 
ili~ olarak ortaya çıkan işaretler 
netleniyle oldukça önemliydi: 

5-Partizan birliklerimiz başanlı bir 
hareket planı sonucu, 15-16 Şubat 
1985'te Serdeşt'e bakan Daban sıra
dağlanndaki 19 müstahkem mevkiyi 
ve Irak ordusunun Şedala 'daki tabu
runun ana üssünü ele geçirdiler. Bu 
taburun iki bölüğü tüm silah ve cep
hanesiyle birlikte tutsak edildi. Bir
liklerimiz aym zamanda, Dakan-Sü
leymaniye · ve Kalahan-Köysancak 
yollanna tuzaklar kurarak kuşatılrmş 
olan sözkonusu taburun ana üssüne ve 
müstahkem mevkilere takviye birlik
leri gönderilmesini önlediler. Irak bir
likleri tanklar ve helikopterler tara
fından destekleniyordu. Iki gün süren 
çetin bir savaştan sonra Irak birlikle
ri toplam olarak aşağıdaki kayıplan 
verdiler: 

450 asker öldürüldü, 130 asker ya
ralandı, 200'ü tutsak edildi; 7 askeri 
araç, bir tank ve bir zırhlı araba tah
rip edildi. 

Birliklerimizin eline geçen silah ve 

(*) Ferhad İbrahim'in Irak ve İran Kürdistanı ile ilgili olarak Bremen Konferansı'na sundugu rapor, Documantation of the International Conferen
ce on Human Rights in Kurdistan, 1989-Bremen. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Görüşler 

cephany ise: 
70 adet klaşnikof tüfek; 13 adet 

RPG-7 roketatar, 300 roketle birlik

te; 8 dürbünlü tüfek; 7 adet 60 mili

metrelik ha van topu, 100 mermisiyle 
birlikte; 5 adet BKC makinalı tüfek; 

50 sandık el bombası; 10 sandık BKC 
mermisi, 200 kadar başka türden 
mermiler; 10 sandık klaşnikof mer

misi; 18 adet sahra telefonu; 4 adet 

telsiz; 1000 adet askeri battaniye ve 

çok sayıda gaz maskesi. 
Bu çatışmada bizden 7 peşmerge 

şehit oldu. 
Şedala 'daki Irak taburu üssünde ele 

geçirilen gaz maskeleri, Irak' m, Kür

distan halkına ve askeri birliklerimi
ze karşı yürüttüğü bu savaşta zehirli 

gaz kullanma ihtimalini güçlü biçim

de ortaya koyuyor. Irak-İran savaşm
da bu türden silahları yalnızca Irak 

kullanmaktadır ve bu dünya kamuo
yunca da biliniyor. Diğer yandan, 

İran ordusunun şu anda Irak Kürdis

tanı üzerinden Irak'a karşı bir tehditi 

veya saldırı girişimi de yoktur. 
Bu nedenle gecikmeden, uluslara

rası kamuoyunu böylesi bir tehlikeli 

gelişmeye karşı uyarıp eyleme geçir

mek önem taşıyor. 
Biz Birleşmiş Milletler'in tüm ilgili 

kuruluşlarına ve diğer tüm büroaniter 
örgütlere sesleniyor, Irak hükümeti

nin, uluslararası antlaşmalarla yasak

lanmış olan bu tür silahları savunma

SIZ Kürt halkına karşı kullanmasım 

önlemek için duruma müdahale etme
lerini istiyoruz. (*) 

KYB'nin eylemleri yıl boyunca ge

lişerek devarn etti, pekçok düşman üs
sü ve kasaba ele geçirildi ve Irak 
ordusu büyük kayıplar verdi. Yurtse~ 

ver güçler Erbil, Süleymaniye, Ker
kük gibi büyük kentlere yönelik 

olarak da önemli eylemler gerçekleş

tirdiler, elektrik santralleri, petrol te
sisleri, askeri havaalanlan, askeri 
karargahlar, istihbarat merkezleri gibi 

önemli stratejik hedefleri vurdular, si

lah ve mühimmat depolarını havaya 

(*) Riya Azadi, Mart 1985, sayı 32 

(**) Riya Azadi, Temmuz 1986, sayı 49 

(***) Denge Komkar, Aralık 1986, sayı 92 

uçurdular ve bir bölümünü ele ge

çirdiler . . 
Aynı dönemde Irak Kürdistanı'nın 

kuzey kesiminde de CUD'un eylem

leri yoğunlaŞtı ve geniş bölgeler düş
mandan kurtarıldı. Irak Kürdistanı 

Demokrat Partisi Genel sekreteri Me

sut Barzani, 17 Mayıs 1986'da yap

tığı basın açıklamasında şu bilgileri 

veriyordu: 

Kürt savaşçıları 14 Mayıs 1986 gü

nü Dıhok yöresinde geniş bir saldırı
ya geçtiler: Zorlu bir savaştan sonra, 

· Musul'a 80 km. Dıhok'a ise 10 km. 

mesafede olan stratejik önemdeki 
Mangeşe kentini ele geçirdiler. Bu sa

vaşta Irak birlikleri büyük kayıplar 

verdi ve bir tabur tümüyle peşmerge 

güçlerine teslim oldu. 
Bu savaşta peşmergeler çalışır du

rumda iki tank ve üç panzer ele ge

çirdiler. Yine taburun tüm topları, 

çok sayıdaki diğer silahlarıyla birlik

te peşmergelerin eline geçti. 
Çatışmanın ilk aşamasında 50 ka

dar asker· öldürüldü ve yaralandı, 

SOO'den fazla asker silahlarıyla bir

likte teslim oldu. 
Dıhok merkezi de şu anda savaşçı

larımızın tehditi altındadır. (**) 

Bu dönemde Kürt örgütleri arasın

da ilişkilerin düzelme yoluna girme

si ve birlik yönündeki kimi çalışmalar 

da halkın ve savaşçıların morali üze
rinde olumlu etki yaptı ve partizan sa
vaşının yükselmesinde rol oynadı. 

1986 nisan ve mayıs aylarında KYB 

ile IKSP, IKP ve PASOK arasında 
yapılan görüşmeler sonunda örgütler 

arasında ilişkileriri iyileştirilmesi ve 
işbirliği için bir anlaşmaya varıldı. 

Bunun yanısıra KYB ile Irak KDP 
arasında da ilişkiler düzelme yoluna 

girdi. 7-8 Kasım 1986'da Tahran'da 
biraraya gelen Celal Talabani ile KDP 
temsilçisi İdris Barzani, Saddam dik

tatörlüğüne karşı güçlerini birleştir

meye karar verdiler ve ortak çalış
manın ilkelerini saptadılar. (***)Ar-

DENG 

tık çeşitli birimlerde gerilla güçleri . 

ortak operasyonlar gerçekleştirirken 

ortak bir cephe oluşturulması yönün

de de çalışmalar başlatıldı. Bu yakın- : 

laşma adım adım gelişerek 1988 
Mayısı'nda " Irak Kürdistanı Cephe
si "nin kurulmasıyla sonuçlandı. Bir

liğe katılan örgütler şunlardı: 
1- Kürdistan Demokrat Partisi 

(KDP) 
2- Kürdistan Yurtsever Birliği 

(KYB) 
3- Irak Kürdistanı Sosyalist Partisi 

(IKSP) . 
4- Irak Komünist Partisi - Kürdis

tan Seksiyonu (IKP) 
5- Kürdistan Demokratik Halk Par

tisi (KDHW 
6- Kürt Sosyalist Partisi (PASOK) 

. · Cepheye daha sonra Asuri Demok
·ratik Hareketi ile Kürdistan Emekçi

ler Partisi adında iki örgüt daha 

katıldı. 

Cephenin temel hedefi Irak' ta de

mokrasiyi ve Irak bütünlüğü içinde 
K'ürdistan için federal'bir statüyü ger
çekleştirmektir. Federatif bir birlik is

temi, ·salt otonomi istemiyle sınırlı 

olan geçmişe oranla, Irak Kürdistanı 

örgütleri bakıirundan bir yeniliği gös
teriyor. Böylece eşitliği hedefleyen 

bir istem sözkonusudur. 
Yurtsever güçlerin bu başarılarına 

karşılık, Baas rejimi peşmerge üsle

rine ve kurtarılmış bölgelerdeki yer
leşim birimlerine karşı karadan ve 

havadan yoğun bombardımaniara gi

rişti, öfkesini daha çok da köy ve 

kentlerin sivil, savunmasız halkından 

aldı; her türlü ölçü ve kuralı bir yana 
iterek işi tam bir haydutluğa vardır

dı; Kürt halkına karşı eşi görülmemiş 

bir teröre, soykırıma yöneldi. 
1985 yılı Ocak ve Kasım aylan ara

sında , salt KYB'nin eylem bölgesin
de 200'ü aşkın köy zorla boşaltıldı ve 

yerle bir edildi. Bu köylerde 8900 aile 
ve toplam olarak 55 .000 nüfus evsiz 

kaldı ve bunlar ya kent ve kasabalara 

taşındılar , ya da kurtarılmış bölgele
re sığındılar ve doğal olarak, · olanak-
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ları zaten sınırlı olan bu bölgelerde 
ciddi beslenme ve barınma sorunla
rına neden oldular. Yıkılan yöreler
de toprakların ekilip biçilmesi de 
yasaklandı. 

Haziran 1986'da Dokan yöresinde
, ki Bıngırd kasabasında halk, sulama 
suyunun dağıtımındaki yolsuzlukları 
'protesto için gösteri yaptı. Yönetim 
ise buna karşılık kasabayı ve yakının
daki Haneıra köyünü boŞalttı ve ev
leri buldozer ve grayderlerle yerle bir 
etti. 

Kürdistan'da eğitimine izin veril
miş olan okulların büyük bölümü, 
800'den fazlası ya kapatıldı, ya da dü
pedüz yıkıldı. Y aşiarı 9-14 arasında 
olan 900 kadar öğrenci tutuklandı, iş
kence gördü ve bazılan öldürüldü . . 
Birçok okulda öğrencilere Baas üye
liği şart koşuldu ve Baas'a bağlılık ye
mini yaptırıldL . f.-""'"' 

Peşmer'if'le~t destek oldukları, 
sempatfduygukları ya da salt akraba 
oldukları için yüzlerce insan tııtuklan
dı, işkence · gördü. Peşmergelerin 
özellikle kadınları ve çocukları has
kılara hedef seçildiler. Kadınlar eşle
rlnden aynimaya zorlandılar. Zindan

' lar Kürt aydınlarını. da içeren binler-
-- ce tıı.tııkluyla doldu. Rejim bunlara re

bine muamelesi yaptı ve partizan 
eylemlerinin ardından birçoğunu kur
şuna dizdi. 

20-30 Ekim 1985 günleri diktatör
lük 30.000 kişilik bir ordu ile Süley
maniye kentini kuşattı, sıkıyönetim 
ilan etti, ev-ev arama yapıldı ve bin
lerce kişi keyfi biçimde tııtııklandı. 
Halk· bu baskıları . protesto için 29 
Ekim günü çeşitli kentlerde ve bu ara
da Süleymaniye'de barışçıl protesto 
gösterileri yaptı: Süleymaniye'de kit
leye ateş açıldı ve 20 kişi hayatını yi
tirdi, yüzlerce kişi de yaralandı. Aynı 
gün Erbil'de de yüzlerce kişi tııtıık
landı, bunlara işkence edildi. Tutılk
luların direnmesi üzerine de bu 
savunmasız insanlara ateş açıldı ve 

katliam yapıldı. 
1985 aralık ayında Süleymaniye'

de bir Baasçı memur öldürüldü. Dik
tatörlük, aynı gün Süleymaniye 
cezaevinden üç politik tııtukluyu ala
rak Baasçı kişinin vurolduğu yerde, 
halkın gözleri önünde kurşuna dizdi. 
Birisi Aram Muhammed Kerim adın
da bir avukattı. Rejim çoğu zaman da 
öldürülen devlet görevlisine karşılık, 
evlerinden, işyerlerinqen rastgele tıı
tııkladıkları insanları, "ibret olsun" 
diye kitle halinde kurşuna dizdi. 

Politik tııtukluların veya peşmerge 
oldukları ileri sürülenlerin tüm mülk
lerine, evlerine ve eşyalarına el kon
du ve bunlar açık arttırma ile, sem
bolik fiyatlarla Baasçılara ve rejimin 
işbirlikçilerine satıldılar. 

Kurtarılmış bölgelere sıkı bir eko
nomik ambargo uygulandı; bu yöre
lere yiyecek, ilaç ve gaz gibi en ge
rekli ·malların geçişi bile engellendi. 

Okulların yanısıra, hastahaneler ve 
sağlık ocakları da kapatıldı. (*) 

1983 yılında kamptan alınıp götü
rülen 8. 000 K ürdün durumu ise bu
güne kadar kesin olarak anlaşılamadı. 
Bunlar Erbil'in çevresindeki kamplar
da kalmaktaydılar. Bu insanlar, 1975 
yılında kuzeyden ve sınır bölgelerin
den güneye ve orta bölgelere sürül
müş Kürtlerin bir bölümüydü. Toplu 
kamplard~ yaşanınaya zorlanmışlar
dı ve çevrelerinde askeri birlikler var
dı. Kuştepe Kampında oturanlar Bar
zan bölgesinden buraya sürülmüş ve 
Barzani aşiretine mensup Kürtlerdi. 

30 Temmuz 1983 günü Irak birlik
leri Kuştepe, Diyana, Harir ve Babare 
kamplarının çevresini sararak, kamp 
sakinlerine hiçbir şey açıklamaya ge
rek görmeden, 8 yaşından 70 yaşına 
kadar olan bütün erkekleri aldılar, as
keri kamyonlara doldurup götürdüler. 
Bunlardan 315'i çocuktıı, önce Bağ
dat'a, sonra daha güneydeki şii kent
lerine götürülerek ''Hacumran'da 
tııtııklanmış İran esirleri'' gibi göste-

DENG 

rilip sokaklarda ·dolaştırıldılar. Daha' 
sonra ise ortadan kayboldular ve ulus
lararası kuruluşların tüm çabalarına 
rağmen kendilerinden bir daha haber 
alınamadı. Onlarla ilgili olarak bir ke-

1 resinde Saddam Hüseyin şunları söy
ledi: "Tümü de hain olan ve KDP 
liderliğUle işbirliği yapan bu kişiler 
cehenneme gittiler. '' (**) 
· 1987 yılı başlarında Irak Kürdista
m'ndaki direniş tam bir halk ayaklan
masına dönüştü. Yurtsever güçlerin 
işbirliği ve partizan güçlerinin artan 
başarıları karşısında, gözlerini kan 
bürüyen diktatörlük, sivil yerleşim bi
rimlerine karşı hunharca bir bombar
dımanın yanısıra, yeniden ve daha 
büyük çapta kitlesel sürgünlere yönel
di. Mayıs ayı başlarında Şahrezor, 
Halepçe, Seyit Sadıq ve Arbat kent
lerin.in,.halkını zorla Güney' e sürmek 
istedi. Amacı hem halkı cezalandır
mak; ürkütmek, hem de bölgeyi 'in
sansız bırakarak partizaiı hareketinin 
kitlesel ve lojistik dayanaklarını yok 
etmekti. Ancak bu yörelerde halk sÜT
güne karşı direnişe geçti. Büyük kit
le gösterileri düzenlendi ve halk 
ayaklandı. Partizan güçlerinin de ha
rekete geçmesiyle Halepçe, Sirvan ve 
Arbat kurtarıldı. Şehrezor'la dayanış
ma için başlayan kitle gösterileri Kıf
ri, Rewanduz, Karadağ·, Qela Dıze, 
Ranya, Çuwar Qurna, Sengasar, 
Çaniçemal, Sirvan, Arbat, Halepçe 
ve Şeqlava'yı içine aldı, giderek Sü
leymaniye, Erbil, Kerkük gibi büyük 
kentlere sıçradı. Bu arada Revanduz 
ve Karadağ kurtarıldı. Rejirnle işbir
liği yapan ve "eaş" diye nitelenen 
Kürtlerden yüzlercesi, rejimi terk 
ederek partizan saflarına katıldı. 

Bu gelişmeler terörist rejimi çılgı
na çevirdi. O, kimyasal silah kulla
nılmasını ·yasaklayan ve uluslararası 
suç sayan 1925 Cenevre Konvansiyo
nu'nu da çiğneyerek, askeri ve sivil 
hedeflere, Kürt köylerine karşı zehirli 
gaz kullanmaya kadar işi vardırdı. 24 

(*) KYB lideri Celal Talabani ' nin lJM. Genel Sekreterli~i'ne, Kızılhaç'a, Uluslararası Af Örgütü'ne gönderdi~i ça~n; ayrıca yine Celal Talabani'nin aynı kuruluşlara gönderdi~i 30 Mart 1986 tarihli di~er bir ça~rı; yine KYB'nin 3 Temmuz 1986 tarihli açıklaması. Bakıruz: Riya Azadi, 
sayı 42 , 49, 50. 
(**) Hışyar Zibari, "The Missing Barzani Kurds", Documentation of the International Conference on Human Rights in Kurdistan, 1989 Bremen. Yine, Merkezi Londra'da olan Preparatory Committee adlı kuruluşuiı yayuıladı~ı 56 sayfalık İngilizce broşür. Ayrıca bakıruz : Riya Azadi, -~ı~ 114, "Sekiz Bin Sivil Kürde Ne Oldu?" başlıldı makale. 
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Mayıs ı987'de Kerkük yakınındaki 
Gurkan, Tomar ve Tameri köylerine 
karşı zehirligaz kullanıldı , sivil halk
tan yüzlercesi öldü ve yaralandı. Er
bil yöresinde Şeyh Wesan köyüne 
karşı kullanılan zehir li gaz sonucu 3 ı 
kişi yaşamını yitirdi; bunlardan ı ı 'i 
9 yaşından küçük çocuklar, ıS ' i ka
dın , S' i 60-80 yaşları ara'sındaki yaş

lı kişilerdi 

Böylece KYB'nin daha iki yıl önce 
yaptığı açıklamada , Irak'ınzehirligaz 

kullanmaya hazırlandığı biçimindeki 
uyarısının ne derili haklı olduğu an
laşıldı. Bu olay yurt dışındaki Kürt
ler tarafından çeşitli biçimlerde 
protesto edildi. Kopenhag'da 200 ki
şi, Stokholm'de ıooo kişi Irak elçili
ği önünde protesto yürüyüşü yaptı. 13 
Kürt Partisi'nin oluşturduğu "İşbir
liği Komitesi" Birleşmiş Milletler'e 
ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrı 
yaparak Irak'ın sözkonusu barbarca 
saldırılarına karşı çıkılınası istendi. 

Yine bu konuya ilişkin bilgi ve bel
geler bir kitapta toplanmıştı. Kimya
sal silah kullanılan yerleri, ölen ve 
yaralananların listesini, silahların et
kilerine ilişkin öteki bilgileri ve re
simleri içeren bu kitap, yine olayları 
görüntüleyen bir video kasetle birlikte 
çeşitli uluslararası kuruluşlara iletil-
mişti. (*) , 

Ancak ilginçtir, bu açıklamalar, 
çağrılar ve protesto gösterileri Batı 
kamuoyunda hiçbir ilgi uyandırmadı. 
Basın , radyo ve televizyonlar olayı 
haber bile yapmadılar. Sanki kulak
lar sağırdı. Uluslararası Af Örgütü '
nün sınırlı çabaları ve uyarıları dı
şında, uluslararası kuruluşlar da kıl
larını kıpırdatmadılar. Birleşmiş Mil
letler'e gelince, sanki bu tür şeyler 
onu hiç ilgilendirmemekte idi . . Ve 
dünya kamuoyunun bu tutumu, maz
lum bir halka karşı kimyasal silahlar 
kullanılması karşısındaki bu sorum
suzluk ve Vurdumduymazlık, Bağ
dat'taki barbar rejimin daha sonra 
giriştiği Halepçe katliamını ve öteki 
kıyımları kolaylaştırdı. 

KURTARILMIŞ 

BÖLGELERDE YAŞAM 

Irak Kürdistanı, daha eskileri bir
yana bırakırsak, ı96ı 'den beri savaş 
alanı olduğu, birçok kez yakılıp yıkıl-

. dığı için, bölgede hem ekonomik, 
hem sosyal yaşam büyük yaralar al
mıştır . Bu tür savaşlarda kurtarılmış 
bölgelerin sınırları, genişliği de savaş 
durumuna bağlı olarak durmadan de
ğişir. Irak Kürdistanı ' nda ise acıma
sız Baas rejimi, daha önce sınır yöre
lerini tümden boşaltmış, direnmeyle 
karşılaştığı birçok yerleşim birimini· 
yerle bir etmiş, partizan hareketine 
desteği ortadan kaldırmak ve kitlele
ri denetlernek için birçok toplama 
kampı oluşturmuştu. 

Partizan savaşının yeniden başladı
ğı ı976 yılından 1988 ilkbaharına ka
dar, savaşın çeşitli iniş çıkışları oldu ; 
ancak süreç genel hatlarıyla Kürt 
yurtsever hareketinden yana işledi . 
Son yıllarda ise, yukarda da belirtti
ğimiz gibi, partizan savaşı büyük ge
lişme gösterdi ve yurtsever güçler 
Irak Kürdistanı'nın geniş bir bölümü
nü özgürleştirdiler. 
Diğer yandan, zorba rejim bu kur

tanımış bölgeler üzerine askeri ope
rasyonları, özellikle de hava saldırı
larını sürdürdü, hatta yoğunlaştırdı; 
çok sıkı bir ekonomik ambargo uygu
ladı. Bölge kuzey 'den Türk sınırıyla 
çevriliydi veTürkiye de en az Irak ka
dar Kürt hareketinin başarılarından 
tedirgindi; Irak Kürdistanı'na yiye
cek, giyecek, ilaç gibi maddelerin bile 
geçişini önlemek için sınırlarda sıkı 
güvenlik tedbirleı!i almıştı ve sınır 
bölgesindeki köy ve kasabalarda hal
kı baskı ve denetiın altında tutmakta 
idi. Kurtarılmış bölgeler için bir de
receye kadar dışa · açık tek kapı İran 
sınırıydı ve yolların genellikle motor_. 
lu taşıtlar için elverişli olmayışı ve 
bombardımanlar nedeniyle ulaşım da-

. ha çok hayvanlarla sağlanrnaktaydı. 
Sürgünler, göçler ve sözkonusu 

ağır koşullar nedeniyle bölgenin de-

(*) Munzur Çem'in gezi notları , Denge Komkar , Şubat 1988, sayı : 104-105 

(** ) Munzur Çem. age. 
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mografık yapısı altüst olmuştu . Kur
tanimış bölgede kalan veya yeniden 
oraya geçip yerleşmeye çalışan insan
lar için başlıca geçim kaynağı tarla ta
rımı ve hayvancılıktı. Ancak sözko
nusu ağır koşullarda bunun da hiçbir 
güvencesi yoktu. Munzur Çem, 1987 
sonbaharında ' ' kurtarılrnış bölge' ' de
ki izienimlerini şöyle anlatıyor: 

Yeni bir köy karşımıza çıkıyor. Yi
ne evlerin bazıları yerle bir edilmiş ve 
yine bomboş. Yammızdaki peşmerge, 
bombalama anında beş kişinin yaşa
mını yitirdiğini söylüyor. Bunu fazla 

· garipsemiyoruz. Hem beş ölü küçük 
bir rakam! 

Biz yol aldıkça vadi giderek derin
leşiyor, iki yanlı yamaçlar daha bir 
dikleşiyor. Derken bir anda yine kar
şımıza insanlar çıkıveriyorlar. İnsan
lar! Kayalıklara sokulmuş , ağaçların 

kovuklarına sığınmış, hayvanlarla içi
çe yaşayan insanlarımız. Yanlarından 
geçerken oyunlarını bırakıp bize ba
kıyor, okul-öğretmen bilmeyen, ama 
çeşit çeşit silahı, zehirligazı iyi tanı
yan çocuklar. 

Merkez üssünden ayrılıp ziyaret 
edeceğimiz bölge merkezine doğru 
giderken yol boyunca daha önce gör
düklerimizden farklı bir manzara ile 
karşılaşmıyoruz. Terk edilmiş köyler, 
yıkık ev ler, virane olmaya yüz tutmuş 
bağlar-balıçeler ve sürülmeden bek
leyen tarlalar ... (**) 

Eğitim, sağlık gibi alanlarda ise du
rumdahadakötüydü. M. Çem, 1987 
yılı sonbaharındaki durumu şöyle an
latıyor: 

Okuma-yazma çağına gelmiş ço
cukların ezici çoğunluğu okuma
yazmayı öğrenme olanaklarından bi
le yoksun. Daha önceleri KYB 'nın 

denetiminde olan bölgede 150 kadar 
• okul varmış . Ancak.sömürgeci reji

min ayırım gözetmeksizin sivil hedef
lere yönelttiği saldırılar yüzünden 
şimdi bunların ancak 30 tanesinde 
eğitim yapılabiliyor. 
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M. Çem, KYB'nin bölgesinde biri 
Süleymaniye, diğeri Hewler yöresin
de olmak üzere iki hastahane olduğu
nu anlatıyor ve şöyle diyor: 

Hastahanelerde üçer doktor var. 
Ayrıca herbirinde birer daktorun gö
rev yaptığı 4 sağlık ocağı mevcut. 
Böylece, askeri birliklerde bulunan
larla birlikte KYB'nin saflarında ça
lışan toplam doktor sayısı 16, sağlık 
memuru sayısı ise lOO'ü buluyor. 

Elbet burada sözü edilen hastaha
ne ve sağlık ocaklarının , modern ya
pılarda çalışan hastahaneler olduğunu 
sanmamalı. Bunlar, kara saldırıların
dan ve hava bombardımanlardan ko
runmak için dağlık bölgede ve 
genellikle yeraltına oyulmuş yerlerde
dir. M. Çem'in KYB'nin örgütsel ya
pısı ve çalışmalarına ilişkin olarak 
verdiği bazı bilgileri, bu parçadaki 
politik ve askeri duruma ilişkin bir fi
kir vermek için, özet olarak aktar
makta yarar gördüm: 

Basm-Yaym Birimi (Çapxane): 

Halihazırda Yekıtiye (KYB) ait iki 
matbaa faal haldedir. Şehid Cafer ve 
Şehid İbrahim Aza adıyla. Bizim ge
zip gördüğümüz Şehid İbrahim Mat
baasıydı . Hava saldmlarına ve topçu 
ateşine karşı korunma önlemleri öne 
çıkarılarak inşa edilmiş(. .. ) KYB'ne 
ve onu oluşturan örgiitlere ait aylık 
yayınlar, ek olarak da çeşitli. kitap ve 
broşürler basılıyor. Basılan kitapların 
bir bölümü bilimsel ve politik içerik
li. Roman, hikaye, şiir türünden ki
tapların basımına önem veriliyor. 
Teknik nedenlerden qtürü renkli bas)a 
yapılamıyor. Kağıt yönünden hayli ~ı
kıntıları mevcut. KYB 'nin yayın iş
lerinde 120 kişi çalışıyor. 

Denge Şoreşa Kurdıstan 
(Kürdistan Devriminin Sesi): 

Sorumlu mühendis, onu, "devri
min sesini kitlelere en yaygın ve kısa 
sürede ulaştıran araç'' olarak ni tel e-

(*) M. Çem ' in gezi izlenimleri , age. 
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di. Yayma ilk başladıklarında 10 ki
şilik bir kadroya sahiplermiş. Şimdi 

olanakları çok daha geniş. Radyo 
programları Kürtçenin Kunnanci ve 
Sorani lehçeleri ile Arapça yapılıyor. 
Düşman radyo yayınını engelle

mek, dinlenemez hale getirmek için 
çok çaba harcamış; ama kendileri de 
ona göre karşı tedbirler almışlar 

Örgütlenme: 

KYB'ne bağlı dört malbend (böl
ge) var. Bunlardaki örgütlenme ise 
politik, askeri, mali ve toplumsal ol
mak üzere dört bölüm halinde. 

Politik bölüm: Bu birim örgütün 
politik çalışmalarından sorumludur. 
}{er askeri birimde askeri kadroların 
yanısıra bir de politik sorumlu var. 

Askeri bölüm: Askeri hazırlık ve 
eylemden sorumludur. Her bölgenin 
askeri bölümüne bağlı tip'ler (birlik
ler) vardır. Örneğin bizim ziyaret et
tiğimiz 2. Bölge'de 17 tip (birlik) 
vardı. Tip kamutaniarına ise sertip 
deniyor. 

Yürütülen savaş esas olarak parti
zan savaşıdır. Bazan büyük güçlerle 
saldmp belli bölgeleri kurtarıyorlar. 
Eğer kurtarılan bölgeyi elde tııtup ko
rumanın koşulları varsa kalıyor, yok
sa geri çekiliyorlar. Bazı bölgelerde 
ise cephe savaşlarında olduğu gibi 
düşman birlikleriyle peşmerge güçleri 
karşılıklı mevzilenmiştir. 

Toplumsal Bölüm (Komelayeh) 
cephe gerisinde halkın yüzyüze oldu
ğu çeşitli sorunları çözmeye çalışır: 
Eğitim, sağlık, yol yapımı, adli işler, 
evlenme-boşanma gibi .. ' Eğitim ve 
sağlık işlerinden daha önce söz edil
mişti. Adli işlere gelince: Her mal
bend'de bir mahkeme, bir de üst 
derecede Yüksek Devrim Mahkeme
si var. 

Mali Bölüm: Örgütün gelir-gider 
işlerinden sorumludur. Örgütün baş
lıca gelirleri ise kurtarılmış bölgeler
de toplanan gelir vergisi, aidatlar, 
bağışlar, askeri eylemler sırasında 
düşmandan eie geçirilen para ve eş
ya ile gümrük vergileridir. (*) 

DENG 

IRAK-İRAN SA V AŞI 
SIRASINDA TÜRKİYE'NİN 

İZLEDİGİ POLİTİKA 

Türkiye bu savaş sırasında tarafsız 
kalmaya ve savaşın yarattığı fırsattan 
yararlanıp iki tarafla da ticari ilişki
lerini geliştirmeye çalıştı. Böylesi bir 
denge politikası kolay değildi elbet. 
Ama, zaman zaman şu ya da bu ta
rafta, özellikle de İran'la ilişkileri sar
sılsa bile, Türkiye'nin bu politikada 
genel olarak başarılı olduğu söylene
bilir. Bu dönemde Türkiye'nin iki ül
key le de ihracatı oldukça yükseldi. 

Elbet sorun ticari ilişkilerden iba
ret değ~di. Savaşta güç dengesinin 
değişmesi, başkalan kadar, ve bazı . 

bakımlardan onlardan da çok, Türki
ye'yi ilgilendirmekte idi. Bu neden
ledir ki, özellikle Irak aleyhine 
dengenin bozulduğu dönemlerde 
Türkiye, bölgede statükonun sarsıl-

• masından, Kerkük-İskenderun boru 
hattının ve ipek yolunun tehlikeye gir
mesinden, Kuzey Irak'ta ortaya çıka
bilecek istikrarsız durumdan, özel
likle de "Kürt devleti tehlikesi"nden 
söz ederek endişelerirıi dile getirdi, 
İran'ı uyardı ve sınırda askeri faali- · 
yederini arttırdı. 

Türk devletinin baş dertlerinden bi
ri, elbet Kürt sorunudur ve Jrak ve 
İran' da gelişen Kürt ulusal hareketi de 
onu, kendi içindeki sorun kadar ra
hatsız etmektedir. Türkiye'nin tarihi 
politikası, bilindiği üzere, Irak ve 
İran'la işbirliği yaparak Kürt hareke
tini ezmektir. Irak-İran savaşı döne
minde de Türkiye bu politikayı 
sürdürdü. Faşist askeri rejimin işba
şma geldiği 12 Eylül 1980'i izleyen 
dönemde, Irak-İran sınırlarında, özel
likle de stratejik Hakkari -Siirt-V an 
üçgeninde, askeri amaçlarla yol ve 
havaalanı yapımına hız verildi. Türk 
yönetimi, bu amaçla lrak'la, hatta -
kimi sorunlarına rağmen- İran 'la uz
laştı. ·Bu iş için zaman zaman askeri 
güçlerini bile kullandı, sınır ötesi ope
rasyanlara girişti. 

Bp operasyonların ilki 1983 Mayı-
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sında ic;ii. Sınır bölgesinde kaçakçı ey
lemlerini ve bir askerinin ölümünü 
bahane eden Türkiye, Saddam ' la an
laşmah olarak 15.000 dolayında as
kerini sınırın Ir:ık tarafına sokarak 
Kürt partizan üslerine saldırdı ve bu
raları havadan da bombaladı. Türk 
yönetimi gaz bombaları bile kullan
dığını inkar etmedi , ama bunların ze
hirli değil , bayıltıcı gazlar olduğunu 
ileri sürdü. Türk uçakları bu saldırı
da napalın da kullandılar. 

Türkiye 'nin bu saldırısı askeri 
amaçları bakımından bir fiyasko ol
du. Peşmerge güçleri , Türk saldırısı
nın yöneldiği peşmerge üsterindeki 
kadın, çocuk ve yaşlıları daha birkaç 
gün öncesinden oradan uzaklaştırdı
lar. Türk uçakları ancak terk edilmiş 
üssü ve boş köylü kulübelerini bom
baladılar . Karadan girişilen saldırı ise 
30 Mayıs günü peşmergelerin sert di
renişi ile karşılaştı. Türk birlikleri. on
larca kayıp verdiler ve ordan öteye bir 
adım atamadılar. Peşmergelerin ka
yıpları ise bir şehit ve az sayıda ya
ralı idi. Türk birlikleri bu ilk dene
melerinde, bu yalçın coğrafyayı iyi 
bilen, deneyli partizanları yakalayıp 
yok etmenin pek kolay olmadığını 
gördüler . (*) 

Türkiye · ile Irak arasında yapılan. 

antlaşmaya göre, "yıkıcı" diye nite
ledilleri Kürt yurtsever güçlerine kar
şı, birbirlerine 30 km. derinliğinde 
sınır ötesi eylem yapma hakkını tanı
dılar. Türkiye buna dayanarak 27 Şu
bat 1987' de sınırı birkez daha aştı. 
Türk birlikleri · ırak tarafında rejime 
karşı mücadele eden partizan güçle
rine ve sivil halka saldırdılar. Bu sal
dırıda 30 savaş uçağı da görev aldı. 
28 Şubat tarihli Hürriyet Gazetesi ola
yı şöyle veriyordu: 

4 gün önce sııiır boylarında başla
tılan operasyon dün sabah 05.30'dan 
itibaren Irak topraklarına kaydırıldı. 
Hakkari'nin Ortabağ, Dağhca ve Çiğ
li kesimlerinde, üç koldan Irak'a gi
ren birliklerimiz ilerlemesini 
sürdürüyor. Harekata uçaklar ve he
likopterler de katılıyorlar. (. . .) Irak 

hükümetinin 1976 yılında tampon 
bölge ilan ettiği Türk sımrına 1 O ki
lometrelik şeridi kapsayan bölgede 
ilerleyen birliklerimiz harekatın ilk 
aşamasında 5 kilometre ilerledi ve 
herhangi birdirenişle karşılaşmadı. 

Yine bir sınır olayı bahane edilerek 
girişilen bu operasyon, Irak-İran sa
vaşında güç dengesinin Irak'ın aley
hine döndüğü, Güney 'de Basra'nın 
kuşatıldığı, kuzeyde ise Kürdistan'da 
partizan güçlerinin Kerkük'ü tehdit 
ettiği bir döneme rastlamaktaydı. Ba
tılılar ve tutucu Arap ülkeleri, özel
Iikle de Suudi Arabis~an ve Körfez 
çevresindeki öteki petrol zengini 
emirlikler , Irak ordusunun toptan bir 
çöküşe uğr~asından, İran'ın Irak'ı 
işgal etmesinden, ya da Bağdat'ta İran 
yanlısı bir rejimin işbaşma gelmesin
den büyük endişeye kapıldılar. ABD 
müdahale tehditlerinde bulundu ve sa
vaş gemilerini Basra Körfezi 'nde ve 
Doğu Akdeniz'de toplamaya başladı. 
Kıbrıs'ta İngiliz üslerindeki hava tra
fiği yoğunlaŞtı ve Adana'da İncirlik 
üssüne, Libya saldırısında kullanılan 
F-111 uçakları indirildi. Türkiye 'de, 
bir yandan "Kürt devleti tehlikesi"n
den çokça söz edilmekte, diğer yan
dan " Musul-Kerkük üzerindeki tari
hi haklar' ' öyküsü yeniden gündeme 
getirilmekteydi. Müdahale senaryola
rı yapılmakta ve hükümet içinde bile 
kirnileri açıkça hemen müdahale edil
mesini önermekteydiler. Türkiye'nin 
sırurda giriştiği yeni saldın bir prova 
niteliğinde idi. Böylece hem İran'a ve 
Kürt ulusal hareketine gözdağı veri
liyor, hem de Irak'ın toprak bütünlü
ğünü konıma bahanesiyle, gündeme 
girebilecek bir Musul ve Kerkük iş
gali içi!l kamuoyu oluşturuluyordu. 

Ne var ki Irak ordusunda beklenen 
çözülme olmadı. Irak Basra önünde 
inatla direndi. Diğer yandan, Batıh
lar tüm ağırlıklarını Irak'tan yana 
koydular ve tahtaravalli sınğını bir
kez daha dengeye getirdiler . Silah 
desteği Irak'a kaydınldı. ABD donan
ması körfezde zaman zaman İran 'la 
çatıştı. Petrol şeyhlikleri birkez daha 

(*) Deng2 Komluır, Agustos 1983, sayı 56, Faşist Saldın ve Gerçekler 

DENG 

Irak için kesenin ağzını açtilar . O za
mana kadar İr~ı destekiemiş olan 
Suriye ve Libya da Irak ' ın işgaline 

karşı çıktılar ve İran'ın barış masası
na oturmasını ön'hrdiler. Daha da 
önemlisi, GüvenliK• Konseyi ' nin beş 
daimi üyesi , yani\ Beş Büyükler 
(ABD, Sovyetler, İngiltere , Fransa 've 
Çin) aldıkları ortak b~r kararla iki ta
rafın ateş kesip barış, masasına otur
masını istediler ve buna uymayan 
tarafa ambargo uygulayacaklarını 

söylediler. Güvenlik Konseyi ateşkes 
çağrısında bulundu. Irak bu işe çok
tan razı olduğu için, bu karar asıl ola
rak barış masasına oturmamakta 
direnen İran'a karşıydı. Bu durumda 
tümüyle yalnız kalan İran'ın yapaca
ğı fazla birşey kalmamıştı. Buna rağ
men o daha bir süre inat ettiyse de 
cephede hiçbir ilerleme sağlayamadı. 
Daha sonra ise savaşta durum Irak' 
tan yana döndü; İran , elinde tuttuğu 
Fao adasından ve öteki Irak toprak
larından çekilmek zorunda kaldığı gi
bi, sınırın orta kesimlerinde lrak'a 
yeniden toprak kaptırdı. Bu koşullar
da İran , Birleşmiş Milletler' in ateş
kes çağrısına evet demek zorunda 
kaldı ve 20 Ağustos 1988'de savaş ni-' 
hayet durdu. Böylece Türkiye 'nin 
Musul-Kerkük'e yönelik senaryosu 
da, Kuveyt'in işgaliyle başlayan 

"İkinci Körfez Savaşı"nda tekrar 
gündeme getirilmek üzere, rafa kal
dırıldı. 

HALEPÇE OLAYI, 
GÖÇ. ve JENOSİD 

Sekiz yıl süren Irak-İran savaşı sı
rasında Kürdistan savaş alanı oldu ve 
daha da yakılıp yıkıldı. Ama savaşın 
sona ermesinin Kürt halkı bakımından 
daha zor günleri başlataeağı , iki ta
rafın da güçlerini Kürdistan üzerinde 
yoğunlaştıracakları daha baştan bel
liydi. Irak' ın Kürdistan'a karşı büyük 
ölçekte saldırısı, daha savaş sona er
meden başladı. 

Terörist rejim savaş sırasında kim
yasal ve biyolojik silahlar geliştirdi ve 
bunun denemelerini de Kürt halkı 

ll 
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üzerinde yaptı. Daha önceki bölüm
de bunun örneklerini vermiştik. Çok 
daha geniş boyutlu bir saldırıya ise 
Halepçe kenti hedef oldu. 

Partizan birlikleri 1988 yılı ilkba
harında yeni bir saldırı kampanyası 
başlattılar ve rejimin birliklerine bü
yük kayıplar verdirdiler. Mart ayın
da kurtarılan kentlerden biri , Halepçe 
idi. (Halepçe 1987 Mayısında da kur
tanimış , ancak daha sonra yeniden 
Irak birlikleri tarafından geri alınmış
tı.) Rejim Halepçeyi cezalandırmak 
için, kimyasal silahlar kullandı ve tam 
bir kitle kıyıını yaptı. Uçaklarla atı
lan hardal gazı ve öteki kimyasal si
lahlar , çoğu çocuk ve kadın olmak 
üzere 5000 dolayında sivilin ölümü
ne ve binlercesinin de ağır yaralan
inasına yolaçtı. 

Olay resimleriyle tüm dünyaya 
yansıdı. Çeşitli ülkelerdeki Kürt göç
menler ve işçiler yoğun protesto ey
lemleri yaptılar . Bazı uluslararası 
kuruluşlar , insan hakları örgütleri ve 
hükümet adamları olayı kınadılar. 
Avrupa Parlamentosu 16 Nisan 
1988 'de S trasburg ' da yaptığı toplan
tıda , Kürt halkına karşı kimyasal si-

· lah kullandığı ve cezaevlerinde 
kitlesel idamlar yaptığı için Irak yö
netimini kınadı , kitlesel sürgünlerin 
önlenmesi için tedbir alınmasını iste
di ve bu i ş için Birleşmiş Milletler'i 
ve Avrupa Konseyi 'ni göreve çağır
dı. (*) BM Genel Sekreteri adına bir 
sözeünün yaptığı açıklamada da Irak'
ın kimyasal silah kullanmış olması kı
nandı. Ne var ki bu tepkiler olayın 
büyüklüğü ve önemi karşısında yine 
de çok cılız kaldı. Birleşmiş Millet
ler Örgütü bir kez daha görevini yap
maktan kaçındı. Oysa Irak hem, 
kimyasal silah kullanarak, kendisinin 
de imzalamış olduğu 1925 Cenevre 
Konvansiyonu'nu çiğniyor , hem de 
bir halka karşı kitlesel kırım yaparak, 
Birleşmiş Milletler ' in 1948 yılında 
kabul ettiği jenoside ilişkin sözleşme
yi çiğniyor , böylece hem savaş suçu 

. ve insanlığa karşı suç işliyordu. 
Zorba Bağdat rejimi ise , eleştiri ve 

(*) Denge Komkar. Mayıs 1988, sayı 107 
(**) Denge Komkar, Eylül 1988, sayı 109-110 
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kınamaları tam bir küstahlıkla .cevap

landırdı ve bizzat Saddam'ın ve Dı
şişleri Bakanı Tarık Aziz'in ağzından, 
"ülkemizi savunmak için hertürlü si
lahı kullanmaya hakkımız vardır ,' ' 
dedi . 

Belli ki Bağdat rejimi uluslararası 
topluluğu ciddiye alınıyordu. Göste
rilen tepkilerin cılızlığı ve yasak sav
ma kabilinden oluşu , Saddam'a aynı 
doğrultuda yürÜmek ve daha büyük 
cinayetler işlernek için cesaret verdi . 
Daha ateşkes resmen yürürlüğe gir
meden, 15 Ağustos 'tan itibaren Kür
distan'a karşı büyük bir askeri harekat 
başladı . Partizan güçleri yiğitçe diren
diler ve rejimin güçlerine büyük dar
beler indirdiler. Ne var ki diktatörlük, 
sivil halka karşı , değme düşman or
dusunun başvurmayacağı bir acıma
sızlık ve barbarlıkla hareket ediyor, 
kimyasal silah kullanıyor , girdiği kent 
ve köyleri yerle bir ediyor, halkı kı
yımdan geçiriyor, veya sürgüne yol
luyordu . Bu nedenle pekçok yerde 
insanlar, yerlerini-yurtlarını bırakarak 
sınırlara yöneldiler. 100 bin dolayın
da kişi Türkiye sınırına yığılırken, bir 
o kadarı da İran' a sığ ındı. 

Bu iltica akını sırasında Kürt halkı 
büyük acılar çekti ve pekçok kayıp 
verdi. Özellikle Türkiye sınırı kapat
tığı için iki ateş arasında kaldı. An
cak gerek mülteci kitlesinin büyük
lüğü ve fiilen sınırların aşılmasını ön
leyememe, gerekşe içerden ve dışar
dan gelen baskılar nedeniyle Türk 
hükümeti bu insanları kabul etmek zo
runda kaldı; ama onlara mülteci sta
tüsü tanımamakla ısrar etti ve böy
lece, gelebilecek yardımları da engel
ledi . Türk yönetimi onlara tam bir 
düşmanlıkla davrandı. Bu insanlar et
rafı telörgüler, askeri birliklerle çev
rilmiş ve adına ''yavaş ölüm kampı ' ' 
denen toplama kamplarında , sert ik
lim koşullarında tutularak perişan 
edildiler. Bir bölümü zamanla kaça
rak İran ' a sığındılar . Orada da Kürt 
mülteciler için koşullar kötü olması
na rağmen , durum Türkiye'den yine 
de birhayli iyiydi. 

DENG 

Irak ' ın son saldırısı ve yol açtığı 
mülteciler olayı uluslararası düzeyde 
daha geniş yankılara yol açtı . ABD 
Senatosu, ardından Temsilciler Mec
lisi konuyu görüşerek Irak'ın kimya
sal silah kullanmasını kınadılar ve 
lrak'a açılmış 800 milyonluk krediyi 
ve Irak'tan petrol alımını durdurdu
lar. Fransa, İngiltere, Hollanda ve İs
kandinav ülkeleri, kimyasal silah 
kullanımıyla ilgili olarak ya endişe
lerini dile getirdiler, ya da lrak'ı res
men uyardılar . ABD , İngiltere, 
Federal Almanya, Fransa ve Japon
ya, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 
bölgeye bir heyet göndererek olayı 
araştırmasını istediler. Sovyetler Bir
liği ve diğer bazı ülkeler de bu öneri
yi desteklediler. Uluslararası Af 
Örgütü, kendi tarihinde ilk kez, doğ
rudan BM Güvenlik Konseyi'ne baş
vurarak Irak hükümetinin Kürt 
halkına karşı giriştiği soykınının ön
lenmesini ve konunun ele alınmasını 
istedi . 

Avrupa Parlamentosu, lrak'm ey
lemlerini mahkum eden bir karar alır
ken, Avrupa Topluluğu üyelerinin 
Irak'a silah vermemelerini, kimyasal 
silah yapımında kullamlan hammad- . 
delerin sevkiyatını durdurmalarını, 
Kürt mültecilere gereken yardımın 
yapılmasını ve Kürt sorununa, insan 
hakları çerçevesinde barışçıl bir çö
züm bulunması istemlerini dile getir
di. (**) 

Batılı ülkelerde birçok parti, sendi
ka Irak rejimini protesto etti. Kızıl
haç ve Medico International, Kürt 
mültecilere ve hastalara yardım için 
harekete geçtiler: 

Uluslararası kamuoyunun bu tepki
leri, Kürt halkına dilediklerini yapa
bileceklerini sanan Bağdat kasaplarını 
şaşırttı. Daha önceleri tam bir perva
sızlıkla, kimyasal silah kullandıklarını 
inkara gerek görmemişken, bu defa 
inkara yöneldiler. Diğer yandan da, 
olayı yerinde incelemek isteyen BM 
heyetine izin vermediler. Bu arada, 
Irak'ın kimyasal silah kullanmadığı
nı "ıspat etmek" için çırpınan ülke-
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lerden biri de Türkiye oldu .. (*) 
Ancak BM Örgütü bu kez de olay

lar karşısında sorumsuz ve çaresiz biri 
gibi davrandı. Olay Güvenlik Konse
yi'nin 26 Ağustos 1988 tarihli toplan
tısında görüşüldü ve buradan sözde 
kimyasal silah kullanımına karşı bir 
karar çıktı. Ancak bu karar son dere-· 
ce yuvarlak, genel ifadeli, ikiyüzlü
ce idi; ne Irak'ın adı verilmekte, ne 
de olayın kurbanı olan Kürt halkın
dan söz edilmekteydi. Güvenlik Kon
seyi Irak'ı mahkum etmekten açıkça 
kaçındı. Yıllar öncesi Milletler Cemi
yeti, 1935 yılında, Etopya'ya karşı 
zehir li gaz kullandığı için Mussolini'
yi 1925 KonvansiY,onu 'na göre mah
kum etmişti. BMO ise, sözde soğuk 
savaşın sona erdiği şu 1988 yılında, 
bu yürekliliği gösteremedi. 

Konu, BM Ayrımcılığı Önleme ve 
Azınlıkları Koruma Alt Komisyonu'
nun 40. Dönem toplantısının günde
mine de yansıdı. Aralarında Uluslar
arası Af Örgütü, İnsan Hakları Ulus
lararası Federasyonu ve Halkların 

Hakları ve Özgürlükleri Uluslararası 
Birliği'nin de bulunduğu bazı ulusla
rarası örgütler (NGO), Kürt halkına 
karşı kimyasal silah kullanımı, sür
günler ve öteki insan hakları ihlalleri 
nedeniyle durumun acil olduğunu, et
kin tedbirler almak gerektiğini, bu ne
denle BM İnsan Hakları Komisyonu'
nun somut adımlar atmak üzere gö
reve çağrılmasını önerdiler. Bu öne
ri Komisyonda temsil edilen bazı 
ülkelerce desteklendi; ancak çoğun
luk karşı çıktı ve öneri 8'e karşı ll 
oyla reddedildi. Sonuç olarak Komis
yon, Kürt halkının durumunu acil 
saymadı ve herhangi bir tedbire ge
rek görmedi .. 

Kürtlerin durumunun acil olduğu
nu ve BM'nin tedbir alması gerekti
ğini savunan ülkeler şunlardı: Kolom
biya, Fransa, Yunanistan, Norveç, 
Büyük Britanya, Hollanda, Filipinler 
ve ABD. Buna karşı çıkanlar ise Ce
zayir, Çin, Küba, Japonya, Fas, Ür
dün, Romanya, Somali, Togo, Sov-

yetler Birliği ve Yugoslavya idi. Ar
jantin, Kosta Rika, Etopya, Meksika 
ve Nijerya ise tarafsız kalmışlardı. 
(**) 

Sovyetlerin Kürt sorununa ilişkin 
bugünkü politikaları ile , onların, bu 
olaydan 25 yıl önceki tutumlarını kar
Şılaştıran Hüseyin Sado, şöyle diyor: 

SSCB 1963 yılında Kürt sorununu 
BM'nin üç organına getirdi. Moğo
listan, 3 Temmuz 1963'te, "Irak hü
kümetinin Kürt halkın;ı.karşı izlediği 
jenosid politikasının'' Newyork'ta ya
pılan 18. Genel Kurul toplantısında 
gündeme alınmasını istedi. Aynı za
manda, Fedorenko Güvenlik Konse
yi Başkanlığına yazdığı bir mektupta, 
SSCB'nin, Irak-Kürt sorununu Gü
venlik Konseyi'ne getirme konusun
daki hakkını korıiduğunu belirtti. 

Cenevre 'de Ekonomik ve Sosyal 
Konsey'in 36. Dönem Toplantısı'na 
katılan Sovyet heyeti, Irak hükümeti 
tarafından Kürt halkına karşı yürütü
len jenosid politikasının Konsey'in 
gündemine alınmasını önerdi. 

Sovyet heyeti tarafından sunulan bir 
muhtırada şöyle deniyordu: 

Irak'm kendi smırları içindeki 
Kürt halkma karşı yaptıkları bir 
cürümdür. Kürt halkına karşı yü
rütülen bu korkunç uygulamalarm 
nedeni ise, bu halkm ulusal hakla
rrom tamninası için sürdürdüğü ka
rarlı mücadeledir. Kürt halkinm 
istemleri haklıdır. Her ulusun kendi 
kaderini tayin hakkı, ulusal çıkar
ları ve istemlerj:~:dır. 

Jenosid eyle ,· · konvansiyon 
(sözleşme) ile mahkum edildiğini ve 
önlenmesi gerektiğini hiç kimse 
unutmamah. ( ... )Ekonomik ve Sos
yal Konsey, Irak Kürdistanı'nda 

. yeralan olaylar karşısmda sessiz 
kalamaz. 
Görüldüğü üzere, Sovyet heyetine 

göre sorun Irak'ın içişi olmayıp ulus
lararası topluluğu ilgilendiren ve Bir
leşmiş Milletler'in özel bir sözleşme
sinin kapsamına giren bir sorundur. 

(*) A. Reşit, Kürt Sorunu Uluslararası Boyut Kazanıyor, Riya Azadi, Ekim 1988, sayı 121 
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Sovyet heyeti Konsey'e bir karar tas
lağı da sundı:ı. Bu taslakta "Irak hü
kümetinin eylemlerinin, Birleşmiş 

Milletler'in ll Aralık 1964 tarihli ve 
jenosid suçuna dair 96 Nolu Sözleş
me ve Kararlarına ve bunun yanısı
ra, insanlık tarafından genel olarak 
benimsenen ahlak kurallarına aykırı 
düştüğü'' belirtiliyordu. 

Sovyet önerisi ll Temmuz tarihli 
toplantıda reddedildi. Konsey Sovyet 
önerisini gündeme almadı. Konsey '
in 18 üyesinden 13'ü aleyhte oy kul
landılar ki bunlar, Arap petrolü kar
şılığında Kürt kırımına aldırış etme
yen Batılı ülkelerle Ürdün idi. İki ül
ke (Sovyetler Birliği ile Çekoslovak
ya) olumlu oy kullandı. Üç ülke 
(Etopya, Senegal ve Yugoslavya) ise 
çekimser kaldılar. 

Bugün ise, 15.000 Kürdün Irak hü
kümeti tarafından yok edilmesi (ger
çekte sözkonusu olan yüzbinlerce, 
hatta milyonlarca kürdün, Irak Kür
distanı 'ndaki tüm bir halkın varlığı ve 
yok/uğu sorunuydu, YN.) SSCB ta
rafından bir cürüm olarak görülmü
yor. ( .. .) Sovyet heyetkri Irak'taki 
durumu acil saymıyor ve Irak'a kar
şı herhangi bir tedbir alınmasını ge
rekli görmüyorlar. 

Şıi değişikliğe bakın! Perestroyka 
bu mu? SaCidam'ın bugünkü yaptık
ları Kasım 'ın dün yaptıklarından da
ha mı hafiftir? (***) 

BM ilkelerini ve öteki uluslararası 
sözleşmeleri paspas gibi çiğneyen, si
vil halka karşi kimyasal silah kulla
nan, soykırım yapan Irak, nihayet 
BM İnsan Hakları Komisyonu'nda, 
1503 Nolu kararın kapsamına alındı, 
yani insan hakları açısından durumu 
gözlenen bir ülke sayıldı. Daha açık 
bir deyişle, İnsan Hakları Komisyo
nu Irak'ın BM ilkelerine aykırı hare-

. ket ettiğinden, insan haklarını çiğne
diğinden emin değildi! Bazı suçlama
lar vardı ve bunlar araştırılacaktı .. 

İnsan Hakları Komisyonu'nun 45. 
Dönem Toplantısı 30 Ocak-lO Mart · 

(**) Bremen Konferansı'na sunulan raporlardan biri , Birleşmiş Milletler'de Kürt Sorunu, Hüseyin Sado, Documentation of the International 
Conference on Human Rights in Kurdistan , Bremen 1989. · 

·(**)Hüseyin Sado, age. 
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1989'da Cenevre 'de yapıldı. Irak'ın 
durumuyla ilgili olarak ne araştırma
sı yapıldığı ise anlaşılamadı. Çünkü 
buna ilişkin herşey, " kural gereği" 
gizli yürüyordu. Bulgaristan, Peru, 
Portekiz, Togo ve Irak'tan oluşan 
"Çalışma Grubu" Irak'ın durumunun 
gündemden çıkarılmasını önerınİştİ. 
Komisyon toplantısında bu konuda 
yoğun tartışmalar oldu. Özellikle, 
Uluslararası örgütler (NGO) Irak ' ı 

ağır biçimde suçladılar ve onun soy
kırım suçunu işlediğini belgeleriyle 
dile getirdiler ve mahkum edilmesini 
istediler. Bir bölüm ülkenin temsilci
leri bunu destekledi. ~a çoğunluk 
aldırmadı. Sayın temsilcilere yol gös
teren gerçekler ve ilkeler değil , ken
di hükümetleriniri direktifiydi ve bu 
direktifler sadece çıkariara dayanıyor
du. Sonunda çoğunluk lrak'ı İnsan 
Hakları Komisyonu'nun gündernin
den çıkardı. Diğer bir deyişle, Irak 
tümden paçayı sıyırdı. Anlaşıldı ki 
onun insan hakları açısından bir ek
siği, kusuru, günahı yokmuş!.. · 
İnsan hakları Komisyonu'nda bu 

dönemde temsil edilen toplam 43 üye 
ülkeden 26'sı Irak'tan yana oy kullan
dı. Bunlar Arap ülkeleri, birçoğu ay
nı yılın sonbaharında "sosyalist" 
olmaktan çıkacak olan sözde sosya
list ülkeler ve genellikle onlarla dav
ranan bazı üçüncü dünya ülkeleriydi. 
12 karşı oydu, diğerleri de çe
kimserdi. · 

Irak ' ın durumu, Ayrımcılığı Önle
me ve Azınlıkları Koruma Alt-Komis
yonu'nun 7 Ağustos- 1 Eylül 1989 
tarihlerinde yapılan 4 I . Dönem top
lantısında tekrar gö · · ···ldü. Komis
yonda temsilcisi bulunan 26 ülkeden 
8'i (Hollanda, Norveç, İngiltere , Ko
lombiya, Meksika, Fransa, ABD ve 
Kosta }\ika) ortaklaşa sundukları bir 
karar taslağında, eldeki rapor ve bil
gilere göre Irak'ın insan haklarını cid
di biçimde çiğnediğinden, sivil halka 
karşı kimyasal silah kullandığından , 

ve yüzbinlerce Kürdü zorla sürgüne 
tabi tuttuğundan söz ederek kaygıla
rını dile getirdiler ve İnsan Hakları 

Komisyonu 'nun 46. Dönem Toplan
tısı'nda Irak'ın durumunun ele alınıp 
'incelenmesini önerdiler. 

Bu toplantı sırasında 10 uluslararası 
örgüt (NGO) adına yapılan konuşma
da Irak'ın suç teşkil eden sözkonusu 
eylemlerinden söz edilerek, Irak dos
yasının birkez daha hasıraltı edilme
mesi istendi. Yine, Dünya Sendikalar 
Federasyonu ve Uluslararası Af Ör
gütü'nün de içinde bulunduğu çeşitli 
örgütler, gündernin ilgili bölümlerin
de söz alarak Kürt halkına destek ni
teliğinde konuşmalar yaptılar. Diğer 

demokratik örgütlerin desteğiyle bu 
toplantıya katılan Kürdistan İnsan 
hakları Girişimi temsilcisi Sertaç Bu
cak da yaptığı konuşmada , Irak Kür
distanı 'ndaki durumun yanısıra 

Türkiye Kürdistanı ' nda Kürt halkına 
yapılan baskıları dile getirdi. 

Durumu kritik gören ve Irak aley
hinde bir karar çıkmasını 'önlemeye 
çalışan Irak yandaşları oyalama tak
tiklerine başvurdular. Ürdün yeni bir 
öneri sunarak öncelikle durumun 
araştırılınasını istedi. Sonuçta, sanki 
elde yeter belge ve kanıt yokmuş, her
şey dünyanın gözü önünde cereyan et
m~ş gibi, lO'a karşı 14 oyla Ür
dün 'ün önerisi benimsendi ve Kürt 
dosyası yine hasıraltı edildi. (*) 

Böylece, BM organlarında birkez 
daha, hak ve adalet adına bir komedi 
oynandı. BM, mazlum bir halka re
va görülen bunca zulüm karşısında 
görevini yapmadı, Irak rejimine kar
şı hiçbir etkin tedbir almadı, hatta bu 
barbar rejimi kınapıadı bile. Bu ise, 
yaptığı vahşeti daha da ileri götür
mekte bu acımasız diktatörlüğe çesa
ret verdi . 
Bağdat rejimi, Kürtleri cezalandır

mak, Kürt varlığını ortadan kaldır
mak ve bu sorundan tümüyle kur
tulmak gibi çılgınca bir düşünce ve 
güdüyle Kürdistan'ı yıkmaya ve bo
şaltmaya girişti. Irak ordusu, tankla
rı ve yüZlerce grayder ve dozeri bu 
amaçla harekete geçti . Kürt köyleri 
yerle bir edilerek kırsal kesiın tüm
den boşaltıldı. Ulusal ve uluslararası 

(*) "Kürt Sorunu BM Gündeminde", Riya Azadi, Eylül 1989, sayı 130. 
(**) V. Furubjelke- O. Sheikhrnous, lraqi Kurdistan- a Study in Genoside, 1991 
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örgütlerin verdikleri bilgilere göre, 
daha önce ortadan kaldırılan köyler
le birlikte, bunların sayısı 5000'i bu
luyor. Bunun yanısıra onlarca kasaba 
ve ortaboy kentler de boşaltıldı ve yı
kıldı. Bahçeler, bağlar ya söküldü, ya 
yakıldı, ya da sahipsiziikten birkaç yıl 
içinde telef olup gitti. Geniş ekili alan
lar, bostanlar zehirlendi, kuyular ve 
kaynaklar çimento dökülerek kurutul
du. Hayvancılık ve hayvan ürünleri 
bakırnından zengin olan bölgenin bo
şaltılması sonucu hayvancılık öldü. 
Örneğin birzamanlar 7 milyon dola
yında olan koyun sayısı 50.000'e düş
tü. Onbinlerce arı kovanı da tahrip 
edildiği için, bölgede güçlü bir gele
neğe sahip olan arıcılık da ortadan 
kalktı. Kentlerdeki ve kırsal kesimde
ki tüm tarihsel eserler, camiler ve 
kervansaraylar da dahil, yıkıldı. Böl
geden çıkarılan 2 milyon dolayında 
Kürt, Ürdün ve Suudi Arabistan sı
nırlarındaki çöllük alanlarda kurulan 
kamplara sürüldüler. Buna geniş çap
ta tutuklamaları, idamları ve kayıpları 
eklemek gerekir.(**) Zorla ailelerin
den koparılan genç Kürt kadınlarının 
ve çocuklarının Suudi Arabistan ve 
öteki Körfez üİkelerinde köle gibi sa
tıldığı artık bir sır değil. 

Olayların bir görgü tanığı, o dö
nemde şöyle yazıyordu: 

Daha önceki mektubumda Baas yö
netiminin Kürt halkına karşı sürgün 
ve soykırım planl;mnı hayata geçir
meye başladığını yazmıştım. Bu çer
çeve& Pışter bölgesinin boşaltılma
sına başlandı. Beş kasaba ve bir şeh
ri kapsayan 300.000 nüfuslu bu böl
ge yerinden si;)külmekte, halk evlerin
den ve köylerinden edilmektedir. 

Ben bu olayın hem başlangıcını, 
hem de gözlerimle gördüğüm Tuso
ran kasabasının boşaltılmasını size ak
taracağım. 

Gün 30 Mayıs 1989. Yusoran'ın 
nüfusu 20.000'e yakın. Bir aydan faz
ladır ki ordu birlikleri, özellikle İran 
tarafındaki dağlık yöreleri kontrolle
ri altına alarak mevzilenmişlerdi. 30 
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Mayıs'ı 31 Mayıs'abağlayan gece iş

galci ordu güçleri bu güzelim kasa
banın tek tek sokaklarını, evlerini 

sardılar. Sabah gün doğumuna yakın
dı ve kasaba halla tarlalarını sürme

ye, işlerine gitmeye hazırlanıyordu. 

Ancak kapıyı açan herkes, göksüne 
dayanan namluları, tankları karşısın
da buluyordu (. . .) 

Saat lO'a doğru üstü kapalı yüzler
ce askeri kamyon ve yük arabalan ka

sabanın sokaklarını doldurdu. Her 
evin önüne bir araba dayanmıştı. As
kerler bir yandan Arapça küfiiredi

yorlar, bir taraftan da halkı zorla 

arabalara tıkmaya çalışıyorlardı. Yüz

lerce yıl önce Afrika 'eta yapılanlar gi
bi, insanlar pazara götürülüp satılacak 

esirler misali yerlerde sürükleniyor, 

yaşlı-genç, çoluk-çocuk ayrımı yapıl
madan arabalara t:ıiaııyordu. Ağlama
lar, haykırmalar, feveran etmeler 
insanı çılgına çeviriyordu. Askerler 

ortalıkta sahipsiz kalan çıplak ayaklı 
çocukları alıp karpuz ya da taş tırla

tır gibi arabalara atmaktaydılar. (*) 

Birkısım kasaba ve kentler ise Kürt 

halkından boşaltılırken. onların eşya
larını yanlarına almalarına bile izin 

v~rilmedi, ve evlere dokunulmadı; 
buralara başka bölgelerden geti ri~ecek 

Araplar'ın yerleştirilmesi amaçlan

mıştı. 120.000 nüfuslu Qaladıze ile 
30.000 nüfuslu Ran ya bunlar arasın
daydı. (**) 

Medico International'ın bölgeye 
ilişkin raporunda savaşın ve Irak yö
netiminin uygulamalannın yolaçtığı 
sonuçlar şöyle anlatılıyordu: 

Kürdistan' daki savaş ve kitlesel 

sürgünler -ki bazı kesintilerle birlik
te yaklaşık 30 yıl sürmüŞtür- doğal 

görünümü büyük ölçüde değiştirmiş 

bulunuyor. Daha önceki 5000 köyden 

(*) Bawer, "Irak Kürdistanı'ndan Mektup", Riya Azadi, sayı129. 

(**) Irak Kürdistanı'nda Soykırım ve Bazı Gerçekler, A. Reşit, Riya Azadi, sayı: 129. 
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hemen hemen hiçbir eser kalmamış
tır. Birzamanların geniş ve uzayıp gi

den bakımlı ovaları harap olmuş 

durumda. Tarlalar ekilmemiş . Ana

yolların geçtiği ova ve vadilerde ar
tık köylere rastlanmıyor. Kırsal 

alanların ortasında terk edilmiş bah

çeler ve mezarlıklar, orada birzaman

lar bir köyün olduğunu işaret ediyor. 
Binalar çoğunlukla yerle bir edilmiş 
ve ağır araçlarla öylesine bastırılmış
tır ki oralarda eskiden meskenler ol

duğuna ilişkin hiçbir iz kalmamıştır. 

Bazı yerlerde yıkıntıların yanıbaşın
da tümden yanıp kömür olmuş ağaç
lıklar görülüyor. Konuştuğumuz sür

günlerin anlattıklarına göre, askerler 

ve işbirlikçi hainlerden (cahşlar, YN.) 

oluşan birlikler tarlaları , çayırları ve 

evlerinin çevresindeki ağaçlıkları ya
kıp kül etmişler. Kullanılan zehirli 

gazlarla toprak kirlenmiş. (***) 
DO 

(**) Medico International, Deportation in Iraqi kurdistan and Kurdish Refugees in Iran, 1990 

SEROKZiNDAN Ü HOZAN 

Heylo, serokzindano! 
Ma jiyan te dardakırm? 
Te dardakırın ez ma ne şin? 
Tov, brfısk fı baran 
Hezar gul dıde denge mm 
Denge mm te dardakırın? 

•. 

(Devam Edecek) 

ZiNDANCİBAŞI VE OZAN 

Zindancıbaşı heyy! 
Yaşamak kurşuna dizilmez ki 
Kurşuna dizilmez ki göğün mavisi 
Yağmur, şimşek ve tohum 
Bin çiçek açar sesim 
Sesim kurşuna dizilmez ki! 
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12 EYLÜL.ÜN FAŞiST BARiKATLARINI AŞAN 
DisK•i BEKLEYEN GÖREVLER 

A. CiHAN 
12 Eylül faşist cuntası, yalnız 

Kürt halkının ulusal-demokratik is
temlerini kanla bastırmak için tez
gahlanmadı . O, egemen sınıfların 
çıkarlarını, sömürü ve talan dü
zenlerini, kan, barut, işkence, zin
danla korumak ve sürdürebilmek 
için tüm çalışanlara yöneldi. TÖB
DER'e, TÜS-DER'e, TÜMDER'e 
saldırdı. Çalışan memurların der
nek düzeyindeki örgütlenmelerine 
dahi tahammül edemedi. Dernek
leri kapattı, yöneticilerini cezavle
rine doldurdu. Onları, onlarca yıl
lık cezalara çarptırdı. 

Elbette işçi sınıfı ve onun 
sendikal hareketi, burjuvazi için 
en büyük tehdidi oluşturuyordu. 
Işçi sınıfının mücadelesi, onların 
en büyük korkusuydu. 12 Eylül'ün 
faşist generalleri, egemen sınıfla
rının çıkarlarının daha uzun vade
li ve kalıcı olabilmesi için, işçi sı
nıfına ve onun mücadeleci 
sendikası olan DiSK'e de yöneldi-

·· ler. 
Her faşist cunta gibi, 12 Eylül 

faşist cuntası da iktidara el koy
mak için bahaneler ve gerekçeler 
arıyordu. Bu gerekçeleri bulmak, 
cuntacı generaller için hiç te zor 
olmadı. Çünkü; 12 Eylül öncesi 
MiT, CIA, Kontr-gerilla Türkiye ve 
Kürdistan'da yoğun bir terör kam
panyasına girişmiş, yedeğine de 
sivil faşist güçleri alarak ilerici, 
devrimci, yurtsever insanlara kar
şı katliamlar düzenliyordu. "Faili 
meçhul cinayetler" listesi günden 
güne büyüyordu. O, bir yandan da 
Kürt halkına yönelik soykırımını 
sürdürüyor, halkı alevi-sünni ça
tışması zeminine çekiyordu. Ço
rum, Maraş, Malatya gibi kentler
de tezgahladığı katliamlarla kendi 
geliş gerekçelerini hazırlıyordu. 

12 Eylül faşist cuntasının ge
liş bahaneleri hazırdı: Terörü ve iç 

savaşı önleme. Ne var ki cunta, 
iktidara el koyduğu gün yayımla
dığı bildiriyle dernek ve sendikala
rın çalışmalarını durdurdu. Ardın
dan bu tür demokratik kitle 
örgütlerinin yöneticilerine, üyeleri
ne yöneldi. Bununla asıl amacının 
egemen sınıfların çıkarlarının gö
nüllü bekçiliği olduğ~nu açıkça 
ortaya koydu. 

Nitekim DiSK'in faaliyetleri de 
durduruldu . ' Yöneticileri hakkında 
tutuklama kararı verildi. 

DiSK'i NEDEN KAPATTlLAR? 

DiSK, TÜRK-iŞ"ten ayrılan 
beş sendikanın kurduğu bir konfe
derasyondu. 

Bilindiği gibi TÜRK-iŞ içindeki 
sendikalar arasında 1960'1ardan 
başlayarak gelen görüş ayrılıkları 
vardı. Bu görüş ayrılıkları, TÜRK
iŞ'in izlediği politikadan kaynakla
nıyordu. TÜRK-IŞ, sınıf sendika
cılığı konusunda tutarlı bir tavır 
sergileyemiyordu. Bazı fabrikalar
daki greviere karşı çıkıyor, işçileri 
patraniara satıyordu. 

Bu tavır Paşabahçe Şişe-Cam 
işçilerinin greviyle daha da somut
lanmış, grevi destekleyen sendi-

. kalar TÜRK-iŞ'ten geçici olarak çı
karılmışlardı. Bunun üzerine 
Türkiye Maden-iş, Lastik-iş, Ba
sın-iş, Tük Maden -iş (Zonguldak) 
Sendikaları birleşerek 13 Şubat 
1967'de Devrimci işçi Sendikaları 
Konfederasyonu'nu (DiSK) kurdu. 
DiSK, aslında Paşabahçe işçileri
nin greviyle doruk noktasına çı
kan ayrışmanın sonucu kuruldu . 

DiSK, 1969 seçimlerinde tav-
. rını açıkça ortaya koyarak TiP'i 
destekledi. Zaten TiP'in kurucula
rından bir bölümü de DiSK'in ku
rucuları arasında yer alıyordu. Bu 

tavrıyla DiSK, sınıf temelinde ve
rilen mücadeleden yana olduğunu 
açıkça ortaya koyuyordu. 15-16 
Haziran olayları, DiSK'in kamuo
yunca daha iyi tanınmasını sağla
dı. O, işçi sınıfı mücadelesinde 
kararlı olduğunu göstermiş, 
1977'de 1 Mayıs Işçi Bayramı'nı 
kitlesel bir biçimde kutlamıştı. 
Egemen sınıflar, DiSK'in yüzbin
leri alanlara dökmesinden paniğe 
kapılmış, 1977 1 Mayıs gösterile
rine karanlık güçlerle saldırmış, 
40 devrimeiyi katletmişti. 1978 1 
Mayıs'ı, gergin bir ortamda, DiSK 
öncülüğünde, yine yüzbinlerin ka
tılımıyla gerçekleştirilmişti. Burju
vazinin tüm tehditlerine rağmen, 
Taksim alanı kitlelerle dolmuş, 1 
Mayıs şanına yakışır bir tarzda 
kutlanm ı ştı. 

DiSK, daha çok özel kesimde 
örgütlenebilmiş bir sendikaydı. 
Mücadelesi bu anlamda daha çe
tindi. O, 1970-1980 arasında yüz
lerce işyerinde grevler örgütledi, 
işçi sınıfını bir kale gibi sermaye
nin karşısına dikti. Sadece 1980 
yılında DiSK'in örgütlediği grevler, 
diğer tüm sendikaların uyguladığı 
grevierin toplamından fazlaydı. 

Böylesi bir sendika elbette 
cuntanın hedeflerinin en başında 
yer alacaktı . 

Nitekim, 12 Eylül faşist cunta
sı DISK'in çalışmalarını durdurdu, 
yöneticilerini tutukladı, işkence 
çarklarını çalıştırdı, zindanları 
doldurdu. 

Askeri Yargıtay'ın, 11 yıl son
ra verdiği kararla DiSK yöneticileri 
beraat etti. 

12 Eylül cuntası, egemen sı
nıfların çıkarlarını uzun süreli ko
ruyabilmek için, sadece işi sınıfı 
sendikasına yönelmekle kalmadı. 
O, çıkardığı 2821 sayılı Sendika-
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Olaylar ve Görüşler 

lar Yasası'yla çalışma yaŞamına 
yeni bir çerçeve de çizdi. Bu çer

çeve, çalışanların haklarını büyük 
ölçüde kısıtladığı gibi, sendikacı

lık yapmak isteyen kişilere de yeni 
ölçüler getirdi. Buna göre, sendi
kal mücadele dolayısıyla soruştur
ma geçirenler, ceza giymiş olan

lar, sendika kuramayacak, 
sendikalara üye alamayacaklar

dır. Faşist cunta bu düzenlemele

riyle aslında deneyimli DISK'li 
sendikacıları safdışı bırakmayı 

amaçlıyordu. Ne var ki, DiSK yö

neticilerinin kararlı mücadelesi 12 
Eylül'ün faşist barikatlarını aşmış 

bulunmaktadır. 

DiSK'I BEKLEYEN GÖREVLER 

DISK, 12 Eylül öncesi, salt sı
nıf ve kitle sendikacılığı temelinde 

mücadele etmiyordu. O, sınıf mü
cadelesinin yanı sıra Türkiye'de 
demokrasinin kururnlaşması için 
devrimci, demokrat , ilerici kamuo

yuyla da dayanışma içindeydi. Bu 
dayanışmanın yeterli olup olmadı

ğını bu yazıda tartışmak istemiyo

ruz. Bugünden yarına DISK'i bek
leyen önemli sorunlara işaret 

etmek gerektiği inancını taşıyo

ruz. 
DISK, öncelikle, 12 Eylül ön

cesi örgütlü yapısına kavuşma ça

basını yoğunlaştırmalı. 28 sendi

kasını tekrar örgütlemek, 12 Eylül 
sonrası değişen koşulları değer

lendirerek yeni bir mücadele pers

pektifi çizmek zorundadır. 

Türkiye'de, işçi sınıfının önün
deki en acil sorun sendikal birlik 

sorunudur. Bu birliği sağlamak, 

salt bazı sendikaların üst düzeyde 
yapacakları bir anlaşma demek 

değildir. Türkiye'de çalışan mil

yonlarca emekçi sosyal güvence
den ve bu arada sendikadan yok

sundur. Çalışanların 

sendikalılaştırılmasının uzun 
erimli çetin bir çabayı peşinen ge
tirdiği bilinmektedir. Yine bilinen 
OdJI' ki, Kürdistan'da emekçiler 
.tifm sosyal güvenceden yoksun 

oldukları gibi, sendikal haklardan 

da yoksundurlar. Kürdistanlı 

emekçinin sendikal mücadeleye 
kazandırılması DiSK'in önemli he

deflerinden biri olarak düşünülme
lidir. 

Çalışma yaşamı içinde yer 
alan emekçilerin büyük bir kesimi
ni Kürdistanlı emekçiler oluştur

maktadır. Metropollerdeki ucuz, 
güvencesiz iş gücünün önemli bir 

kesimi Kürt emekçileridir. Onlar, 

yıllarca ağır iş koşullarında, sen
dikal haklardan yoksun çalıştılar. 

Bugün bu kesime yönelmeyen bir 

anlayışın güçlü bir sendika yarısı 
oluşturması oldukça güçtür. Ote 

yandan, Kürdistan yoğun askeri 

baskı altında günden güne boşal
tılmakta, Batıdaki metropellere 
Kürdistan'dan yoğun bir göç ya

şanmaktadır. Bu kesimdeki emek
çiyi, geçmişteki mantıkla örgütle

rnek elbette güçtür ve böylesi bir 
örgütlenme de beklenen olumlu 
sonucu veremez. Gerek sendikalı, 

gerek sendikasız olsun, Kürt 

emekçisi artık ulusal kimliğiyle ör
gütlerde yerini almak istiyor. Onun 

ulusal istemlerini gözardı eden, 

onun kimliğini gözetemeyen bir ör
gütlenme anlayışının Kürt emek

çilerine vereceği bir mesaj yoktur. 

Çünkü, Kürt emekçisi, insansız

laştırılan ülkesinin sorunlarını ya

şıyor, onların çözümü için çaba 

gösteriyor. O, yok edilmek istenen 
ulusal kimliğini artık cesaretle her 

yerde haykırabirıyor. 

DiSK, her iki halktan emekçi

leri çatısı altında toplamaya çalı

şırken, inkarcı, ırkçı-şoven, assi

milmasyoncu anlayışları ma,hkum 

etmeli, opları, işçilerin birliği, halk
ların kardeşliği temelinde örgütle

melidir. 
Tüm bunların yanı sıra DiSK 

bir demokratik kitle örgütü olarak, 
sınıf ve kitle sendikacılığı anlayı

şını iyi gözetmeli, sendika-parti 
ilişkilerini doğru kavramalı, bu iliş

kileri ustalıkla hayata geçirmelidir. 

Bu, kamuoyunda DiSK ve DiSK 
yöneticilerine yönelik "parti kur

ma" söylentilerini, bunun yarattığı 

DENG 

olumsuz yargıları bertaraf etmek

te de önemli bir adım olacaktır. 

Bugün, örgütlenme olanakları 

geçmişe göre daha zordur. 12 Ey
lül'ün dayattığı yasal düzenleme
ler, sendikal örgütlenmeyi güçleş
tirdiği gibi, örgütlü sendikaların 

mücadelesini de güçleştirmiştir. 

Grevierin ertelenmesi, en sıradan 

bir hak aramanın devletin varlığı
na, bütünlüğüne yönelikmiş gibi 

gösterilebilmesi, sendikal müca

deleyi önemli açmazlarla karşı 

karşıya bırakmıştır. Artık bir sen

dikal eylemin bölücülükten sayıl

ması zor değildir . Öte yandan, 
sendikaların iş yaşamına ilişkin 

konuların dışında, örneğin insan 
haklarına yönelen baskı ve saldı

rılar karşısında tepki göstermesi, 
bir soykırımı, bir katliamı protesto 
·etmek için iş bırakması ve işi ya

vaşlatması yasalarla engellenmiş
tir. Kısaca, sendikalar dar bir fa

şist çerçeveye hapsedilmiştir. 

Elbette demokrasi güçlerinin tü- , 

mü, bu anti-demokratik yasaların 

ortadan kaldırılması için demokra-
si mücadelesi vermektedirler. 

Ama bu ülkede, demokrasiye en 

çok gereksinimi olan Kürt halkının 

yanı sıra Türkiye ve Kürdistan işçi 

sınıflarıdır da. Bu bağlamda de

mokrasi mücadelesi oldukça 
önemli bir öncelik kazan m ı ştır. 

DiSK, demokrasi mücadelesinde 

faşist yasaların koyduğu engelleri 
aşmak için, mücadelede kararlı 

tüm demokrasi güçleriyle sıkı bir 
dayanışma içinde olmak duru
mundadır. 

Paşabahçe Şişe-Cam işçileri

nin şanlı 1967 grevi, DiSK'in doğ- · 

masında bir kıvılcım olmuştu. Bu

günlerde Metaş'ta, Halk Ekmek'te 

olduğu gibi Paşabahçe'de de grev 

var. Binlerce işçi Işinden atılıyor, 

işçiler proleter bir dayanışma ör

neğiyle işten çıkarıimalara karşı 

direniyor. Bu şanlı direniş DiSK'in 
yeniden doğuşunu da müjdeliyor. 

DiSK'e yeni örgütlenme ve 
mücadele döneminde başarılar di
liyoruz. 
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Urfa Tüneli Aç1hrken 

KAZMALAR KiMiN iÇiN VURULUYOR ? • 
Atatürk barajını Urfa yöresine bağ- sulama da ekonomik açıdan büyük 

layan sulama tünellerinden birinin de- önem taşıyor. Sözkonusu sulama tü-
lin me işi bitti. Bu nedenle 28 nallerine gelince, 26,5 kilometre uzun-
Temmuz'da bölgede bir tören düzen- luğundaki ve her biri 7,62 metre 
lendi ve Başbakan Yılmaz bir konuş- çapındaki, yanyana uzanan bu çift tü-
ma yaptı. Özal ve muhalefet liderleri neller, elbet teknik açıdan bir harika 
de mesajlar yolladılar . ve sulayacakları topraklar da Urfa ve 

Bu konuşmalar ve mesajlar, GAP Mardin yöresinde 475.000 hektarı bu-
projesiyle ilgili olarak daha önceki te- luyor. Ama bu proje, Türk başbakanı 
mel atmalar, açılışlar gibi, bir coşku ve Yılmaz'ın dediği gibi, "bölgenin eko-
umut havası yaratmaya gayret etmek- no mik ve sosyal gelişmesini 
teler; bölgenin kalkınmasına, toprağın tamamlayacak" mı gerçekten? Bizce 
suya kavuşmasına, nurlu ufuklara dair sorunun özü buradadır. 
bir edebiyatla yüklüdürler. Mesut Yıl- Bir kez, daha baştan, 
maz, Türkiye'nin GAP'la 21 . yüzyıla "tamamlama" terimi hiç de gerçek 
dev bir adım atarak girmekte olduğu- duruma uygun düşmüyor. Bölgede bir 
nu, yukarı Mezopotamya ovalarını su- ekonomik ve sosyal gelişme yok ki ta-
layacak tünellerin "bölgede ekonomik mamlanabilsin. Cumhuriyetin kurulu-
ve sosyal gelişmeyi tamamlayacağı- şundan bu yana bölgeye yapılan 
nı" ileri sürüyor. Turgut Özal ise me- yatırımların hangisi bu bölgeye ve böl-
sajında, şöyle demektedir: ge halkına, adıyla söyleyelim, Kürdis-

"Buradan fışkıracak bereket Orta- tan'a ve Kürt halkına yaradı? Emilen 
doğu ülkelerinin refahı na katkıda bu- petrol mü? Sökülüp götürülen maden-
lunacaktır. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı ler mi, ormanlar mı? Hangisi?. Bu·ya-
olacaktır . Yeter ki biz birlik ve beraber- tırımlar Kürdistan'ı ve Kürt halkını 
liğimizi bozmayalım, bir yanlışlık yap- yalnızca daha da yoksullaştırdılar. 
mayalım .. " Son olarak GAP'ten önce tamam-

Basın yayın da bu havaya tilili çe- lanan ve üstüne yine böylesine yığın-
kerek uymaktan geri kalmıyor. Öyle ki, la edebiyat yapılan Keban Barajı'nın 
ciddi geçinenlerden Cumhuriyet Ga- bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi 
zetesi, hem habercilik, hem de ciddi- üzerindeki etkisi ne oldu? Gerçek şu 
yet açısından oldukça büyük bir çam ki, Keban'da bir tarih toprağa gömül-
devirmiş, salt Urfatüneliiçin "425 mil- dü, yüzlerce köyün insanları toprakla-
yar dolarlık yatırım" başlığını atmış. rından oldular; elektrik ise Batı'ya 
Bu yaniışı metin içinde de, "Halen akıyor. GAP daha farklı olacak mı? Kı-
toplam yatırım maliyeti 1991 fiyatları sacası, önemli olan kazmanın vurul-
ile 425 milyar dolar olarak saptanan ması değildir, kazmayı vuran da 
tünellerin" diyerek tekrarlıyor (29 değildir; onun kimin için vurı,ıtduğu 
Temmuz tarihli Cumhuriyet, s. 15). Ne önemli.. .. ,. 
var ki, Türkiye bu kad.ar milyar doları Bu konuda ise, Turgut Ozal'ın me-
425 yılda biraraya getiremez. Bu ra- sajı yeterince açıklayıcıdır~ Özal , 
kam, olsa olsa Türk lirasına aittir. GAP' ı da kendi iddiasının dayanakla-
Özellikle de "1991 fiyatlarıyla" den- rı ndan biri yaparak, "21. Yüzyıl Türk 
diğine göre, öyle olması gerek. Bu ra- yüzyılı olacak," diyor. Peki bundan, 
kam, çok çok milyar dolar değil, bu bölgede yaşıyan Kürtlere ne? Açık 
milyon dolar olabilirdi. Kesin rakamı ki onlara birşey yok; Özal onları dışlı-
bilemiyoruz ama, GAP'ın toplam fatu- yor. Onların bir miktarı, bı.i projelerin 
rası bile 1 O milyar doları ya aşar ya aş- yapımında ölmüştür, sakatlanmıştır ve 
maz. Cumhuriyet'in muhabiri ve sayfa daha da ölüp sakatlanacaktır (salt, de
sorumlu ları ise ya dolarları denizden ·linen ama daha tamamlanmamış olan 
topluyorlar, ya da hesap bilmiyorlar. tek tünelde ölen işçilerin sayısı 32'dir), 
(Belki de, bizim bu yazımız çıkıncaya o kadar .. Daha sonrası için onları göç 
kadar hesap bilen biri uyarmış olur da, bekliyor. Bu proje ile onların asimilas-
onlar da hatalarını düzeltirler .. ) - yonu hedefleniyor. .. 
"Güneydoğu Anadolu P.rojesi" Diğer yandan da Ozal, "yeter ki bir-

(GAP) diye adlandırılan bu projenin lik ve beraberliğimizi bozmayalım, bir 
dev boyutlu olduğuna kuşku yok. Pro- yanlışlık .yapmayalım:' diyor. Ne ko
jenin sağlayacağı elektrik enerjisi de, mik! Oysa bu "birliği bozma" ve bu 
18 

yanlışlık, daha "21 . Yüzyıl Türklerin 
yüzyılı o.lacaktır" derken yapılmamış 
mıdır?. Hem beni yok sayacaksın, yok 
etmeye çalışacaksın, hem de seninle 
birlik olacağım öyle mi? Buna kargs
lar gülmezler mi? 

Özal'ın "damarlarında dolaşan Kürt 
kanı"ndan söz ettiği elbet biliniyor. Bi
rileri ne, "aslında federasyon da olur, 
federasyon geleceğin siyasal biçimi
dir," dediği de. Ama Kürdistan'a, 
onun zengin kaynaklarına dayanarak 
21 . Yüzyılı Türklere hediye etmek is
teyen de odur. Özal gibileri onu da 
söylerler bunu da; onlar için önemli 
olan gerçekte ne damarlarındaki Kürt 
kanı, ne de Türk kanıdır -onlar böyle 
şeylere metelik vermezler-; onların tut
kusu para ve makamdır.. 

Biz damarında kanımızı taşıyıp da 
anamızı ağiatan nicelerini gördük! Bu 
diyardan nice Hızır Paşalar gelip 
geçti.. 

Diğer yandan, sömürgeci rejimin 
temsilcileri, bu tünel açılışı vasilesiy
le birkez daha yaptıkları nu rlu ufuklar 
edebiyatma karşılık, bu bölgedeki ge
lecekleriyle ilgili olarak gerçekte oı: 
dukça umutsuz bir konumdadırlar. 
Özal'ın mesajına yansıyan "birlik
beraberlik'·' tiradının da nedeni budur. 
Onlar, halkımıza karşı izledikleri inkar 
ve terör politikası yüzünden tam bir 
çıkmaza girmişlerdir. Diyarbakır olay
larının dev gölgesi Urfa'daki zorlama 
törenierin üstüne çökmüştür. Bugün 
herkes için çok açık olmuştur ki Kürt 
halkı bu sömürgeci rejimi istemiyor. 
Bu doğaldır, kaçınılmazdır. Halkımız 
özgürlük istiyor. Bu gerçek belki sö
mürgeciler için acıdır, ama halkımızın 
geleceği için kıvanç vericidir. 

GAP sorunu, Urfa Tüneli'nin delinişi 
nedeniyle bir kez daha ısınmışkan biz 
de GAP'a ilişkin olarak beş yıl önce, 
Riya Azadi'nin 50 (94). sayısında ya
yınlanmış, "Kürdistan Sömürgeci Yö
netim Altında Kalkınamaz" başlıklı bir 
makaleyi yeniden yayınlamayı yararlı 
bulduk. Bu makale o günkü koşullar
da yurt içindeki okuyucuya ulaşmadı, 
en azından yeterince ulaşmadı; oysa 
·GAP'a ilişkin verdiği ekonomik ve tek
nik bilgiler ve onun Kürdistan'a ve 
Kürt halkına ne getirip ne götüreceği 
konusundaki görüşler bakımından ta
zeliğinden birşey yitirmemiştir. 
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•• • •• •• • 

KURDISTAN SOMURGECI 
•• • 

YONETIM ALTINDA KALKINAMAZ 
"Güneydoğu Anadolu Projesi" 

(GAP) üzerine Riya Azadi'de birkaç 
kez yazdık. Son plarak 48. sayımız
da "GAP Ne Getirecek, Ne Götüre
cek?" başlıklı bir yorum yayınladık. 
Konu güncelliğini korumakta devam 
ediyor. Geçtiğimiz ay, Özal'ın bölge
ye yaptığı gezi de tam bir ·reklam 
kampanyasına dönüştürüldü. ' '_Do
ğu'nun kalkınması 'na ilişkin demago
jiler yoğunlaştı. 

Sömürgeci rejimin GAP projesine 
bu denli önem -vermesi ve onun, bur
juva partileri ve liderleri arasında bir 
parsa toplama aracına dönüşmesi an
laşılır birşeydir. Sömürgeci rejim, 
gerçekten de, Kürdistan'ın bu parça
sını; , Harran Ovası 'na, onların deyi
şiyle "Güneydoğu"ya yönelik olarak 
bir ekonomik çıkarma yapmakta, bu
raya yüzmilyarlar harcamaktadır . On
ların bu projeden bekledikleri, 
ekonomik ve sosyal alanda, çok şey 
var. 

Bu proje ile Fırat ve Dicle ırmak-
. ları üzerinde 15 barajın ve 18 hidro

elektrik santralinin inşası planlanmış
tır. Proje gerçekleştirildiği zaman 
Türkiye'nin elektrik enerjisi bugün
kü 22 milyar kilovatsaatin iki katına 
çıkacak. 18 milyon dönümlük arazi 
sulanacaktır. Böylece, tarım teknolo
jisinin gelişmesiyle birlikte, bölgede 
tarımsal üretirnin 10-15 kat, hatta bazı 
uzmanlara göre 20 kat artması bek
leniyor. Bu alanda yılda 100 milyon 
ton patates, 35 milyon ton pamuk, 65 
milyon ton çeltik, 55 milyon ton şe
ker pancarı elde edilebileceği hesap
lanıyor. Projenin Türkiye ekonomi
sine katkısının 1985 fiyatlarıyla, yıl

da 500 milyardan fazla olacağı belir
tiliyor. Böylece, proje tamamlanıp 
sonuçlarını vermeye başladığı zaman, 
sömürgeci rejim, yaptığı masrafları 
iki yıl içinde çıkarabilecektir. 

Bu büyük projenin Kürt halkı ba-

kırnından yaratacağı sonuçlar üzerin
de 48. sayımızda durmuş ve " Güney
doğu 'nun kalkınması ", " bölge 
halkının yüzünün gülmesi '' üstüne 
söylenenlerin boş demagoji olduğunu 
belirtmiştik. Son gelişmeler üzerine 
bu konuya birkez daha eğilrnek gere
ğini duyduk. 

Bölgenin Kalkınması 

İçin Ekonomik Alanda 

Ne Yapılmalıdır 

Bu projenin Kürdistan ' ın bu bölge
sinin kalkınmasına hizmet etmesi için 
ekonomik alanda şunların yapılması 
zorunludur. Bölgede alt yapı hizmet
lerinin gerçekleştirilmesi , sanay"ileş
me ve köklü bir toprak reformu . 
Sanayileşme olmadan, buradan el

de edilen enerjiden yalnızca Batı'nın 
yararlanacağı açık. Keban barajında 
olduğu gibi. Oysa sömürgeci rejimin, 
gerçekte, Kürdistan'ı sanayileştirmek 
için ciddi bir planı ve amacı yoktur . 
Elde edilecek enerji "Doğu" yani 
gerçek adıyla Kürdistan için değil , 

Batı içindir. Taşınıp götürülecek ve 
uzmanların belirttiği gibi bir bölümü 
de (yüzde 25'i) enerji nakil hatların
da telef olacaktır . 

Sömürgeci rejim, şimdiye dek, yal
nızca sömürü amacıyla Kürdistan ' la 
ilgilendi ve bugün de ilgisinin nede
ni , amacı odur. Kürdistan'da maden
cilik, orman, enerji alanında yaptığı 
tüm yatırımlar , yalnızca ülke kaynak
larımızın sömürülmesine, yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerinin talanına yö
neliktir. Yatırırnların bir bölümü ise; 
s<kflürgeci rejimin halkımızı boyun
duruk altında tutmak için inşa ettiği 
askeri üs, kışla, hükümet binalan, ka
rakol ve zindanlardır. Kürdistan'da 
bir tek fabrikanın bile olmadığı iller 
var; ama, geniş bir veya birkaç ceza-

evi olmayan il yoktur. Bunlar elbet, 
kalkınmaya yönelik yatırım değil , 

halkımızı zincire vurmaya yönelik 
masraflardır . 

Sömürgeci rejimin ve hükümet par
tilerinin, daha çok halkın gönlünü hoş 
etmek ve oy toplamak için, üretime 
yönelik yaptıkları birtakım fabrikalar 
ise, gerçekte göstermeliktir. Örneğin 
Tunce1i 'ye sözde bir "yem fabrikası" 
yapıldı. . Küçük bir okul binası kadar 
yer tutan bu " fabrika" yalnızca bi
nadan ibaret kaldı. Onun ne makina
ları, ne hammaddesi, ne işçileri var. 
Öylece bomboş duruyor. Bingöl 'de 
de böylesi, işçisi ve sütü olmayan bir 
" Süt fabrikası" kurulmuştur! 

Tam da Özal'ın şatafatlı GAP se
feri günlerinde, gazeteler, Diyarbakır 
yöresindeki bu türden naylon fabrika
ları gündeme getirdiler. Ergani Çi
mento, Diyarbakır Yağ , Lice Salça, 
Diyarbakır Sigara "fabrikaları " bu 
türden çalışmayan, adı var kendi yok 
fabrikalar. Bunlar "işsizlikten " ka
panmışlar . . 

Harran Ovası sulanınca , tarım ala
nında besbelli canlanacak. Ama yö
rede biriken sermaye otomatik olarak 
bölgenin sanayileşmesine yol açar 
mı? Bu koşullarda kesinlikle hayır. 
Bu sermayenin, şimdiye dek olduğu 
gibi, Batı 'ya akacağını tahmin etmek 
zor değildir. Sanayiin yoğun, liman
lara yakın ve alt yapı hizmetlerinin, 
kalifiye işgücünün görece olarak çok 
daha iyi olduğu Batı , bu sermayeyi 
emıneye devam ·edecektir . Devlet po
litikası da bu yöndedir. 

Ne daha önceki hükümetlerin, ne 
de sözkonusu projeyi bu denli sömü
rü konusu yapan Özal hükümetinin, 
Kürdistan ' ın tümü bakırnından oldu
ğu gibi, bu yöresi için de, altyapı hiz
metlerini inşa etmek, geliştirmek için 
bir planı ve çabası yoktur. Son yıllar
da bu hizmetlerde bir gelişmeden de-
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ği!, ancak gerilemeden söz edilebilir. 
Omeğin GAP alanına giren Diyarba
kır'da 36 sağlık ocağının, ebe yoklu
ğundan kapalı olduğunu gazeteler 
yazdılar. Bunlara sağlık ocağı dene
miyeceği açık. Çünkü ebelerin yanı
sıra ne doktorları, ne hemşireleri ve 
sağlık memurları var. Salt Diyarba
kır merkezinde bile 26 bin çocuk, 
okulyokluğunedeniyle ilkokula bile 
gidemiyor. Diyarbakır halkı, yıllar
dır Dicle üzerine bir köprü yapılarak 
ulaşırnın kolaylaştırılmasını istiyor 
ama bu isteği karşılanmıyor. .. 
"Toprak Reformu" Koruedyası 

Köklü bir toprak devrimi yapılma
dıkça , sulamaya ilişkin yatırımların 
da yalnızca bölgede güçlü olan top
rak ağalığına ve bölgeye akın etmesi 
beklenen kapitalist tarımcılara yarıya
cağı , büyük çoğunluğu topraksız ya 
da az topraklı olan Kürt köylülerinin 
ise eskisi gibi ırgatlığa devam edece
ği , daha büyük oranda mülksüzleşe
ceği ve bu yatırımların daha geniş 
çaplı bir göç olayına yol açacağı şim
diden bellidir. 

Sömürgeci rejimin gelmiş geçmiş 
hükümetlerinin hiçbiri toprak refor
muna yanaşmadı. Reform istemleri
nin güçlenip hükümetleri sıkıştırdığı 
dönemlerde , köylüleri oyalayıcı kimi 
göstermelik girişimler yapıldı ; ama 
toprak ağalarının engellemesi karşı
sında bunlar da bir sonuca ulaşmadı. 
Topraksız köylülerin or.anı Mar

din 'de yüzde 41 'e, Diyarbakır'da 
yüzde 47'ye, Urfa'da yüzde 54'e ula
şıyor. Köylülerin diğer bir bölümü ise 
az topraklı. Bölgede büyük toprak sa
hipliği güçlü. Ziraalçılar Derneği 'nin 
verdiği rakamlara göre bu bölgedeki 
5 bin 424 köyün 596'sı bir kişi veya 
aileye ait. Ama bölgede toprak dağı
lımı bu rakarnların gösterdiğinden çok 
daha dengesizdir . Tarım alanındaki 
nüfusun yüzde 4,5'u toprakların ya
rısını elde tutarken, nüfusun yüzde 
60' ı toprakların ancak yüzde lO'una 
sahip. 

Özal hükümeti, bir toprak reformu
nu düşünmek şurda kalsın, tam da 

. GAP seferine rastlayan günlerde çı 
kardığı bir kararname ile, 12 Eylül 
öncesi toprak reformu amacıyla ka
mulaştırılmış, ama bugüne kadar köy-
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lülere dağıtılmarnış 3 milyon dönüm 
toprağın 829 bin dönümünü toprak 
ağalarına iade etti. 2 milyon dönüm 
toprak ise, sulu arazide 60, susuz ara
zide ise 200 dönümü geçmemek üze
re topraks!z köylü ailelerine " kirala
nacak" . . Işin ilginç yanı , bunun ka
muoyuna "sürpriz toprak reformu" 
diye propaganda edilmesidir . 

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başka
nı, yaptığı açıklamada bu " reform" 
olayının gerçek yüzünü şöyle 
açıklıyor: 

" Bu kararname topraksız veya az 
topraklı çiftçiye hiçbir şey .getirmiyor . 
1757 sayılı yasa uyarınca Urfa'da top
raksız veya az topraklı çiftçiler için 
kamulaştırılan arazi toprak ağalarına 
iadeyi amaçlayan bu kararname, top
rağın dağıtımı değil, toplanımı ope
rasyonudur." Yine açıklamada , 
kiralama sistemiyle işlemeleri için 
toprak dağıtılacak aile sayısının 1 O bin 
olduğu, oysa sözkonusu yörede 85 bin 
topraksız çiftçi ailesinin bulunduğu 
belirtiliyor. 

Toprak ve tarım reformu eski müs
teşarı Saim Kendir ise bu " toprak 
reformu" aldatmacası ile ilgili olarak 
şöyle diyor: 

'' Kararnamenin reformla ilgisi 
yoktur. Bu olsa olsa karşı-reform ola
bilir. Daha önce devletin milyarlarca 
liraya sağladığı gelir artışını yapacak 
topraklar toprak ağalarına geri veri
liyor. Sulamadan yararlanacak 7 mil
yon dönüm topraktan 5 milyon 
dönümü 120 kadar aile elinde topla
nacaktır ." 

Tekeller Har ran Topraklarım 
Kapışma Hazırhğmda 

Diğer yandan, iç ve dış tekellerin 
bu bölgede toprakları ele geçirmek 
için çabaları da hız kazandı. Bu arnaç
la ABD, Hollanda ve başka ülkelerin 
tekelleri girişimlerde bulundular. Bu 
yağlı börekten pay kapmak isteyen
ler arasında Suudi Arabistan ' lı dolar 
babaları şeyhler de var. Daha şinldi
den, Odalar Birliği ile işbirliği için
de 500 milyon dolar sermayeli 
" Türk-Suudi Yatırım Holding" adlı 
bir anonim şirket kurulmuş bulunu-
yor. .. 

Anayasa Mahkemesi , Ozal hükü
metinin çıkardığı , yabancılara toprak 

DENG 

satışına olanak veren yasayı iptal et
mişti . Ama hükümet, buna aldırma
dan aynı nitelikte bir yasayı mayıs 
ayında tekrar meclisten geçirdi. Ba
kanlar Kurulu, " milli İneİıfaatlere·ve 
milli ekonomiye faydalı gördüğü 
hallerde" bu izni verecek. Yine ya
bancıların , Türkiye vatandaşlarıyla 
ortaklaşa, tarım alanını da kapsayan 
işletmeler kurmalanna ve topraklara 
bu yoldan el koymalarına bir engel 
yok. 

Kapitalist şirketlerin bölgeye el at
masıyla yoksul ve orta köylülerin top
raklarını elde tutarnıyacakları açık . 
Bugünkü toprak ağaları da, ya sözko
nusu kapitalist şirketlere ortak olacak· 
lar, modern tarım tekniklerine ayak 
uyduracaklar, ya da topraklarını ki
raya veren birer rantiyere (mülkünün 
kirasıyla geçinen) dönüşecekler. Bir 
bölümü ise topraklarını kapitalist çift
çilere satıp tümüyle devreden çı
kabilir. 

GAP ve Kürt Halkımn 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini 

Söndürme U mutları .. 

Görüldüğü gibi , "Güneydoğu Kal
kınma Projesi' ' gibi sunulmak istel)en 
bu yatınmlar ne Kürdistan ' ı kalkın
dıracaktır , ne de Kürt halkı içindir. 
Gerçekte amaç, bölge akarsularından 
Batı 'ya enerji aktarmak ve bölgeyi sö
mürgeci kapitalizmin bir çiftliği, ta
rım ürünleri deposu haline 
getirmektir . 

Sömürgeci rejimin bu yatırımlar üs- . 
tüne yaptığı bir önemli hesap daha 
var, o da, bu yatırırnların yol açaca
ğı kapitalist gelişmelerin bölgeyi 
Türkiye pazarına daha da güçlü bi
çimde bağiayacağı ve bunun, Kürt 
ulusal hareketinin -kendilerine göre
maddi temelini ortadan kaldıracağı
dır . Bu rejimin, kaba terörü eleştirir 
görünen kimi sözde demokrat temsil
cileri bile, bu projeyle bölgenin kal
kınacağı , kitlelerin sorunlarının 
azalacağı ve "ayrılıkçı akımların" ar
tık etkili olamıyacağı iddiasındadırlar. 

Ne var ki bunlar boş ve temelsiz 
görüşlerdir . Bir kere, bu yaklaş~a 
bölgenin kalkınarnıyacağı ortada. SÖ;

. mürgeci rejimin Kürdistan 'a yönelik 
ekonomik politikası, dün olduğu gibi 
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bugün de sömürü ve talan üzerine ku
ruludur. Enerjisi Batı'ya akan santral
ler Kürdistan ' da dişe dokunur bir 
değişikliğe yol açmayacaktır. Tarım 
topraklarının sulanması Kürt köylü
lerine mutluluk getirmeyecek. Çün
kü topraklara sahip olan onlar değil, 
toprak ağalarıdır. Az topraklı köylü
leri ise ırgatlık ve göç bekliyor. 

Sömürgeci rejim, sözkonusu proje
yi Kürdistan'ın bu bölgesi için bir kal
kınma projesi olarak sunmakla 
sahtekarlık yapıyor. Halkımızın duy
gularını sömürüyor, onu boş umutlar
la oyalamaya çalışıyor. 
Diğer yandan bu projenin tamam

lanması ve sömürgeci rejimin ondan 
beklediği ekonomik sonuçları verme
ye başlamasıyla Kürdistan halkımızın 
ulusal kurtuluş mücadelesi maddi te
mellerinden yoksun mu kalacaktır? 
Bu da boş bir umut. Sömürgeci bo
yunduruk kırılıp atılmadıkça , halkı

mız kendi kaderini özgürce tayin 
etmedikçe, sömürgeci rejimin ağır sö
mürü ve zulüm çarkı altında ne ülke
rniz kalkınacaktır, ne de ulusal direniş 
son bulacaktır. 

Kürdistan sorununun bir yanı eko
nomikse diğer yanı politiktir. Ve bu 
ikisi birbirinden ayrılamaz. Sömürge
ci rejim altında ülkemiz için kalkın
ma ne kadar boş bir umutsa, ulusal 
sömürü ve zulme karşı mücadelenin 
durabiieceği de o kadar boştur. Sö
mürgeciler, dün Sivas Demiryolu 'na 
bel bağlamışlardı; ülkemizin içlerine 
uzanan bu demiryol~ hem Kürdistan 
ticaretini Batı 'ya yöneltecek, hem de, 
ayaklanmaları daha hızlı bastırmak 

için onların askeri birliklerini Kürdis
tan' a taşıyacaktı. Bu umut boş çıktı. 
Şimdi Kürdistan'ın dörtbir yanında 
sömürgecilerin kışlaları, garnizonla
rı var. Ordunun üçte ikisi ülkemizde 
mevzilenrniş. Ama bugün dünden da
ha tedirginler, iğne üstünde duruyor
lar. Onlar, Harran'a kurmayı düşün
dükleri latifundiyaların da para etme
diğirıi göreceklerdir. 

Sömürgeci rejim ülkemizi sömür
mekten. vazgeçebilir mi? Halkımız 
üzerindeki zulme son verebilir mi? 
Halkımızın kendi kaderini özgürce ta
yin etmesine rıza- gösterebilir mi? 
Onun bunu yapmaya niyeti yoktur. 
Tersine, ülkemize yönelik sömürü po
litikası, GAP örneğinde de görüldü-

ğü gibi, son yıllarda hız kazanmıştır. 
Halkımıza yönelik ulusal zulüm po
litikası da öyle. Sömürgeci rejimin te
rörü yıldan yıla, halkımızın ulusal 
hareketinin kabarınasına paralel ola
rak yükseliyor. Öyle olunca da ulu
sal hareketin durması , yavaşlaması 

için ne sebep var? Tersine, Türkiye 
Kürdistanı 'nda ulusal bilinç yıldan yı
la , sömürgeci zorbaları şaşkına çevi
recek biçimde hız kazanİyor, geniş 
yığınları sarıyor. Ve bu devam ede
cektir. GAP projesi, sömürgecilerin 
kendi hesaplarına göre 2010 yılında 
tamarnlanacakmış; ama kuşkuları ol
masın ulusal kurtuluş hareketimiz 
bundan çok önce zafere ulaşacak. 

Sömürgecilerin "ayrılıkçı, bölücü" 
hatta yerine göre ''vatan hain i ve 
eşkiya'' diye niteledikleri kurtuluş 

güçlerimizin ve halkımızın ne istedi
ği açıktır. Biz, ülkemizin gelişmesi
ne, halkımızın ekonomik, sosyal ve 
kültürel düzeyinin iyileşmesine hiz
met edecek hiçbir yatırıma karşı de
ğiliz; tersine, bunu istiyor ve bunun 
için mücadele ediyoruz. Ama sömür
geci. rejimin amaç ve planlarının bu 
olmadığını biliyoruz. . 

Sömürgeci rejimin yaptığı, dün ol
duğu gibi bugün de, ülkemizin kay
naklarını sömürmek, halkımızı zorla 
asimile etmek, köleleştirmek, ortadan 
kaldırmaktır. Bu politika Kürdistan'
da ekonomik, sosyal ve kültürel ge
lişmeye yol açmaz; tersine yoksulluğu 
derinleştirir, halkımızın maddi ve mo
ral gelişimini önler. 

Ülkemizin gelişmesinin yolu, en 
başta ülke kaynaklarımızın, ülkemi
zin gelişmesi yolunda değerlendiril
mesidiL Bu tür yatırımların, Kür
distan'da ciddi olumlu değişikliklere 
yol açması için öneefikle bir toprak 
devrimi ile büyük toprak sahipliğine 
son verilmeli , topraksız ve az topraklı 
Kürt köylüsü toprağa kavuşturulma
lıdır. Gelişmenin önünde bir ayakba
ğına dönüşen feodal ve öteki 
pre-kapitalist ilişkilerin çözülmesi, 
köylünün toprak ağalarının, şeyhle
rin, aşiret reisierinin baskısından kur
tulması bununla mümkündür. Elbet 
bu yetmez. Tarımda beklenen geliş
menin sağlanması için köylüler koo
peratifierde biraraya gelmeye teşvik 
edilmeli, modern tarım araçlarıyla 
desteklenmeli, çağdaş yöntemlere 

DENG 

alıştınlmalıdır . 

Bölgenin sanayiieşebilmesi için, ta
rım , ticaret ve hizmetler sektöründe 
biriken sermayenin Kürdistan'da kal
ması, sanayi yatırımiarına dönüşme
si için tedbirler alınmalı, ciddi bir 
plan yapılmalıdır. Kürdistan'da alt 
yapı hizmetlerine hız verilmelidir. 
Halkımızın öğrenim ve kültür düze
yinin yükselmesi için ciddi çabalar 
gösterilmelidir. 

Sömürgeci rejim bunu yapabilir 
mi? Böyle bir şeyi düşünmek bile gü
lünç olur. Besbelli biz, bütün bunla
rın gerçekleşmesini, Kürdistan'a el 
koymuş, halkımızı zincire vurmuş, 
yoksulluğa, geriliğe itmiş sömürgeci 
güçlerden beklemiyoruz. Sömürgeci 
rejim halkımızın düşmanıdır ve kur
tuluş için, öncelikle sömürgeci bo
yunduruğunu kırmak zorunludur. · 

Ülkemizin ve halkımızın ekonomik 
kurtuluşu, gelişimi, kaçınılmaz bir bi
çimde, politik kurtuluşa bağlıdır. Hal
kımızın özgür ve mutlu olmak için 
sömürgecilere ihtiyacı yoktur. Yüz
yıllardır yabancı boyunduruğunun 

acısını çekmiş, zulmü, haksızlığı ya
şamış Kürt halkı, aydınından çobanı
na kadar bu gerçeğin bilincindedir. 
Nazım'ın şiiriyle söyleyelim: 

Can verecekse bile ölen öküzüınüze 
sömürgeciyse eğer 

görünmesin gözümüze! 

Halkımız da her halk gibi özgür ol
mak, ülkesinde kendi söz sahibi ol
mak istiyor. Özgür uluslar ailesinin 
eşit, onurlu bir üyesi olmak istiyor. 
Bu haklı dava için kavgamız zafere 
kadar devam edecek. 

Elbet, kapitalistlerin ve büyük top
rak sahiplerinin bu gerici, baskıcı, 
yoz rejimi, yalnız Kürt halkına değil, 
Türk halkına da mutluluk getiremez, 
onun da sorunlarını çözemez. O, 
Türk işçileri, emekçileri, aydınları 

için de acımasız bir sömürü ve baskı 
rejimidir. Bu nedenle kavgamız, on
ların özgürlük, demokrasi, sosyalizm 
için verdikleri kavgaya ortaktır. 

Bu gerici, sömürücü rejime karşı 
omuz omuza savaşacağız ve kaza
micağız. 

000 
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STERKEK XWURICI JI EZMANE DIYARBEKIR 

Dınya bındesta tım tari ye. Ta
rıstan u zılumat e. Her ı1 her lı wan 
şev e. Roj lı welaten bındest nade 
der. H eya kı1 ew welat u nullet ni
re kaledariye u sitemkariye u zor
destiye rakın. Wexta ku welat azad 
u rızgar dıbın, we gave şeva wan 
a tari, qedera wan a qırej, dadıge
re; ronahi u tirejen roje dıdın se
ransere welat. .. 

Jı ber ku dınya bındesta her dem 
tarıstan e, ezmane bındestadı van 
şeven tari da bı .sterkan dıxernılın. 
Hıngi ku tariti kı1r dı bi, wısa ji ro
nahiya sterkan gumreh dıbi; sterk 
dıçırısın, geş dıbın, şewq u şema- · 
la xwe dıdıne çiya u zozanen bı
lınd, deşt u beriyen fıre, newal u 
zeriben kur u keredeng. Lı neza
ran, lı berwaran, lı gır u mesil u 
diyaran, lı rez u bostan u beyaran, 
dı şeven tari da ınırov hışmet...hey
ran e ku temaşa van sterkan bıke. 
Şeven tari gıran ın, zor ın, as

teng ın u dırej ın. Dı van şevan da 
hewesa menvan bı sterkan te. Me
rıv heviya xwe bı wan tine. Gu
man u heviya ınırov xurt dıkın. 
Mırov dızane jiyan heye. Dı kı1-
raniya şeve da menv hem riya xwe 
bı wan derdıxe u hem ji bı ditına 
van sterkan wexte xwe dıpive. Ça
.ve mırov lı wan e, heya ku sterka 
sıbe dıde der. Helbestvane Kurd, 
Tirej e neınır, 60 sal bere dıbe: 
'' Sterka sıbe fereca xere ye, ne dur 
e ... '' Em ji iro dıbinın u·baş dıza
nın ku fereca xere ne dur e. 

Bele bı rasti ev şeva tari, asteng, 
tengezar u be melez gelek dornkır. 
200 sal ın ku çaven me lı asimane 
be stun e u lı ber çaven me, sterk 
dıxwurıcın. Diroka me ya dewle
mend u netewaye Kurd e qedim, 
bı sed sal u hezar sala puç nabe u 

bevi u gumana xwe qut nake .. 
Kurd 200 sal ji 2000 sal ji dıkarın 
lı ber xwe bıdın u xwe jı neyaren. 
xwe ra nızım nekın. 

Kurd, jı sterkan ra dıbejın 
"S terk u Per." Belki jı sterken 
mezın ra sterk, jı en bıçuk ra per, 
yanji "Pewır" dıbejın. Wek ser
dar u leşker. Çiya mi ya, dar u ber 
u en ditır . Nav lısterken mezın da
nine. W ek Kornka Sewiya, Terme 
Vaji, Sterka Karwankuj, Qurıx en 
dın... ' 

Gundiyen Kurdıstane ve yeke 
baş dızanın, dı şeven taJi da mı
rov he~ dıbine ku jı kı1'raniya ez
mana sterkek xwurıci. Sterk jı 
ezman dıgıngırın, kaş dıbın, heya 
ku jı ber çaven ınırov wında dıbın. 
Ev buyer ınırova mehzun dıke. Lı 
herema me dıben "qenceke Xwe
de ınır." Bıve neve valayiyek dı
keve dıl u bedena ınırov. Gel o 
çıma? Belki dı van şeven tari da 
hıngi ku ınırov ınıhtace ronahiye 
ye, mıhtace hevaltiye ye, ev dıle
şi jı ber we ye ... 

Vedat Aydın , sterkek jı wan 
sterken bı nav u deng bu . Wek 

• Kalecıwan 

sterka sıbe, fereca xere bu. Gele 
Kurd, re u rezıka xwe pe dıdita. 
Sebır u hewesa xwe pe taniya. Gu
man u heviya xwe pe xurt dıkıra. 
Vedat, ezmane me.dıxernılanda. 
Rewşa welate me bu. Egid bu. 
Merxas bu. Şeva me ya tari rona
hi d.ıkıra. Lı ezmane me dıçırısi
ya ... Dıle me geş, jiyana me xweş 
dıkıra V edat. Bir u baweriya me · 
pe xurt dıbuwa. Jirek bu; dılovan 
bu, bawermend bu Vedat .. 

Sterka me xwurıci. Sterka me çu 
ava. Sterka me jı ezmane Diyar
bekır ket. Dıle me eşa u dı bede- .... 
na me da valahiyek kı1r çebı1 .. Dıle 
me jar u bırina me xedar u dıjwar 
kır Vedat. 

Bele heviya me qüt nebiL Tuca
ran gumana me qut nabi .. Lı ezma
ne me bı bezaran sterkeh bı nav u 

. nişan dıçırısın. Şewq u şemale dı
dm çar kenare welat. 

Vedat, pır mesajan da gele 
Kurd. Yekjı wan mesajazımane 
zıkmaki bu. Lı ser ve yeke gelek 
ısrar dıkır u dıgot: "Zımane me, 
hebuna me ye. Em be zıman ne tu 
tışt ın." Jı ber ve yeke ının bı ve 
kurmanciya xwe ya nivco, bı zma
ne kurmanc\ nıvisi. Da ku Vedat 
jı mm nexeyide. Vedat Sterka 
Gelawej bu. Ciye wi xweşmeri lı 
cem şehiden neınır e ... 

Em Kurd, te jı birnakın Vedat. 
Dı dıle me da we her bıji. Mılete 
Kurd gelek qedre te zani. Sere xwe 
rake, lı serhıldan u berxwedana 
Diyarbekıre u seransere gund u 
bajaren Kurdıstane meze ke. Tu jı 
welate xwe ra buyi Fereca Xere 
Vedat. .. Sonda me ınırın e. Lew
ra ku ınırın dı ve re da gelek xweş 
u cıwan e. Jiyan bo bındestan ne 
jiyan e ... 
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RESMi iDEOLOJiNiN SUNDUGU GERÇEKLER 

KÜRT ULUSAL DEMOKRATiK HAREKETLERi 

-ıv~ 

Kürt Teşkilat-ı ictimaiye Cemiyeti'nin Bildirisi 

Sevr Andiaşması imzalanır imzalanmaz, onay

lanmasını ve Anadolu'da başlayan milli hareketin 

sonucunu beklemeden istanbul'da Kürt Teşkilat - ı 

ictimaiye Cemiyeti (Kürt Toplumsal Örgütlenme 

Derneği) Başkanı Emin ·Ali Bedirhan 7 Haziran 

1920 tarihinde Vakit gazetesinde şu bildiriyi yayımla

mıştır: 

"Bu ana kadar büyük Müttefik Devletlerin ve bu 

arada Büyük Britanya (ingiltere) Devletinin hak ve 

adalet duygu/anna güvenerek ve Kürt ulusunun ira

desine dayanarak ve Allah'm da yardJmtyla ulusal 

emellerine kavuşmaya çalişan Kürt aydmlan ve 

önderleri taratmdan Banş Konferans1'nm son kara

nyla da siyasal varl1ğ1 onayranan Kürt yurdunda, 

yüzyi/m gerektirdiği her türlü toplumsal kurum/aş

mayi ve örgüt/enmeyi gerçekleştirmek üzere "Kürt 
• 1 

Teşkilat -ı Jetimaiye Cemiyeti" adtyla bir dernek 

kurulmuştur. Dernek tüm birimleriyle Kürt toplumsal 

birliğinin özgürlük ve refahi üzerine kurulmuş ola

rak Kürt ulusunu milletler topluluğu içinde hakka 

riayet/i ve hakkma riayet ettiren ve özellikle doğal 

ve ulusal SJmrlan içerisinde komşulanyla banşç1 iliş

kilerde bulunan anlayJŞIJ ve aydm bir uygarlik ve 

insanlik parçasi halinde yükseltmeyi temel amaç 

olarak görüp, bu amaca uygun Kürt kuruluş ve 

örgütlerinin de yard1mlanm sağlamJŞtlf. Kürt Teşki

lat-ı ictimaiye Cemiyeti 'nin bugünkü üyelerinden 

bir bölümünün, önceden üyesi bulunup proğramJ

mn uygulanmasmdan ortaya Çikan anlaşmaz!Jklar

dan dolay1 terkettikleri Kürdistan Teali Cemiyeti '

nin 15 Mart 1920 tarihine ve Kürt Millet Fırkası'mn 

(Kürt Ulus Partisi) son zamanlara kadar izlediği 

amaç d1şmda olmayarak Kürt ulusunun bugünkü ve 

gelecekteki mutluluğu ve emellerinin gerçekleşme

si uğrunda çaba harcamayi görev ve zorunluluk 

sayan bütün insan!Jkseverlerin, yurtseverlerimizin 

ve soydaşlanm1zm meşru ve insan/ olan bu çalişma 

Nesimi FIRATLI 

yolunda (mücadelede) Demeğimize yard1mlanm ve 

katk1/anm esirgemeyeceklerine güvenimiz tamdlf. • 

(46) 

Kürt Teşkilat-ı içtimaiye Gerniyeti 

(Kürt To~lumsal Örgütlenme Derneği) 

Başkanı Emin Ali Bedirhan Bey. 

Dereyi görmeden paçayı sıvayan babadan kal

ma ayrılmacı Bedirhaniler (47) halen dahi paçaları 

sıvalı vaziyette ucu bucağı olmayan yollarda boşye
re koşmaktadır. 

Sevr Andiaşmasının Kürtlere umut veren mad

delerinin öngördüğü siyasi durumları gerçekleştire

bilmek için faaliyete geçen Kürtçüler, istanbul'da 

2J 
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Kürt Teşkilat - ı ictimaiye Gerniyeti'ni kurmakla birlik
te, ortada kalan Musul sorununu kendi lehine çöz
mek isteyen yabancı bir devletin teşviki ile Doğu ille
rimizdefaaliyet ve harekete geçmişlerdi. (48) 

Kürdistan'a Heyet Gönderiliyor 

Serbesti Gazetesi'nin 1 Mayıs 1919 tarih (49) 
ve 482 sayılı nüshasında ; "Kürdistan Teali Gerniyeti 
mer.kezinde dün yapılan toplantıda yönetim kurulu 
Kürdistan'a Kürt aydın ve düşünürlerinden oluşacak 
bir aydınlatma, heyeti göndermek üzere görüşmeler
de bulunmuştur. Kürdistan'a gidecek olan bu heyet 
Kürtler'e nasihatlerde ve aydınlatmada bulunarak 
mevcut durumun nazikfiğini ve önemini anlatacak 
ve bu durum karşısında izlenmesi gereken hareket 

· biçimini belirleyecektir. Sözkonuşu heyet, Kürdis
tan'ın büyük şehirlerinde çalışmalarını sürdüreceği 
gibi oluşturacağı yerel heyetleri de kasaba ve köyle
re yollayarak aynı görevlerle görevlendirecektir. Bu 
yolla Kürdistan'ın en ufak köyüne kadar içinde bulu~ 
nan durum anlatılmış ve halk aydınlatılmış olacak
tır." şeklinde yapılan açıklamayı gözönünde tutan 
Hükümet (50), çok geçmeden bu Derneğin Doğu 
illerine gönderdiği adamlarını yakalayariik cezalan
dırmıştır. 

Kürdistan'a Gönderilen Muallim Hamza'nın 
Çalışmaları ve Yargılanması 

Sözkonusu Kürt aydınlarından Mardin yöresine 
gönderilmiş olan "Mem O Zin"in yayıncısı .Muallim 
Hamza'nın çalışması dikkat çekicidir. (51) 

1892 yılında Van vilayetinin Gevaş kazasının 

Müküs nahiyesinde":doğmuş olan Hacı Bekiroğlu 
Muallim Hamza, Mütarekeye kadar Üsküdar'ın 
Örnerli kazasında ilkokul öğretmenfiği'yle meşgul 
bulunuyordu. Mütareke sırasında Kürt milliyetçileri
ne katılarak Kürt şairlerinden Ahmede Xani'nin 
Mem O Zin adındaki kitabına bir önsöz ekleyerek 
yayımlamak suretiyle Kürt kahramanları sırasına 

geçmiştir. (52) · 
Hamza, evlenmeden önce almak istediği kıza 

(Bir sima - yı iffet ve ismete) diye yazd ığı 25 Nisan 
1919 tarihli mektubunda; "Ben Kürdüm, Kürtlük ve 
Kürtler için her şeyi feda etmiş ve etmekteyim, 
kendimi çok çetin görevler karşısında bilirim" 
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demişti. 

Bu mektubundan sonra evlenen Hamza, gön
derildiği göreve büyük bir coşkuyla koşmuş ve Mar
din' e ulaştığında eşine yazdığı 4 Temmuz 1919 tarih
li mektubunda da, "Mardin'e vardığımda yurt koku
su güzel güzel kokmaya başladı. Kürt şarkıları, Kürt 
ezgileri kulaklarımda çınlıyordu. Çocukluk yıllarının 
eski duygularıyla gençlik döneminden kalma uygar 
değerler arasında mücadele başladı. Türlü türlü hal
lerde Diyarbakır'a geldim. Yalnizca Kürt olduğum 
için ve Kürdistan Teali Gerniyeti'ne mensup bulun
duğum için hükümet beni gözaltına aldı. Buradan 
çıkarsam Harput'a gideceğim . Tutukluların çoğunlu

ğu ölümcül bir yaşam sürdürmekteysefer de pek 
sessiz ve uyumlu görünmektedirler. Kürtçe şarkıla
rın ne kadar hoşuma gittiğini bilirsin. Akşama kadar · 
oyunlar, şarkılar, eğlenceler ... Bana mektup yazar
san Gernil Paşazade Kasım Bey aracılığıyla yaz.". 
demiştir. 

Mem ü Zin 'i 1919'da biransözle yaytmlayan 
"Hetave Kurd" Gazetesi Sorumlu Yazt işleri Müdürü 

Muallim Hamza Bey 
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Hamza, yazdığı 8 Ağustos 1919 tarihli mektu
bunda karısına "Kraliçe Hazretleri" diye hitapta bulu
nuşuna bakılırsa, şaşkının seyahata çıkarken, gele
cekte Kürdistan Kralı olmayı düşlediği ve karısına 
da böyle bir umut vermek istediği anlaşılmakta
dır. (53) 

Hamza'nın bir nasihatçı ve aydınlatıcı olarak git
tiği Mardin'de müstakil bir Kürdistan'a vücı.ıt ver
mek için çalıştığı haber alınarak, Diyarbakır'da zabı
taca yakalanmış ve Diyarbakır Savcılığınca hakkın
da 8 Kasım 1919 tarifıli ve 614 sayılı iddianame 
düzenlenerek Mardi'n Mahkemesine gönderilmiştir. 
Bu iddianame'yi aynen veriyoruz. 

Muallim Hamza Hakkında iddianame 

"1919 ytft Haziranmm üçüncü günü istanbul'
dan hareketle Mardin'e ve Mardin'den de Diyarba
ktr'a gelerek bulunduklan yerlerde Doğu Vilayetle
rinde ingiliz himayesi altmda müstakil bir Kürdistan 
kurulmasma ve Türk memurlarm uzaklaştmlmasma 
teşebbüs edilmesinden dolayt tutuklu santk, baş
kent istanbul'da yaytmlanan Jin Dergisi sorumlu 
Müdürü ve Kürdistan Tea/i Gerniyeti Genel Merke
zi'nin idare Müdürü, Van ilinin Müküs nahiyesi aha
lisinden Bekir oğlu Hamza efendi hakkmda biyarba
ktr Merli:.ez Savctftğmca yaptfan savct/tk soruşturma
st ve diğer kanuni işlemler üzerine ve Savct/tk 
makammca düzenlenip gönderilen 614 numaraft ve 
B Kastm 1919 tarihli yaztda belirtildiği üzere; santk 
Hamza Efendi istanbul'da yaytmlanan Jin gazetesi
nin sorumlu müdürü ve Kürdistan Tea/i Gerniyeti'
nin idare Müdürü olduğu halde, yalntz güya istan
bul'da karştfaşttğt Harput Valisi Galip Beyin teklifi 
üzerine edindiği bir belgeyle adt geçen Derneğin 
delegesi stfattyfa Mardin'e ulaşttğmda bazt özel yer
lerde ve özellikle Mardin sancağmda halk arasmda 

. tantnmtş olan eşraftan Abdülkadir Paşa'nm selamfi
ğmda haztr bulunan adtgeçen ve diğer kişiler karşt
smda, Kürtlerin oturduğu vilayetterimizin birleşerek 
ingiliz himayesi altmda bağtmstzftk ilantndan başka 
çare kalmadtğmt ve bunun da zamant geldiğini 
anlatarak, halkt bağtmstzftk ilanma teşvik ettiği ve 
genelde Türk memurlarmm da görevden uzaklaştm
lacak/anndan sözederek, ingiliz yönetim ve koruma
Sint överek savunurken, Osmanft yönetiminden hoş
nutsuzluğu dile getiren ileri-geri sözler sarfettiği, 

DENG 

Mardin eşrafmdan Abdülkadir Paşa ve Bitlis Defter
dar Vekili Siirt Muhasebecisi Hakkt Beyin ihbarlan 
ve Mardin Mutasamfltğmm şifr~-telgraft kapsamt 
ve kendi ifadesi ve yine kendi düşünceleri olduğu
nu itiraf ettiği bir yaztlt kağttta emeli olan bağtmstzlt
ğm kazantfacağma inandtğmt belirten bazt notlar 
içeren ve bu notlan n birinde (çiftlik işleri bozulmuş
sa· da Tann'ntn yardtmtyfa yoluna konulac_akttr) 
cümlesini kullanmasi ve Diyarbaktr Lisesi Arapça 
Öğretmeni Abdülmecit Efendiye gönderdiği 16 
Mart 1919 tarihli mektubun bazt kesitlerinin amaçla
dtğt bağtmstzltğm gerçekleşmesine çaftştfmas/ için 
öneri ve yönlendirme niteliğinde olmast ve berabe
rinde birçok Türkçe ve Kürtçe yaztlmtş bildiri götü
rüp Diyarbaktr'a ait bölümünü Cemi! Paşazade 
Kastm Beye verip diğerlerinin dağtttlmadan önce 
ortaya çtkmast gibi kantt/ar ve belirtilerle anlaştfmtş 
ve hatta ce?a Kanunun 54.maddesi ekinin genelde 
idamt öngören ttkrast hükmüne uygun bulunmuş ve 
bu nedenle adt geçen Hamza Bey, işbu hainlik fifli
nin faili olmak üzere suçlanmtşttr. • (54) 20 Kasım 
1919. 

Muallim Hamza, istiklal Mahkemesince 15 yıl 
kürek cezasına çarptırılmış ve bu cezasını Kastamo- · 
nu Hapishanesinde geçirmesine karar verilmiş
tir. (55) 

Rapor Sahibinin (Sonuç) Yorumu 

Padişah'ın ihanetine rağmen Anadolu'da kuru
lan milli hükümetin orduları öncelikle Ermeniler'i 
yenip (56), Erivan'da kurulmuş bulunan Ermeni 
hükümeti ile Gümrü Anlaşmasını imzalayarak, Erme
niler'i Türkiye'den olan toprak taleplerinden vazge
çirmiş olduğu gibi, Anlaşmanın kabulüne bizi zorla
mak için kendisine verilen izmir ve dolayiarı sınırları
nı aşarak Anadolu'yu istilaya başlayan Yunanlılar'ı 
da mağlup ederek Büyük Millet Meclisi'nin çizdiği 
sınırlar (57) içinde kalan gerçek ve sonsuza kadar 
gidecek Türk vatanını kurtarmıştır. · 

Bu galibiyelten sonra imzalanan Lozan Konfe
ransı'nda da bir "Ermeni yurdu" kurulması ve azınlık
ların haklarını kontrol etmek üzere istanbul'da bir 
komisyon kurulması konusunda Lord Kürzon'un 
önerisine karşı ismet Paşa Hazretl~rinin, böyle bir 
komisyonun kurulmasının Türkiye'nin bağımsızlık 
ve özgürlüğüyle bağdaşmadığını ve azınlıklar soru-
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nunun yabancıların elinde bir araç olmasına hiç bir 

zaman izin verilmeyeceğini sert bir dille söylemesi 

üzerine, devletler bu noktalar üzerinde durmamışlar 

ve Lozan Konferansı' nda bunlar bir daha sözkonu

su da yapılmamıştır. (58) 
Şuras ı nı da özellikle vurgulamak gerekir ki, Milli 

Mücadele'nin devamı süresince Kürtler; Türk kar

deşleriyle birlikte bütün cephelerde yanyana ve 

Türk yiğitlerinden farksız bir kahramanlıkla sonuna 

kadar mücadeleye katılıp, zaferin kazanılmasına 

candan yardım etmişlerdir. (59) Bu da, Kürtlerin 
çoğunluğunun Kürt Teali Cemiyeti yöneticileri ile 

Şerif Paşa gibi kimselerin görüş ve amaçlarına katıl

madıklarını göstermiştir. (60) 

Dipnotlar; 

46 - Seyit Abdülkadir'in liderliğindeki Kürdista~ Teftll 

Cemiyeti içinde, S. Abdülkadir'in ,kimi tutumlarını beğenme

yen Bedirhaniler öncülüğündeki grup, adı geçen Dernekten 

ayrılarak bu Derne{Ji kuruyorlar. 

47 - Resmi görüşün bu yaklaşımıyla ilgili değerlendir

me yapmaya gerek görmüyoruz. Çünkü Bedlrhaniler Kürt 

ulusal hareketiyle adeta özdeşleşmişlerdir. 

48 - ismet Paşa'nın da Lozan'da kabul ettiği gibi, nüfu

sunun çoğunluğu Kürt olan Musul'un kurulacak Kürdistan'a 

bağlanması Için çaba göstermek son derece doğaiken ve bu 

çalışmalar daha 1919'da başlamışken, resmi kalemler soru

nu götürür Şeyh Sait isyanı'na bağlar ve o gün-bu gündür 

ağıtlar yakarlar, başka bir deyişle "ağıtlama" yazarlar. 

49 - Dikkat edilirse bu tarih, M. Kemal'in Anadolu 'ya çıktı

ğı 19 Mayıs 1919'dan öncedir. 

50 - istanbul 'daki Osmanlı Hükümeti amaçlanıyor. 

51 - 'Birçok Kürt örgütünde yer alan yayımcı, yazar ve 

gazeteci bir yurtsever aydın olan Muallim Hamza, başlıbaşına 

bir inceleme konusudur. 

52 - Bilindiği gibi bu yayın istanbul'da 1919'da yapılmış-

tır. 

53 - Yorumun böylesine ne denebilir? .. 

54 - Müttefik Devletlerle Osmanlı Devleti arasında "Kür

distan Devleti" kurulmasına ilişkin Andiaşma imzalanıyor . Kürt 

aydınları da bu doğrultuda çalışma yürütünce "vatana ihanet" 

suçlamasıyla idamla yargılanıyorlar . Bu tutum, Osmanlı yöneti

minin politikasına ilginç bir örnek oluşturuyor. 

55 - Şark i . 'kiAI Mahkemesi 'ndeki yargılamalar için bkz. 

Doç. Dr. Ergun Aybars: istiklftl Mahkemeler!, Cilt 2, 1982 ve 

Doç. Dr. Mete Tunçay: Türkiye'de Tek Parti Yönetiminin Kurul-
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ması (Takrir-i SükOn böl.) Ank. 1981; Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ans. istikiAI Mahk~meleri Md. 

56 - Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği 'nde gerçekleştirilen 

1917 Ekim Devrimi 'nden sonra sosyalist yönetim, kendi isteğiy

le, Çarlık ordularının işgal ettiği topraklardan çekilmiş ve Kema

list harekete destek vermiştir. Yani iddia edildiği gibi savaş 

sonucu bir "galibiyet" sözkonusu değildir . 

57 - Ankara'daki Millet Meclisi'nin çizdiği "Misak- ı Milli'' 

sınırları ile son Osmanlı Meclis- i Mebusanı'nın çizdiği sınırlar 

aynıdır ve Musul, Kerkük dahil birçok bölgeyi de içine almakta

dır. Oysa, Lozan'la bu gerçekleşmediği gibi, AOrı isyanından 

sonra Türkiye-iran sınırı yeniden değiştirilmiştir . (Misak -ı Mil

li'nin gerçek boyutları konusunda bkz. Mete Tunçay: Misak-ı 

Milli'nin 1. Maddesi Üstüne; Birikim Der. Sayı : 18/19 ve Prof. 

Dr. Nejat Kaymaz: TBMM'de MisAk-ı Milli'ye Ba{Jiılık Andı 

içilmesi,Konusu, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı: 19, 20, 21 , 22, 

23) 

58 - Lqzan Konferansı'ndaki görüşmelerin ve tartışmala

rın ayrıntısı için bkz. Prof. Dr. Seha L. Meray: Lozan Barış Kon

feransı-Tutanaklar/Belgeler 8 Cilt, A.Ü. SBF Yay. 

1969-1973 

59 - ismet inönü de "Hatıralar"ında şu sözlere yer verir: 

"Sevr Muahedesi ile Kürtler, Türkler gibi kendi vatanlarını tehli

keye maruz gördüler. Çünkü Sevr Muahede~i hükümlerine 

.göre, Doğu Anadolu'da Ermenistan hududu bitişi(linde bir Kür

distan devleti kurulacaktı . Kürtler, Türk vatanının kendileriyle 

beraber, bilhassa Do(lu'da, Ermeni tehlikesine maruz kala'cağı
nı biliyorlardı. Milli Mücadelenin devamınca canla başla bera

berlik gösterdiler. Sonra, Lozan Muahedesi yapılırken de !Sürtler 

vatansever olarak Tü~klerle beraber bulunmuşlardır. Kürtler, 

Ermeniler gibi Lozan'a gelip bize müracaat etmediler. Hatta biz 

Lozan'daki konuşmalarımızda milli davalarımızı 'biz Türkler ve 

Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik." (i. 

inönü: Hatıralar, 2. Cilt, Ant. 1987, s. 202) 

Kürtler'in anti- emperyalist bir yönelişle başlattı(! ı mahalli 

gerilla hareketleri ve daha sonraki ortak mücadelesi, resmi ide· 

oloji mensuplarınca hep, Kürtler'in hiç bir .ulusal- demokratik 

talepte bulunmadı(lı biçiminde algılanmış daha do(lrusu böyle 

yansıtılmıştır . Oysa gerçek bu de(lildir. Çünkü bu aşamada 

çeşitli platformlarda verilen sözler karşısında umutlu bir daya

nışma ve bekleyiş, ancak umutların boşa çıkmasından sonray

sa bir dizi ayaklanma sözkonusudur. 
. 1 

60 - . Raporunun başka bölümlerinde 1925'ten başlayarak 

birçok Kürt ayaklanmasına yer veren rapor sahibi, her defasın

da bu hareketleri kötüye yararak tipik bir "resmi Ideoloji bağım

lı sı" konumuna düşüyor. Ancak gerçek toplumsal yaşamdan ah

nan belge ve kanıtlar, her defasında bu kesimin kendisiyle çeliş

mesine yolaçıyor. 
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~-ı'HALKIMIZIN KURTULUŞ 
•• • • 

MUCADELESINDE DIL VE 
'1 •• • • . • 

lllKULTUR ALANINDAKI 
~·~ÇALlŞMALARlN DA ÖNEMİ 

BÜYÜKTÜR" 
• 

A,. · Xoşnav'ın, 13 yıla yakın bir süreden beri yurtdışında Kürtçe 
yayın yapan Roja Nu yayınları yönetmenlerinden X. Lezgin ile 
yaptığı söyleyişiyi okuyuculanmıza sunuyoruz . 

• 

\ ' 
O 1 sıerseniz söyleyişimize Roja 

Nu'nun yayın hayatına ne zaman ve 

hangi şarılarda başladığını sormaklff 
başlayalım. 

00 Roja Nfı, yayın hayatına 
1?78'~e başladı. Bilindiği gibi o yıl 
Türkiye'de "Roja Welat" gazetesi 
çıiçıyordu .. Ülkemizd\! ulusal ı ve 
sınıfşal bilincin yayılmasında bu 
gazetenin çok büyük katkısı ol~u. 
Roj& Welat, sömürgecilerin ağır 
haskılarına ve engellemelerine 
rağmen Kürtçe yayın yapıyordu. O 
ilk Kez genış halk kitlelerine Kürt 

1 

dil!nde de yayın yapılabileceğini 
. kendi pratiği ile kanıtlamıştı. 

Kürdistan'ın en ücra köşelerine dahi 
ulaşabilen bu yayının yarallığı 

1\ .. ı '. ı" ı 

olumlu etki, yurt dışındaki 

Kürdistanlı yurtsever ,ilerici, de
mokrat işçi ve öğrencilere ve on
ların demokratik kitle çalışmalarına 
da yansıyacaku. Ve öyle oldu. Nite
kiqı lsveç'te ·1976'da kwulmuş olan 
Kürdistan lşçi Derneği, 1978'de 
Roja Welat'tan esinlenerek "Roja 
Nfı" isminde kendi yayın organını 
çıkarmaya başladı. İkinci dünya 
savaşı yıllarında, Lübnan'da Kamu
ran Bedirxan ve arkadaşları ta
rafından çıkarılmış olan "Roja Nfı" 
gazetesinin ismini sürdürme istemi 
de bu ismin seçilmesini etkile
mişti. 

O Gerek içerik, gerekse biçim 
yönünden Roja Nu dergisinin 

bugüne kadar geçirmiş olduğu 
aşamalara kısaca değinir misiniz? 

00 Roja Nfı 1983'e kadar Qir 
haber ve yorum gazetesi formunda, 
ayda bir ve Kürtçe-Türkçe çıkı
yordu. 43. sayıdan itibaren onu ta
mamen Kürtçe çıkan bir kültür
sanat-cdebiyat dergisine dönüş
lürdük. Sayfa adeli 32 ile 40 
arasıdır. 8 yıldır bu şekli ile yayın 
hayatını sürdürüyor. 

Kültür sanat ve edebiyat dergisine 
dönüştükten sonra, haliyle siyasi 
ağırlıklı, haber ve yorumlara pek 
yer kalmadı. Ayrıca 2 ayda bir 
çıkması, olayların güncelliğini yi
tirmeden okuyucuya iletme ola
nağını da kısıtladı. Zaten öyle bir 
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işlevi yerine getiren yayınlar vardı. 
Alınanya'da çıkan Denge KOM
KAR buna örnek verilebilir. 

Bir kültür sanat ve edebiyat dergi
si olarak Roja Nu bugün Kürt 
basınında, kültür hayı:ıtında önemli 
bir yere sahiptir. Edebiyat dili ola
rak Kürtçe'nin 
gcli~mesine, 
yaygınlaşması 

na önemli 
ölçüde katkıla-

Süreç içerisinde Kürtçe yaLan çizen 
insanlarımızın ve Kürtçe okuyabi
len okuyucu sayısı artması üzerine, 
Kürtçe yazılara daha çok yer ver
ıneye ba~ladık. O zaman henüz ha
yatta olan büyük Kürt şahsiyet
lerinden Cigerxwin ile Prof. QaııaıC 

DENG 

zorluklar vardı. Ve bunlar önemli 
ölçüde bugün de vardırlar. Ömegin 
sömürgcci devletlerin asimilasyon
cu ba.,kılardan dolayı kaybolmaya, 
unutulmaya yüz tutan Kürt sözlü 
edebiyatımızı (halk türküleri, des
lanlar, ınasallar, ~iirlcr vs.) derle

mek, koru
mak ve ge
lecek nesil
lere aktar
mak gibi bir rı vardır. Roja 
görevimiz Nu anık bi-
var. Bu ko-limscl, teorik , 
nuda çabala-politik konu-
rımız olma-larda da Kürt- , 
sına ragmen 

çe'yi anlaşıla- Bokf~·rJa henüz yeter-bilir bir şekil- U li olmaktan de, kolaylıkla 
uzak. Zen-kullanahilir 
gin falklor durumdadır. 
hazinemiz-Dergimizin 
den, yani gcçirrni~ oldu-
bynağından ğu aşamalar 
uzak olma-kısaca bunlar. 
mız önemli Ayrıca şunu bwkluıllll Luu1JnıJuu ,\Ju .w:.ııu.l.c: u.,ılw• IJw '" ; _ı1 ı.ı. : ı\,!Ju ,\u 1-.ı>;>L'.>ı. zorluklar ya-da belirtmek gerekir: Roja Nü'nun Kurda'nun önemli destcklerini ratıyor. Ama önümüzdeki yıllarda, ilk sayıları ile şimdikiler arasında, gördük. Ayrıca Sovyetler'deki bazı bizzat oradaki arkadaşların yardım-. dizgi ve teknik yönünden de bir Kürt aydınlarının da Roja Nü'da larıyla bu alanda ciddi adımlar ata-hayli fark var. Bu konuda da dene- Kürtçe yazmaları, bu konuda bileceğimize inanıyoruz. yim ve tekiıik olanaklarımız işimizi hayli kolaylaştırıyordu·. U Görülüyor ki 13 yıla yakuı bir arttıkça, dergimizin düzeyi de gide- Sözkonusu bu gelişmeler dergimi- süredir yayın yaşamınızı kesintisiz rek yükseliyor. zin düzeyini yükseltirken, Kürtçe'- olarak sürdürmektesiniz. Kürt O Yayın hayatına başladığınız nin yaygınlaşmasına olumlu etki yayınlanyla kıyaslandığında kü-dönemde karşılaştığınız en önemli yapıyor, birçok insanı bu yönde çümsenmeyecek bir başarı. Dergi-zorluk.larınız ne/erdi? Bu zorlukları kendilerini egitrncye tqvik ediyor- nin yanısıra Roja Nü Yayınları ola-aşmak bakımından ne gibi ge- du. ' rak da yoğun bir çalışma yapttgınıı · lişmeler oldu? Bugün/e karşı/aş- Roja Nu yalnız Kürtçe çıkınaya görülüyor. Geçen bu sürede yaym-tığımııda zorluklar anlamında ne başladığı z.aman artık Künçe yaza- evi' olarak yapuğıntz çalışmalara da gibi değişiklikler söz lwnusu? bilenlerde ör.emli bir artış vardl. Bu kısaca değinir misiniz? 00 Roja Nu, yukarıda da belirt- gün çeşitli ülkelerden, Kürtçe yaz- or:ı Evet. Halkımızın ulusal kur-tigimiz gibi Türkçe- Kürtçe olarak ma yeteneğini kazanmış, geliştir- tuluş mücadelesinde dil ve kültür yayın hayatına başladı. İlk miş pekçok arkadaştan büyük des- alanındaki çalışınaların da önemi dönemlerde yqzılar Türkçe agır- ı.ek görmekteyiz. büyüktür. Bu gerçeklik, bu yöndeki lıklıydı. Bunun nedenlerinden biri, Elbet Kürtçe yayın yapugımız uğraşılarımızda her zaman yol ve en önemlisi , Kürtçe yazan-çizen için polis baskısi, yayının top- gösterici bir rol oynamıştır. Bu an-insanlarımızın az oluşu idi. Oysa !atılması, hapis vs. söz konusu layışla 1980 yılında "Roja Nu R(Üa Nu'nun asıl amaçlarının değil bu ülkede. Fakat yukarıda Yayınları" (Weşanen Roja Nu) · ba'şında, yasaklı bulunan, hor bahsettiğimiz sorun dışında, yurt- adıyla bir yayınevi de kurduk. görülen,yok edilmek isı.enen dilimi- dlşında, yani halkımızdan uzak, asıl Yayınevimiz şimdiye kadar Kürt ta-zin ve kültürümüzün gelişmesine mücadele zemininden uzak ol- rihi, dili ve edebiyatı konularında ve yayılmasına katkıda bulunınaktı. mamızdan kaynaklanan diğer bazı küçümsennıeyecek sayıda eser ya-
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yıınlamıştır. Yayınevi olarak bu 
alanda ilk sırayı aldığımızı belin
mekle kof bir böbürlenme yap
madığımız, şimdiye kadar yapılan 
çalışmalara kısaca bakılması ile 
anlaşılacakLır. 

Bugün pek çok kimse tarafından 
ifade edildiği gibi, Kürtçe yazın dili 
olarak son on yılda yurtdışında (Av
rupa' da) bir rönesans dönemini 
yaşıyor. Gerçekten yazın dili olarak 
Kürtçe, seksenli yıllarda ve bugün 
yurtdışında serbest bir ortam bulun
ca güneş yüzü gören bir çiçek gibi 
açılmıştır. Örneğin lsveç'te yayın 
evini kurduğumuz zaman başka 
yayınevleri yoktu diyebiliriz. Ama 
şimdi irili ufaklı lO'a yakın 
yayınevi var. Bu da bize göre ol
dukça önemli gelişmedir. 

Yurtdışında da olsa Kürt lite
ratürünün gösterdiği bu gelişme 
kendisiyle birlikte geleceğe yönelik 
büyük bir kültür potansiyeli yarat
maktadır. Bugünkü çalışmalar,_ge
leceğin özgür Kürdistan 'ında,Kürt 

kültür ya~amında oldukça önemli 
kaynillar olarak dcğerlendirilecek
lerdir. 
Yayınevimiz kurulduğu zaman 

büyük şair Cigerxwin de lsveç'te 
yaşıyordu . Yayımladığımız ilk ki
tap Cigerxwin'in "Ronak" adlı 4. 
divanı idi. Onun 4., 5., 6. ve 7. di
vanları dışında 2 ciltlik "Kürdistan 
Tarihi "ni ve "Kürt Folkloru" adlı 
derlemesini yayınladık. Bunun 
yanısıra büyük Kürt dilbilimeisi 
Prof. Qanatc Kurdo'nun 2 ciltlik 
"Kün Edebiyat Tarihi" ve "Kün 
Dili Grameri" adlı eserlerini de 
okuyucuya sunduk. Kılasik Kürt 
edebiyaLından Mclayc Ciziri'nin Di
van'ı, Ehmedc Xı.ıni'ııin "Nlıbar", 

Melc Ehıncdc BaLe'nın "Mew lud" 
isimli eserlerini Arap alfabesiyle 
yazılmış eski nushaları; la birlikte 
yayınladık. Ve yine kılasik edebi
yaumızdan Feqiyc Teyra'nın "Şex 
Seıı'aıı" adlı escrini yayınlaını~ bu
lunuyoruz. 
Çağdaş Kürt cdebiyatından ro

man , piyes-dram ve şiir kitapları 

var yayınladığımız eserler arasında. 
Dr, Nuri Dersimi'nin "Hauraum" 
adlı eseri (Türkçe), Kemal Sur
kay'ın "Yaşam ve Özgürlük" şiir 
kitabı (Türkçe-Kürtçe), Baran'ın 
"Kürtçe Dil Dersleri" ile "Alıko u 

Qanate Kurdo 

GRAMERA - . ZMANE KURDI 

Kurmanci-Sorani 

Weşanen Roja Nii 

Baz" adlı çocuk kitabı yayın
ladığımız eserler arasındadır. 
Dünyanın dörtbir yanına; Ameri

ka'ya, Avustralya'ya, Sovyetler Bir
liğin'e, ve bütün Avrupa ülkelerine 
giden, dağılan yayınlarımız, kendi 
ülkemize zor yollardan ve çok 
sınırlı olarak ulaşabilmekLedir. 

U Roja Nu dergisini tamamen 
Kürtçe çıkarıyorsunuz. Bu ça/ış
manm da yurtdışında sürdürüyor
sunuz. Yurtdışmcia oltruık, diger bir 
deyişle yayım besleyer.ek ku:rrw/ı..
tarı uzak olmak , yayınlartmz 

üzerinde ne gibi etkileri var? 
f..JCJ Derginin yurtdışında tama

men Kürtçe olarak çıkmı~ ol
masının elbetteki getirdiği önemli 
zorluklar var ve bunun, yayın
larımızı olumsuz yörıd.;n eıkilc

ycceği de ai,:ık birşey. Çunkü, s izin 
de bcliruiğiniz gibi gerçek bynak
tan u:r .. ağız ve bu uzaklığı kapatabil 
ecek olanaklara henüz sahip 
değiliz.Örneğin çok zengin olan 
sözlü Kürt edebiyaunı derleyip 
yazıya dökmek, geniş bir sözeiık 
dcrkınesi yapmak, veya bunu ya
pan aydınlarmnzın r,:alı~ırıalarıııı 

DENG 

değerlerıdirrnek yayınlamak, her 
çeşit kültür değerlerini ortaya 
çıkarmak, korumak, geli~lirrnck ~n 
iyi şekilde ancak ülkede ve bizzat 
dili yaşatan külLürün yaraucısı ve 
öz sahibi olan halkın içinde olmak
la mümkündür. Sömürgeci ırkçı 
devlet DENG dergisi örneğinde 
olduğu gibi, hala Kürtçe bir şiir 
veya müzik notası yayınlandığında 
dehşete kapılıyor, en ilkel ve zorba 
metodlarla bunu önlemeye çalışı
yor. Bu yönüyle diğer halkların · 
dur.urnundan tamamen farklıyız. 
Çünkü kendi ülkemizde kendi dili
mizle, yazmak-çizmek yasak, eği
tim olanağı yok, aksine dilimizi ve 
kültürümüzü yoketmeye yönelik 
korkunç bir asimilasyon var. 
Ülkede durum böyle olunca da 
yurdışında bu yönde çaba gös
terenierin işleri hayli zorl~ıyor. Bu 
yurdışındaki Kürt y<~Jııilannı olum
suz yönden etkileyen en önemli ne
dendir dersek yanlı~ bir belirleme 
yapmış sayılmayız. 

Ayrıca derginin yurtdışında ol
masından ötürü dar bir okuyucu 
çevresine ula~abileccği açık bir 
şeydir. Bu Kürtçe kitaplar ve genel 
ola~ak diğer Kürtçe yayınlar için de 
geçerlidir. Tüm bunların yanısıra, 
Kürtçe'ye ilgi göstere~, Künçe o
kuma yazmayı öğrenen insan
larımızın sayısı günden güne art
maktadır. On yıl öııce Kürtçı? eser 
sayısı parmak la say ılacak kadar 
azdı, ama bugün sadece lsvcr;'w 
ya)'ınlannıı~ yüzün üstündı? Kürtçe 
kiı.ap vardır. Bugün yurt dı~ıııda 
kısmen veya tamamen Kürtçe çıkan 
bir çok gazeLe ve dergi 
yayınlanıyor.Eibeııe milyonların 
ya~adığı Kün.Ji~ıan 'ıüı c,:ık.m ı ~ o l
saytiik, h0r bakııııclwı durum farklı 
olurdu. Fakat, crıiııde sonunda bu 

. çalışmalar ülkeye ta)ınacak ve 
yayın alanında kı~a sürede büyuk 
adımiann atılmasına da kalkıda bu
lurıucaktır. 

U Tunuımı K iirı~·c çıkan diger 
yuymlar ile kurşılaştırdtğtrwzda , 
Roja Nü'rıurı temel olarcık rıe gibi 
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özellikleri var? 
00 Roja Nu, Lamamen Kürtçe 

çıkan ilk sanat kültür ve edebiyat 
dergisidir (Türkiye Kürdistanı 

açısından) ve bu kategoride bugün 
en düzenli çıkanı gene Roja Nfı'dur 
diyebiliriz. Bizce dergimizin en 
önemli özelliği, dilimizin açık ve 
anlaşılır olmasıdır. Başından beri 
konuşma dilinden uzaklaşmamaya 
özen gösterdik. Suriye Ki,irdis
tanı'ndaki okuyuculanmızdan tutun 
da Sovyetler'deki okuyuculanmıza 
kadar çok değişik yörelerden okuyu
cunun bu kon~daki övgüleriyle 

' karşılaştık. Dilimizin çeşitli leh
çelerinde var olan ortak terimierin 
kullanılmasına ve dile kazandırılan · 
yeni sözcüklerin ise açıklamalı ola
rak ve peydcr-pey yazılmasına dik
kat ettik ve bu konıı.da örnek ol
maya çalışuk. 

O Bi/indigi gibi Kürt dili ve 
kültürü uzun yıllar büyük baskı 
altındadır. Kürt halkı tüm bunlara 
ragmen kendi diline kültürüne sahip 
çıkarak yaşattı. Sizce Kürt dilinin 
yaşatılması, kültürel degerierinin 
kqrunup geliştirilmesi için ön
celikle yapılması gerekenler neler
dir? 

00 Sömürgeciler uzun x_ıllar 
boyunca Kürt halkına karşı ırkçı 
asimila.syoncu bir politika yürüt
tüler. Ama bu politika bugüne ka
dar amacına ulaşamadı. Bundan son
ra da hiç ulaşamayacak, çünkü Kürt 
halkının özgürlük mücadelesi aruk 
geniş kitlelere mal olmuştur ve gi
direk büyüyor. Yani Kürt ulusunu 
köle gibi yaşamaya zorlayan sö
mürgcci ırkçı politika iflas et
miştır. 

Bugünkü iktidar da bunun 
farkındadır. Ama sorunun çözümü 
için hiç bir ciddi adım atmaya da 
yanaşmıyor. Özal bir yandan iç ve 
dış kamoyunu yanıltnfak için, yap
madığı şeyleri yapıyormuş gibi 
gosterrneye çalışıyor, bir yandan da 
Kurt halkının köleliğini "garanti
liyecck" yeni zorbalık yasalarını 
çıkanyor .Bunun en son örneği olan 

lO 

"Terör" yasası gibi. Onun Tür
kiye'de 12 milyon Kürt var demesi 
Kürtlere bir iyilik sayılıyor. Veya 
zaten pratikte uygulanaınıyan 2932 
sayılı kanunun kaldırılması 
"Kürtçe'ye serbestlik" diye ad- . 
landınlıyor. Oysa Kürtler dillerini 
zaten konuşuyorlardı. Kürt dili ile 
eğitim, radyo ve televizyon yayını, 
kitap, gazete, dergi vs. yayınlamak 
yasak! 
Kısaca Kürt dili ve kültürü 

üzerindeki barbarca baskılar devam 
ediyor. Şüphesiz Kürt dili ve 

ı kültürünün esas gelişme ortamı 
özgür Kürdistan olacaktır. Fakat 
bugün de bu aiaııda üzerimize düşen 
kaçınılmaz görevler var. Bunlardan 
birkaçını kısaca şöyle özetliyebi
liriz: 

a) Yaşarnın her alanında öncelikle 
kendi dilimizi konuşmamız gerekir. 
Bunu bir prensip halini getirmek 
lazım. Buna da çocuklanmıza kendi 
anadillerini öğretmekle başlamalı
yız. 

b )Binlerce yıllık kültür hazine
miz olan, sözlü Kürt edcbiyatını, 
uygulanan asimilasyon polili

. kasının da sonucu olarak unutulup 
kaybolmaktan kurtarmak amacıyla; 
onlan (destan, masal, türkü, deyim
ler ,atasözleri vs.) deriemek yazıya 
dökmek ve yayunlamak için yoğun 
çaba gösterilmelidir. 

c) Bugün çok sınırlı da olsa, var 
olan Kürtçe yayınların, geniş kitle
lere ulaştırılması yönünde çalışıl
malıdır. Ayrıca bu yayınlara her 
türlü yardım yapılarak yaşatılmaları 
için büyük özen gösterilmelidir. 

d) Genç kuşak yazar, şair, araş
tırmacı ve sanatçılarımızı her yön
den desteldemeli ve onlara sahip 
çıkmalıyız. 

Türkiye'de ve Kürdistan'da azım
sanmayacak sayıda aydınımız var. 
Aslında bu kişilerin Kürt kültür 
dağerlerine sahip çıkmak, korumak, 
örneğin sözlü Kürt edebiyatını 
derlemek, analizini yapmak gibi bir 
görevle karşı karşıyadırlar. 

Kürt halkma, diline, kültürüne 

DENG 

yapılan barbarca baskıların dünyada 
başka bir benzeri var mıdır? Yok. 
Öyleyse, bizim de eşine az rastlanır ı 
bu haskılara karşı, eşine az mstlanır 
bir direniş ve mücadele ile karşı 
koymamız gerekiyor. 

O Gelecege yönelik çalışma
larımıdan da bahs eder misiniz? ı 
00 Şu an Prof. Qanate Kur- · 

do'nun bir çalışmasını baskıya 
haZırlıyoruz. Bu kitap ünlü Kürt 
destanı "Mem u Zin" in halk 
arasında söylenen değişik varyant
ıarının derlendigi bir çalışmadır. 
Önümüzdeki dönemde çocuklara · 
yönelik yayınlara biraz daha fazla 
ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Bu
nun dışında sıraya koyduğumuz ro
man, öykü ve folklor derlemel.çri 
var. 

O Bildiginiz gibi tüm zorlukla
ra ragmen büyük baskıları 

- gögüslüyerek DENG dergisinde· 
kürtçe yayın yapmaya çalışıyoruz. 
DENG'in bu 'yöndeki çabalarını 
nasıl buluyorsunuz? 

00 Roja Welat'ın çıkışında duy
duğumuz coşkulu heyecanı DENG 
çıktığında da duyduk. Burada bii 
kez daha tüm DENG çalışanlarını 
kutlamak istiyoruz. Yukarda da be
lirttiğimiz gibi DENG'in Kürtçe 

. yayın yaparken karşılaştığı zorluk
ların bilincindeyiz. Y asaldamalara, 
haskılara rağmen dilimizde yayın 
yapma yollarını sooona kadar zorla
mak gerekir. DENG dergisinin 
yaptığı gibi. Elbet bu fedekarfık 
gerektirir. Bu görevi yerine getirim 
onurlu insanlanmız hapis, işkence 
ve her türlü insanlık dışı baskılan 
göze alıyorlar. Onlara manevi ve 
maddi güç vermek gerekir. Di
leğimiz odur ki DENG bu yürek
Iice girişimini daha da geliştirerek 
sürdürsün. 

O Bu söyleyiji için sizlere 
teşekkür ederiz? 

00 Biz de teşekkür ederiz. Tüm 
DENG çalışanlarına, okuyucuianna 
selamlar. Yüre~imizle, herşeyimiz
le sizlerleyiz. 
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Bı Şirin ra Hevpeyvin: 

• 
"lro hunermende Kurd, mina pfşmergeyek e'' 

Hunermenda Kurd, hozan Şirin, lı ser huyeren Diyarbekır, lı gel heyetek El

man hatıbu Kurdıstane. Nuçevane DENG bı Şirin ra hevpeyivinek kurt çekır. 

Em lı }er ve hevpeyvine neşır dıkın. 

Plfs: Kmge te dest b1 kare mu
ziqe klf? ü kmge imkanen pro
fesyoneli derketm peşiya te? 

Şirin: Ez wexte Lubnane pır bı
çuk bum. Malbata m ın, malbatek 
welatperwer bu. Zaroktiya xwe 
me hırtışt bı çavem xwe dit. Ev 
zılm u zordari, ev pırsa Kurd u 
Kurdıstane her tım dıhate ber ça
ven me, ber guhen me .. Bı rab un 
u runıştına hevalan, bı dayik u 
baven m ın, bı eş, em zarok ji pe 
dıhesiyan. 11-12 saliya xwe da 
mın bı alikariya hevalen welat
perwer, pewist dit ku dı ve me
sela da wek welatperwerek ci he 
xwe bıgrım. 

Dı sala 1971'an da ji dest bı 
musiqe kır. Ez yekemin keça 
Kurd bum, · dı ve deme da ser 
Kurd u Kurdıstane, azadiya Kur
dıstane stranan dıgot. Betıri za
ra ve Kurmanci dıkarım bı 

karbinım. Lı gel wi, imkanan mın 
dest bıdın, dıxwazım zaravan dın 
ji wek Zazaki, Sorani ·an ji yen 
dın, fer bıbıbım. Mıxabın heyani 
ira betıri lı ser zarave Kurmanci 
xebıtime. 

Ez 
ne. Heta 7 saliya xwe dı 
Kurdısto:ne da mame. Bavpi
re mın dema Şoreşa Şex Se
id da alikariya şoreşe 

kınbun. Dı wi wexte da, hı
kumeta Tırk, leşkere Tırk, 

pır zordari lı malbaM mın dı
kır. Malhata mın ketıbu bın · 
çava. Dı waxte ez hatıme dı
ne, have mınjı gu.nd reviya 
lı gel ape mın. Ez lı gu.nd gel 
pirka xwe mam. Du 7 sali
ya mın em ji derketın bın xe
te, jı bın x!:te ji em derbase 
Luf..- - ·' bun. 

DENG 

Plfs: Bere çendek te hevpeyvi
nek xwe da eşkere kmbCı, ku b1 
Joan Baez va kar d1ki. Ev kare 
we çawa d1meşe? 

Şirin: Bele, mın gel Joan Baez 
axaft. Em hevale hev ın, dosta 
hev ın. Kar u xebata me ye tev
hevi heye. Ew ji pır dıxwaze, ez 
ji pır dıxwazım em bı reya ve xe
bate doza mılete xwe hin zetır 
bıghinın m ıliete ci hane. Ev mirov 
ji lı ser ve bir u baweriye da ne 
u arnade ye. Le hin tışt gor pro
ja me nemeşiya. Kar u baran şe
ve n Newroze lı saranseri 
Ewrupa, ku ez pıraniya wan şe
van da beşdar bum, her. weha 
buyeren ku lı t<urdıstana lraqe 
qewımin, kararı nu u pewist xıs
tın ser namılan me. Le çı wext fır
send bıbinım, eze bıçım cem 
Joan Baez, u erne bı hevra we 
xebate bı cih binın. 

Plfs: Ev sa/en dawi, j1 bo peşve
bmna muziqa Kurdi kar te km n. 
Gor bir Cı baweriya te, huner
mend r~yek ça b1dm peş xwa, da 
ku ev kar hin baş Cı xurttlf be? 
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·Röportaj 

Şirin: Bı rasti, musiqa Kurdi mu
siqeke pır dewlemend O kevna
re ye. Gor bir O baweriya mın, 
gor imkanaten iro, em dıkarın 
musiqa Kurdi rızgar bıkın, bı qa
lıbeki pır delal O zelal binın ber 
çavan, bıdın guhdarkırın. Ez tex
min dıkım, ew pewistiyek gıran
bOha ye. Tesireke mezın ye 
musiqe heye lı ser mırovan. 

iro lı Kurdıstane kesen nex
wendi pır ın. Musiq iro bı rasti 
wesileyek e, jı bo peşvebırına ve 
geli. Peşketına mılleteki, geleki, 

· bı peşketına musiqa wi va diyar 
e. Yani musiqa wi paşketi oe, di-

. yar dıke ku, ew mıllet ji paşketi 
ye. Ez texmin dıkım ew kar we
zifa me ye. Em musiqa xwe, dı 
naveroka xwe, naveroka welate 
xwe bıparezın. Her weha lı gor 
roja iro ji em dıkarın pır tışte 
xweş, bı dewlemendbOna aleta 
be, ka bı çı rengi be, naveroka 
wi bıhelın, le bı awayeki dewle
mend em wi binın hole. 

Ptrs: Ev cara yekemin e ku Ko
vara DENGbt te ra hevpeyivinek 
dtke. Em mzanm, ge/o kovara 
me dtkeve desten we, hO n wi ça
wa dtbinm? Jt bo hin başttrkm
na kova ra DENG, peşneyaren te 
hene? 

Şirin: Bele, em DENG zanın. Ew , 
kovareke Kurdi ye, dengen Kur
den welatparez e. Ew, bı rabOn, 
rOnıştın, jiyana rezani, jiyana cı
vaki ya gele xwe tine ber çavan. 
Yani ew wesileyek e, ku iro nış
tımanperwer O şoreşgeren Kurd, 
daxwazen xwe, armancen xwe, 
derd O eşa xwe bı hemO awaye
ki bı reya ve kovara delal eşke
re dıkın. Her weha lekelinan 
çedıkın. Bo me ev tışt pır gıring 
ın. Hember ewqas zulm O zor
destiye, tedaye DENG weşane 
xwe berdewam dıke. Xwe kıriye 
qurban bo gele xwe. Bı her awa
yi dıxwaze bı be denge gele 1-we. 

Le mıxabın asimilasyona ku 
dıjmıne me dajon, me per O pe-
J2 

DENG 

Şirin, dı cıvinek da lı gel hunermend ü nıviskaren Kurd foto: DENG 

rişan kıriye. Be guman ev asimi
lasyon bandOra xwe lı her cih 
hıştiye. Em dıbinin ne bes kova
ra DENG; her usa kovaren dın 
ji, zetır xwedi zmane xwe derna
kevın. Jı DENG daxwaza mın ev 
e, ku gıraniya xwe hin zetır bıde 
ser zmane Kurdi. Jı ber ku bı vi 
awayi hin zetır dıkarın nav cıva
te da cihan xwe bıgrın. 

Lekelin ten kırın, nOçeyen ku 
ten berhevkırın, hevpeyvinen ku 
ten kırın, bı zmane Kurdi ben da
yi n baştır e. Dı ve wari da kema
siya hemO kovaran hene. 
Hevidarım ku dJ rojen peş da ev 
kemasi jı orta be rakırın . 

Weki dın ez pır dılxweş tm, ku 
kovarek usa derdıkeve O hım lı 
welat, hım jı lı derwelat dı nav · 
Kurdan da belav dıbe. 

Ptrs: Ytlmaz Güney dt axtftmek 
xwe da usa dtbeje: "Destavett
na tela tembOre ji, gulleyek e dt 
dt/e dtjmm da. " Gor bir O bawe
riya te, cihe musiqe çtye, dt tev
gera nzgariya gele Kurd da? 

Şirin: Be guman, Kurd netewe
yek e. Naveroka neteweyi da 
çend tışt hene, çand ji jı wan yek 

e. Ez dıbejım, i ro hunermenden 
Kurd çıqas peşkevın, we musiq 
ji ewqas peşkeve. Her wusa gel 
ji peş dıkeve. Ewana mina hele
qeq bı hevra gıredayi ne: Huner
mend, huner O gel. .. 

iro hunermend, hunermende 
geli, hunermende welatparez, 
nıştımanperwer, şoreşger, jı sı
neta xwe fem bıke, ger eş O derd 
O kule gele xwe be O ger lı gel 
bOyeren rojane karıbe cihe xwe 
bıgre O jı bo heqe mirovayetiye 
kar bıke, ew dıkare musiqa xwe 
ji bı cih bine. Texmina mın iro hu
nermende Kurd mina peşmerge
yek e. Ew ji dı wi wari da, hunera 
xwe, musiqa xwe weki çek bı kar 
tine. Çeke wi sıneta wi bı xwe 
ye .. Peşmerge ser çiya bı çeke 
xwe, em ji lı vıra bı denge xwe. 
Xebat ancax wılo, lı gel hevdu dı
kare baştır bımeşe. Xebat ne te
ne yek e. Xebat dıve bı her rengi 
be kırın. Hin hene bı qelema 
xwe, hin hene bı denge xwe, hin 
hene bı çeken xwe .. Yani ez dı
bejım iro rola hunermende Kurd, 
rola peşmerge ye. 

Jı me her yek pewist bızanıbe, . 
jı bo peşvebırına tevgera Kurdi, 
pengave baş baveje. Dı ve re da 
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Röportaj 

kar dıkeve ser hunermend Cı sı
netkaran ji . Dıve ev neye jıbirkı 

rın . 

P1rs: Ll Ewrupa j1 n iv milyone ze
detlf Kurd d1jin. Tesirakaren Ew
ropa /1 ser tevgera Kurdi çawan 
e? D1 ve wari da ç1 kar ben km n? 

Şirin: Gor bir Cı baweriya mın , d ı

be em siyasetek usa bajon ku, 
bı her awayi dek Cı dolaven dıj 
mınen xwe badılhewa derxinın. 
Mirov tene bı dılgermi , bı xwas
tın her tışt bı dest naxe. Lazım 
e, em ji karen xwe bı aqıl, bı za
neti çekın. 

i ro gaven peşiya me dıve , Kur
den Ewrupa lobiyek çekın. Roj bı 
roj zetır bıkevın nave reten xel
ke, nav mejiye xelke. Doza xwe 
hin baştır bı wan bıdın naskırın 
Cı qebCılkırın. Jı bo ve ji karen baş 
ten kırın. Ez bı xwe ji dı nav ve 
kare da aktif cih dıgrım. , 

Yek jı wana ev heyeta ku iro 
1 

hatıye Kurdıstane. Ev heyet jı \ 
parlamena, jı mıroven rexıstınan 
navnetewi ya mafen mirovati pek 
te . Ez dı bın çarşefa wan da ha
tıme Kurdıstane . Ez pır dılxweş 
ım, ku em gıhiştıne ve merhele. 1 

Le eva ne bes e, lazım e hin xurt 

bıbın, Cı kar peşta bıbın. Ev dest-
pek e. . 1 

1 

P1rs: Armanca heyeta we ÇI bu, 
hun j1 bo ç1 hatm Kurd1stane? 
Derheqa teko/inen xwe b1 ' kurti 
d1kari çend t1ştan ·beji? 

Şirin: iro hatına me lı Kurdısta
ne jı ber sedemek mezın e. Ew 
heyet lı Elmanya çebCı: Bı nave 
"Komita Hannover ya Kurd Cı El
man." Jı 50 kesizetır te da ne. 
Heyet jı 20 kesan pekte. Dı nav 
wan da parlamen, endamen re
xıstınen navnetewi Cı kesen bı 
nav Cı deng hene. Em bı hevra 
çCın Kurdıstane, çCın bajare 
Amed. Me hin lekolina çekır, lı 
ser bUyeren dawi lı Kurdıstan. 
Her weha bı gele Kurd ra dan Cı 
standın çekır. 

Gor ditina me, dıjmıne gele me 
dıxwazın jenosidek çekın. Her 
weha mesela Kurdi dıxwazın 
provoke bıkın. Peşi lı serhıldana 
gel bıgrın. Ge'r bıkarıbın weki He
lepçe bıkın. Texmina mın, eva 
destpek bCı. Planeke dCır Cı dırej, 
teroreki pır mezın lı hember ge
le Kurd Cı Kurdıstan, xetereke pır 
mezın heye. Dıjmın iro bı plane 
xwe ye qırej, deste xwe ye bı 
xwin çıqas dıkuje, çıqas zulme 
dıke, disa ji nıkare peşi le bıgı
re. 

Lazım e em pır şiyar bıbın. Bı 
rasti Kurd xwe nezıki hevdu na
kın, desten xwe nadın deste hev
du dı roja iroyin de. Jı her roje 
zetır iro pewist e yekıtiya hezen 
Kurd yen welatperwer, yen şo
reşger, hevdengiya wan dıreka 
Newrez Cı Kawa da pek be. ihti
yacıya me yekıtiye heye, hev
dengiye heye. Ger em nav xwe 
da quwet bın, pır bCıyeren mezın 
ten hele. Pır peşketın, peşvebı
rı~ jı bo Kurd Cı Kurdıstane bı ci h 
te. Bı rasti rewşeke pır Cı pır gı
ran heye. Çı jı deste dıjmın te, 
para nahele: Xızani, belengazi, 

• 

DENG 

zulm Cı zordesti. Le d isa ji mıllet 
natırse. Hember wan seri hıldı
de. 

Dı nav ve sali da mın du car 
mıllete xwe lı Amed dit. Mıllete 
me layıqi xebata xwe ya heja ye. 
Layıqi ve doza piroz e. 

Armanca heyete ev bO, ku 
wan bOyeren dawi bı çaven xwe 
bıbine, lı ser ve bir o baweriya 
xwe hım lı wır, hım ji lı derwayi 
welat, beje. iro mina kek Vedat 
Aydın, pır welatperwer ji ten kuş
tın. Bı rasti em dıxwazın heyete
ke, komiteyeke wılo mezın O 
navnetewi, jı abuqata, rojname
vanan, parlamenan Cı hwd çebı
be Cı demek kurt da were 
Kurdıstan. Ew lekelinan çebıke 
ser van tıştan O her weha lı ser 
tışten dı n. Kare heri mezın ji ev e. 

P~rs: Jı bo xwendevanen DENG 
gotınek te hene? · 

Şirin: Daxwaza mın jı DENG, jı 
xwendevanen DENG O her usa 
jı gele Kurd, daxwaza yekıtiye 
ye. Daxwaza hevdengiye ye, 
peşketıne ye, sertıraziya ye, aza
diye ye. Zor spasi we dıkım. 

Em ji pır spas ~ıkın. 
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. KADlNLARlMlZ 

•• 
12 EYLUL 1980 SONRASI 

KÜRT KADlNlNlN MÜCADELEDEKi YERi 
1980'den sonra kadının mücadeledeki yerini açıkla

madan önce, 80 öncesi dönemde kadının mücadeledeki 
yerine kısaca değinmek istiyorum. 

Türkiye Kürdistanı'ndaki siyasi tarih incelendiğinde, 
genelde 60 öncesi ve sonrası diye iki kısma ayrılarak 
d~erlendirilir. Kadın hareketi de yine aynı perspektifte 
ele alınmalıdır. Çünkü, kadın sorununa bakış açısı ve 
mücadelesinin biçimi de böylesi bir ayırımı zorunlu kıl-

Bu dönemlerde, yeterli olmasa da 
kadmlarm mücadelede rol aldiklan dikkat 
çekicidir. Kürt tarihi aç1smdan önemli olan 
ve döneine damgas1m vuran kadmlanm1z 

içinde Be se ile Zarife ayn bir öneme 
sahiptir. Onlarin önemli özellikleri 

arasmda savaşç1 yönleri ile, örgütleyici 
yönlerinisayabiliriz. Yine 1919'da kurulan 

Kürt Kadmlan Tea/i Gerniyeti ilk Kürt 
kadm örgütü olarak önemini 

korumaktadlf. ., 

maktadır. · 

Tarihsel açıdan baktığımızda, Kürt halkı üzerindeki 
baskıların yüzyılları bulduğunu görürüz. Halkımız her 
dönemde özgürlüğü için savaşmış, verilen her mücadele 
de bir öncekine oranla daha gelişkin olmuştur. 1806'da 
Abdurrahman Paşa Ayaklanması ile birlikte Kürt halkı
nın mücadelesinde yoğunluk artmıştır. Bugün de devam 
eden direnişler Kürt halkının suskun kalmayacağını, öz
gürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadele edeceğini gös
termektedir. 

1918'de 1. Emperyalist Bölüşüm Savaşı bittiğinde, 
Kürt halkının durumu çok daha zorlaşmıştı . 1639'da 
Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla ikiye bölünen Kürt toprakları, 
bu kez dört parçaya bölünmüş ve herbir parçası da bir 
sömürgeci devletin egemenliği altına girmiştir. Bu tarih
ten sonra da Kürt ulusal hareketleri devam etmiştir. Bir 
Koçgiri Ayaklanması, bir Şex Sait Ayaklanması, bir Ağrı 
Ayaklanması, bir Dersim Ayaklanması Kürt tarihine ışık 
saçan dönemlerdir. 

Bu dönemlerde, yeterli olmasa da kadınların müca
delede rol aldıkları dikkat çekicidir. Kürt tarihi açısından 
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Ş.ZELAL 
önemli olan ve döneme damgasını vuran kadınlarımız 
içinde Bese ile Zarife ayrı bir öneme 'sahiptir. Onların 
önemli özellikleri arasında savaşçı yönleri ile, örgütleyici 
yönlerini sayabiliriz. Yine 1919'da kurulan Kürt Kadınları 
Teali Cemiyeti ilk Kürt kadın örgütü olarak önemini kO'ru
maktadır. 

1960'Iara gelindiğinde, ·Dünyada gelişen olayların 
Türkiye'yi de etkilediğini, sosyalist düşüncenin geliştiğini, 
buna bağlı olarak' ta Kürt ulusal mücadelesinin yeni bo
yutlar kazandığını görürüz. Bu dönemde, Marksist
Leninist ilkelere dayalı düşünceler gelişmiş; ideolojik, po
litik, örgütsel alanda sosyalist atılımlar hızlanmıştır. Bu
na bağlı olarak bir çok soruna çözüm yolları getirilmiş, 
örgütler içinde kadının aktifliğini sağlamak için yeni pers
pektifletgeliştirilmiştir. Ama bu dönemde kadının müca
deledeki yeri, başarısı ve örgütlenme sorunu sağlıklı bir 
yola sokulamadı. Çünkü, teoride kabul edilen bir çok ol
gu pratiğe geçirilemedi. Bu dönemde kadın örgütlenmesi 
üzerinde yet~rince durulamadı, demokratik kadın hare
ketinin bağımsız bir kanalda kendi örgütlenmesini gelişti
rerek, yurtsever, demokrat harekete katkılarının sağla
nabilll)esinin yolları yeterince açılamadı. Çoğu zaman 
kadınların bir örgüte sempati d uyması o örgütün varolan 
derneklerini (Ör. DHKD, DDKD vs.) ziyaret etmiş olma
sıyla eşdeğer tutuldu. Kadınların çoğunluğu, bir erkeğin 
etkisiyle bu örgütlenmelerde yer alıyordu. O dönemlerde 
kurulan DDKAD'da yer alan kadınların büyük çoğunluğu, 
bu mücadele açısından yeterli bilince sahip değildi. Yine 
büyük çoğunluk, yakını olan bir erkeğin etkisiyle DDKAD . 
içinde yer almıştı. Oldukça gelişkin olan bu kadın örgüt
lenmesinin 80 sonrasında faaliyetlerinin tümden bitme
siyle birlikte, bünyesinde yer alan kadınların tamamına 
yakın kısmının mücadele hayatından çekilmesi dikkat 
çekicidir. Işte bu tamellerle kurulan örgütlenmeler, bera
berinde duygusal hareket etmeyi de getiriyordu. Bu da 
genel mücadelede zayıf halkaların oluşmasına neden 
oluyordu. 1980'e kadar olan dönemde diğer hiç bir örgü
tün kadın kollarının olmadığı, olsa bile bazı dönüşümleri 
gerçekleştirmekten uzak olduğu da bir gerçektir. 

80 öncesinde, özellikle ~ile içindeki aktif bir erkeğin 
etkisiyle, onun gölgesinde, düşünce üretmekten, iradeli 
birlliktelikten, uzun erimli mücadele şevkinden çoğu za
man uzak olan kadın yerini, 80 sonrasında -
bilinçlenmesi uzun zaman alsa bile- kendi insiyatifi ile 
karar verebilen, daha sağlıklı gelişim içinde olan kadına 
bırakmıştır. Bu durum Kürt ulusal mücadelesinin geliş
mesine, yayılmasına yeni katkılar sağlamıştır. Aynı za
manda kadının aktif mücadele içinde yerinin gittikçe 
sağlamlaşmasına da neden olmuş ve mücadelenin he ı· 
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alanına farklı bir hava katmıştır. 

80 sonrasında kadının mücaledel<i .verini anlatırken 

daha çok yaşanan bazı olaylara değinıt\e1<'isliyofiJfh. 

. ' T • k. 

AÇLlK ~REVLERI VE ,KAdlNLAR 

- , ÜZE.RiNQEKi ETKiSJ 

~ 1 : l .• 

12 Eylül 1,980 darbe'si il,e faşist rüzgarlar ilk önce 

devrimcilerin, ilericilerin, emel<çilerin üzerinde estirilmiş 

yoğun baskılar uygulanmıştı. Kürdistan'ın sÖ~ürge sta~ 
tüsü ve özellikle, 70'1i yıllardan sonra gelişen sosyalist 

mücadelenin boyutu, -dar bede-n sonra· Kürt devrimcileri

n~n! YL!rt~everlerinin üzerjne,daha vahşiyane yöntemler'le 

gıdılmesıne neden olll\UŞ, Kürdistan genel olarak bir ce

zaevi' haline getirilmiştir: Dah~ önce dü,7yaçja uygulan

mış olan -ve bunun ' yan isıra ilk kez denehen işkehce 

yönterpleri· Kürdistan'daki cezae'ı(l~rinde bulunan tutsak

lara uygulanmıştır. Öyle, ~i Saygen Zindanları, Nazi 

Kampları, kürdistan'da bulun.an cezaevlerinin gerisinde 

kalm~ştır .. Di~a'rb~k·ır 5·Nolu Cezaevi: baskıların: işken

celerın, dırerıışlerrn en yqğun yaŞandığı yer o1ar ak tarihe 

Y?~ıln_ııştır. !':_ynı. ç:l~oe~de yine Antep, Malatya, Elazığ 

gıbı bırçok Kurt ıl lerındeki cezaevlerinde de benzer kalli-

amlar · uygu1anmıştır: ' ' 

12 ·Eylül 1 980'den sonra, cezaevlerindeki işkenceler 

ne dereı;:e önem taşıyot'sa; bu beskılara karşı gelişen 

onurlu dırenişler de büyü~ önem taşımaktadır. Bu dire

nişler, dönemin k?ra defterine altın harflerle geçmiştir. 

Yoğun baskılara, ışkencelere karşı insanla
rımız onurla

rını korumuş, protesto amacıyla bir çok yiğit insanımız 

canları pahasına digınişl,er sergilemişlerdir. . . 

Ceza,evleri; mOç,adele -tarihinde .ö~emli , blr kesiti 

oluşturur. büşman\ n, faşist- güçlerin devrimcileri sindirme 

~olu ~lara~ gördükleri cezaevleri, farklı bir misyonu da 

ustlenır. Bır yandan .tutsaklar b<!skılara karşı direngenlik

le, müc?~ele azminin, dayanışmanın, paylaşımın en gü

zel şeklıriı ortaya köyarken; diğer yandan da çoğunlukla 

kayıtsız otan ailelenn 
1
mücadele alanına çekilmesinde et

kin olur. Kürdistar,ı'da , çoğunlukla kayıtsız olan allerin 

mücadele alanına çekilmesinde cezaevi önündeki bekle-

yişler de önemli katkılar getirmiştir. 
1 

Türkiy'e~e geneı':a ıar~k ·işkence ler, cezaevlerindeki 

tutsaklarıo yanı sıra, görüş günleri cezaevleri önünde 

bek~eyen' aileler için de sözkonusudur. Her görüş günü 

yenı bir eziyet günüdür onlar için. Arı:ıa bu arada aileler, 

yaşadıklarının nedenlerini de araştırmaya başlamışlar

dır. Artık, çocuklarımn ·uğruna mücadele ettikleri davada 

haklı olduklarını görmüşler, bu da onlarda ulusal bilincin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Farklı illerden ilçelerderi 

biraraya gelen aireler ve özellil<le de kadinla~ aynı duy

guları yaşamıŞJa·r, b'u o~lar a'rasıhda"bir dayanışmanın 

da oluşmasına yol açmıştır. Bu da'yanışma ve birliktelik

l~r kısa ~önemde ürün vermiş, ulusal ku'rtliluş mücadele- · 

~ıne ye.nı destekler. g-etirmiştir: Birbirini tanımayan, daha 

once · hıç karşılaşnıamış olan insanlar bir araya gelebil

miş, ko~ulların dayatması sonucu ayrıı uğurda mücade

le edebılmişlerdir. Sorunlarını direnişle dünyaya duyuran 
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Arjantinli anaların, tutuklu çocukları için sokaklara dökü

len Uruguaylı kadınların, günümüzün yüz karası olan 

Güney· Afrika Cumhuriyeti'ndeki direnişte önemli bir fak

tö~. Glan ~innie Mandela ve onun kadın yoldaşlarının 

mucadelesı de benzer kanallarda serpilip gelişti. Kürdis

~~n·ı.n dört bir yanında mücadeleye katılan, direnişlerde 

on safl'arda yer alan, düşmanın sıktığı kı,ırşunlara hedef 

olacağını bile bile yürüyen 60'1ık analar da kadın' müca-

delesinin ulaştığı boyutları gösteriyor. · .. 

(.Kürdistan'da 80 darbeşiyl~. darbenin etkisini yaşa- • 

mayan .aile yok g_ibidir. Her aileden en az bir kişi ya ce

zaevlerınde, ya fırar durumunda, ya da şehit edilmiştir. 

A.şırı baskılarla, assimilasyonla suskun, korkan, tepkisiz 

~ır toplum ya;.atılmak, ulusal bilinç köreltilmek istenmiş

tır. Işte bu donemierde kadınlarımız mücadelede etkin 

bir rol oynamışlardır. 1983 sonlarında cezaevlerinde uy

gulanan yoğun işkencelere karşı insanlarımız canları 

pahasına büyük direnişler gösterirken, aynı dönemlerde 

çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin yaşamından endi

şeli olan kadınlarımız duruma suskun kalmamış; taşlar-

. la, sopalarla cezaevi kapılarına dayanmış, suskun kal

mayacaklarını göstermişlerdir. 
1 • 

.An_ıa böylesi tepkiler son~ç alıcı olma açısından ye

tersızdı. Bundan sonraki dönemde, uzunca bir süre sus

kun kalındı. Cezaevlerindeki direnişiere rlestek amacıyla 

dışarıdan yoğun ve aktif bir destek 1988 yılına kadar ve

ril em edi. lik denilebilecek aktif destek 1 988 yılında veril

di. _liü~kiye'nin bir _ç?k. cezavinde gerçekleşen açlık grev

lerı bır ~ylem bıçımı olarak günümüze dek varlı~ını 

korudu. ünceleri kitleler üzerindeki korku duvarı aralan

madığından destek amacıyla açlık grevine oturanların 

v~ ~iyar~t edenlerin sayısı oldukça azdı. Ziyaretçilerio 

buyuk bır kısmını da üniversiteli ö~renciler oluşturuyor

du . • 

.. ~e~.~ lde. Kürdisfa~'daki cezaevlerinde başlayan ve 

Turkıye nın bır çok yerıne yayılan açlık grevleri genel di

renişe dönüşmüş, yurt içinde ve yurt dışında kamuoyu

nun dikkatinin soruna yönelmesinde etkin olı'nuştur.Açlık 

grevini ziyarete gelen insanlarımız ile açlık grevine otu

ranlar arasında sıkı bir ilişki kurulmuş, Kürdistan'da ya

şanan ~.üre~ v_e gelişen olaytar tartışılmış, zengin duşün

celer uretılmış, paylaşımın en güzeli yaşanmıştır. 

Dolayısıyla da her açlık grevi, bir öneakine oranla daha 

kitlesel geçmiş, daha etkili olmuştur. Bu açlık grevlerinde 

özellikle analatın "Bıji Kurdıstan", "Kurdara Azadi" slo

~an.ları~ı atmaları, özellikle kadınlarda oluşan ulusal bi

lıncın bır yansımasıdır. Ayrıca anaların zafer işaretleri ' 

a~nı_ zamanda a9lı.k grevlerinin bir sembolü haline gel

n:ıştır. Bu arada ıkı ananın eyleminden söz etmek gere

kıyor. Cezaevlerindeki baskıları, sorumluların duyarsızlı

ğını protesto etmek amacıyla Saliha ŞENER ve Rahime 

ŞAHIN adlı iki ana kendilerini yakma girişiminde bulun

muşlardır. Diyarbakır BeJediyesi önünde gerçekleşen bu 

e~le~, yakınlarda bulunan polisler tarafından engellen

mıştır. Bunlardan özellikle Saliha ŞENER hakkında bir 

~k soruşturma açılmış, gözaltına alınmış, i
şkenceye ta-

bı tutulmuştur. · 

80 sonrası cezaevleri önünde bir araya gelen aile· 
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ler, zamanla örgütlenme ihtiyacı hissetmişlerdir. Sorunlarını daha güçlü bir sesle dile getirmek ve dayanışmayı arttırmak amacıyla Demokratik Kitle Örgütleri niteliğinde örgütlenmeler yaratılmıştır. TAYAD (Tutuklu Aileleri Dayanışma Derneği) ve IHD (Insan Hakları Derneği) bu dönemde, bu amaçla kurulmuş derneklerdir. Özellikle iHD, niteliğini daha da geliştirerek sesini kısmi de olsa dünya çapında duyurabilmiştir. Türkiye'nin büyük bir kısmında bürolar açarak etkili olmuştur. Bugün !<ürdistan'da ~elişen bir çok insanlık dışı olay IHD'ye ulaşmakta, IHD aracılığı ile de gerekli ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. 

NAMUS KAVRAMI VE KÜRT HALKI 

Geri bı;aktırılmış toplumlarda ahlaki değerlerin etkileri çok boyutludur. Ayrıca ülkemiz gibi sömürge olan yerlerde ahlaki değerler toplum üzeri[lde sömürgeci devlet tarafından çok farklı işlenir. 
Namus kavramı, ülkemizde tamamıyla kadın üzerinde somutlaşmıştır. Kadına yönelik toplumsal değer yargılarına ters düşen (özellikle dini olgular) her türlü davranış namus sorunu olarak kabul edilmekte,bu yönde tepki oluşturulmaktadır. Düşmanın yaklaşımiarına ise genelde suskun kalınmaktadır. Oysa şunu unutmamalıyız ki · Kürt halkının namus sorunu ulusal benliğinin, kimliğinin inkarı ve topraklarının işgaliyle başlar. 

Kürt halkının namus kavramı, burjuvazi ve onu yaşatma görevini üstlenen bir çok mekanizma tarafından Kürdistan'ın aleyhine kullanılmaktadır. Kürdistan'da namus kavramının yerleşikliği, kadınların aileleri tarafından baskıyla da olsa mücadele alanından soyutlanmasında önemli bir etkendir. Burjuvazi kendisine karşı mücadele edenlere güzellikler vaadetmez. Acı, kan, gözyaşı, işkence, cezaevi, ölüm beklenen sonuçtur. Hele bizim gibi sömürgeci-faşist yönetime karşı mücadele veriliyorsa. Buna bağlı olarak, yakalan tüm insanlarımıza karşı tüm baskı yöntemlerinin uygulanacağı açıktır. Baskılar kadın-erkek ayırımı yapılmaksız ı n uygulanır. Bir çok aile mücadelenin erkek işi olduğu düşüncesindedir. Namus olgusuyla da kadınların mücadele isteği engellenmeye çalışılmaktadır. 
Namus olgusu, kadınlarda küçük yaşlardan itibaren oldukça yoğun işlenir. Dolayısıyla karşılaşılan uygulamalar daha derin etkiler yaratmaktadır. Birçok yörede eşlerinin eve gelip gelmediğini tespit etmek amacıyla kadınlar muayeneden geçirilmekte, köylerde uygulanan toplu işkencelerde kadın-erkek, yaşlı-genç ayırımı yapılmaksızın insanlarımız çırılçıplak soyularak köy meydanında dolaştırılmakta, bu da insanlarımızda (özellikle kadınlarımızda) derin psikolojik etkiler yaratmaktadır. Ayrıca devrimcileri halk arasında küçük düşürmek amacıyla bir çok yakıştırmalarda bulunulmakta veya bunun için çalışılmaktadır. 1987 yılında gözaltına alınan 5 üniversiteli kız öğrencinin kızlık zarı muayenesinden geçirilmesi buna bir örnektir. Polisin bu olayda gösterdiği gerekçe ise, "üzerlerine iftira atılması" ihtimalini ortadan 
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kaldırmaktır. Oysa ki burda asıl amaç, devrimcilerin aleyhine spekülasyonlar yaratmak için kız öğrencilerde kendilerince bir "AÇIK" yakalamaktır. 

Düşmanın alayhimize kullandığı bu zaafımızı ortadan kaldırmanın yolu, köklü dönüşümlerde yatar. Görevimiz, sömürgeci boyunduruğa son vermek, feodalizmi tasfiye ederek ilk aşamada özgür ve demokratik bir toplum yaratmak için mücadele etmektir. Böylece sömürgeci güçlerin ve burjuvazinin kendi kurallarına göre işleyen mekanizması ortadan kalkacak, yaşam kaynağı bulamayan bir çok değer yargısı yok olacaktır. 

1990 y1/1, hem Kürt ulusal mücadelesi, 
hem de kadmlann mücadele alanlanndaki 

etkinlikleri ile tarihimizde önemini her 
zaman koruyacaktir. 14 Mart'ta başlayan 

kitle direniş/eri, bir birikimiri güçlü 
patlamas1d1r. 80 sonrastnda 

sömürgeci-faşist devletin Kürt halktna 
karş1 uygulad1ğ1 politikalarm bir 

sonucudur. insaniann köy korucu/uğu için zorlanmasi, Özel Tirnin Kürt köylerindeki 
dayantlmaz bask1/an, Olağan Üstü Hal 
Valiliği arac111ğtyla gerçekleştirilen devlet 

terörü, aşiretçi/ik ve bu gerici yaptntn 
beraberinde getirdiği baskiiar; diğer 

taraftan 26 Mart yerel seçimlerinin Kürt 
ha/ki üzerinde yarattiği olumlu etki, 
kaçakçl11k olgusunun bir baski arac1 

haline gelmesi, 1988 yilmda Halepçe'de 
gerçekleştirilen katliamdan sonra 

aram1zda yaşamaya başlayan Irak 
Kürdistam'ndan Kürt kardeşlerimizin 
yarattiği yurtseverlik duygusu vs. bu 
patlamamn temel nedenlerindendir.· 

26 MART YEREL SEÇIMLERI 
VE KADlNLARlMlZ 

Kürdistan'da 80 sonrası toplumsal gelişmeler arasında 26 Mart yerel seçimlerinin önemi oldukça büyüktür. Ve ileride gelişen bir çok toplumsal olayın temel ned:mlerinden biri olmuştur. 
Daha 80 öncesinde yerel seçimlerde Kürdistan'da bir çok başarılar elde edilmiş, yurtsever,demokrat adaylar bağımsız olarak seçime katıl.mış ve seçimlerden zaferle çıkmışlardır. Bir Diyarbakır, Ağrı bunun güzel ör-
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nekleridir. Seçim dönemlerinde siyasi hava gerginleşir, 
birçok ajitasyon, propoganda yöntemleri yoğun olarak 
kullanılır. Nitekim 1989'daki yerel seçimlerde de böyle 
olmuş, ulusal sorun yoğun olarak işlenmiş, toplumda ulu
sal bilincin uyanmasında etkili olmuştur. 

Konumuz kadınlarımız olduğundan, bu seçimde 
özellikle kadınların rolünden kısaca söz etmek istiyo
rum. 

Kurulan çalışma komitelerinde ev kadınından
işçisine, avukatından-doktoruna, üniversitelisine kadar 
birçok kadın görev alryıış, sokak-sbkak, ev-ev erkek ar
kadaşları ile birlikte dolaşmış, mitinglerde konuşmuş on
larca kadınımız vardır. Sorunlara genelde duyarsız ka
lan kadınlarımıza, komitelerde çalışan kadınlarımız 
tarafından aktarılan seçimi11 ötesinde, ulusal bilinç ver
me yönündeki yoğun çabaları takdire değerdir. 12 Eylül 
ile birlikte ülkemiz üzerinde estirilen terör havasından 
Kürt halkının yaşadıklarından yoğun örnekler verilmiş: 
çözüm yolları gösterilmiştir. Bu ara, Kürdistan'da yıllardır 
yaşanan bir gerçek te, kadınların oylarını bilinçsizce, er
keğinin etkisiyle kullandığıdır. Kadınlar, bu yoğun propo
gandanın da etkisiyle, gizli oy hakkını da kullanarak bu 
•alanda geniş kapsamlı bir tavrı ilk kez gerçekleştirmiştir. 

Yine, miting alanları Diyarbakır tarihinde eşi görül
memiş bir kadın kitlesiyle dolmuş, kadınlar evde oturma 
havasından sıyrılmış, meydanlara dökülmüştür. Yerel 
seçim zaferinde kadınlarımızın payı küçümsenmeyecek 
kadar büyüktür. Görevli kadınlar son ana kadar sorumlu
luklarından geri çekilmemişlerdir. 

KÜRDiSTAN'DA 1990'DA GELiŞEN 
HALK DiRENIŞLERI VE KADlNLARlMlZ 

1990 yılı, hem Kürt Ulusal Mücadelesi, hem de ka
dınların mücadele alanlarındaki etkinlikleri ile tarihimizde 
önemini her zaman koruyacaktır. 14 Mart'ta başlayan kit
le direnişleri, bir birikimin güçlü patlamasıdır. 80 sonra
sında sömiirgeci-faşist devletin Kürt halkına karşı uygu
ladığı politikaların bir sonucudur. insanların köy 
koruculuğu için 'zorlanması, özel timin Kürt köylerindeki 
dayanılmaz baskıları, Olağan Üstü Hal Valiliği aracılı
ğıyla gerçekleştirilen devlet terörü, aşiretçilik ve bu gerici 
yapının beraberinde getirdiği baskılar; diğer taraftan 26 
Mart yerel seçimlerinin Kürt halkı üzerinde yarattığı 
olumlu etki, kaçakçılık olgusunun bir baskı aracı haline 
gelmesi, 1988 yılında Halepçe'de gerçekleştirilen katli
amdan sonra aramızda yaşamaya başlayan Irak Kürdis
tanı'ndan Kürt kardeşlerimizin yarattığı yurtseverlik duy
gusu vs. bu patlamanın temel nedenlerindendir. 

Kürdistan'ın özellikle kırsal kesiminde yoğunlaşan 
baskılar, büyük bir patlamayla sonuçlanmıştır. lik önce 
Nusaybin'de gerçekleşen kitlesel eylemler, daha sonra 
bir çok bölgeye sıçramış, Cizre'de farklı bir boyut kazan
mıştır. Cizre halkının kitlesel olarak yaptığı eylemiere 
polisin, özellikle de özel timin silahlayanıt vermesi üzeri
ne bir intifada hareketi gelişmiş, daha sonra Derik, Bat-
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man, ]dil, Lice, Diyarbakır vs. bir çok il ve ilçelere yayıl
mış, kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğuyla herkes sokaklara 
dökülmüştür. Bu direnişlerde kadınlarımız aktif rol oyna
mış, bjr çok kadınımız gözaltına alınmıştır. 

Mart ayında gelişen intifada hareketinden sonra ba
zı örgüt ve insanlar devrimin ayak seslerinin yaklaştığı
nı, bunun toplumsal dönüşümleri yaratacak bir halk dire
nişi olduğunu düşünüyor, bu heyecan ile de olayların 
gerçek niteliğini göremiyorlardı. Kürdistan'da, 80 sonra
sında kitleler içerisinde dal budak salmış (ki bu 80 önce
sinde de gerçekleşmemiştir) halk tarafından sahipleni
len, devrim meşalesini Kürdistan'ın dört bir yanında 
(Kuzey Kürdistan'da) aynı zamanda ateşieyebilen bir gü
cün oluşmadığı bir gerçektir. Devrimci güçler bu hareket
te halkın gerisinde kalmışlardır. Bu direnişin Kürt halkı
na kazandırdığı çok şey vardır. Ayrıca çıkarılan 
kararnameler ve yeni yasalarla halkımızın yaşamının 

daha da zorlaştırıldığı açıktır. Ancak Kürt halkını karar
nameler de yıldıramamıştır. Kepenk kapatma eylemleri, 
açlık grevleri, üniversite öğrencilerinin değişik tepkileri, 
yeni halk direnişleri vs. daha da yaygınlaşmıştır. Kadın
lar budirenişlerin hepsinde var olmuştur ve sayıları da 
gün geçtikçe artmaktadır. 80 darbesi geldiğinde yaşları 
4-6 arasında olan çocukların bugün tamamiyle assimile 
olduğunu düşünme zevkini yaşayan faşist iktidarın bu 
zevki, Diyarbakır'lı liseli öğrenciler tarafından kursağın
da bırakılmıştır. 1988'de Halepçe'de, faşist diktatör Sad
dam yönetimi tarafından katledilen 5000 ve yaralanan 
onbinlerce Kürt için, ayrıca gelişen intifada direnişini 
desteklemek amacıyla yapılan , Halepçe katliamını kına
ma eyleminde kadınlar, polisin vahşiyane saldırısına da
ha fazla maruz kalmış, sokak ortasında bayıltılıncaya · 
kadar dövülmüşlerdir. Gelişen bu olaylar sonucunda gö
zaltında alınanlar arasında kızlarımız da vardır. 

Ve işte Haziran ayının ilk günü. Bu kez Mardin'in 
Dargeçit ilçesi'nde, artık dayanılmaz hale gelen baskıla
ra karşı yörenin kadınları büyük bir tepki göstermiş, ger
çekleştirilen oturma eyleminde eyleme katılanlardan 28 
kişi gözaltına alınmıştır. Gerek Cizre alayında, gerek 
Dargeçit olayında tutuklanan kadınlar, tutuklu kaldıklari 
dönemlerde oldukça yiğit tablolar ortaya koymuşlardır. 
Kadınların bir kısmının çocukları küçük olduğundan 
yanlarında kalmış, o uygunsuz koşullarda yaşamaya zo
runlu kılınmıştır. Ayrıca kadın siyasi tutuklulara ait ko
ğuş olmadığından, kadınlarımız adli tutuklularla aynı ko
şulları paylaşmak zorunda bırak'.'mışlardıç. 

Dargeçit'teki bu eylem, Kürt kadınlarının artık sus
madıklarını, olayları uzaktan izlemediklerini göstermiştir. 
Onlar, mücadelenin gerisinde değil, bizzat içindedirler 
artık. 

Ve işte Lice direnişi. Lice'nin Derxust Köyü'nde özel 
timin, askerlerin yoğun baskılarına Derxust Köyü sakin
leri tarafından dur denilmiş, aynı baskıları yaşayan baş
ka köylerden. de destek verilmiş, ilçe merkezine doğru 
yapılan yürüyüşe kadın, erkek, çocuk herkes katılmıştır. 
Ilçe merkezinde, askerlerin açtığı ateş sonucu 60 yaşın
da bir anamız şehit olmuştu'r. 

Kürt halkı suskun kalarak sorunlarını çözemeyece-
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ği,ni ~rtık çok iyi hiliy~r. Mücadeled!3 yol alınmaya baş
lanmıŞtır'. Bu mücadeleyi hiç bir güç durdurama,yacaktır. t'1~~ .ı. . ' • J 

h! u j 

· Mücadelenir b,aşarıya ulaşmasının yolu Kürt halkı-
nın . bili!'çlenrnesinden, _ örgütlenmesinden, ~. dostu

' düş~anı iyi ta~ıması'nd1an, 'bil-ıiktelikten geçiyor. Bu yolu 
oluşturacak her malzeme kullanır-malıdır. Bu yol sağlam 

'taŞlarla ö'rüldüğünde ktlrtuluşumuz ~aha' koray'ol~caR ve 
· Çabuklaşacaktır.'" x' ·- . ~. .):. 1 1 

:.! ,# j ' ' ·-: 

ZEKIYE ALKAN OLAYI 
"ı ı e;.; .... 

• 1 ' 

. , ' Newr9i. bayramı Kürt halkı ve günümüzde tüm ezi
ten h<(-~~lar için ?üyük pne,m1 1aş\~cıktad(r. ,Ki.lrt hal~ ı. her 
Newrez'da yenıden doğmuş gıbı olur, Her Newrez'da ... ı, ' 1 • r .,~§l~kıJar, işk~nce!er bir .. k~z.daha yoğu,nlaŞLr; arn~ ı her 
türelen baskıya rağmenr her }-Jewroz farklı bir anlam, ka
zan r Vl3 yüre~lerde yaşanır. Newrozl~rda, Kürdistan'ın 
da~ıa'fı açlimış gÖle, yürekler düğün heyeca'nına, çoŞku

'su'n lıl'b'oOulur, eller ke'neiıenir güzellikler iÇin anda içilir. 
Her' Newroz, < Newrez şe'~itlerirıin gülücpklerine . boğulur-

. 80 sonrasında bu kervanı Mazlum DOGAN açtı ve ,Kür
dis,tarı , kurtuluncaya(_kadar a~ bu kervanin yolculuğu b_it-
ı;neye,cek. . . ~ · 1 ~ 1 ' •• ı ' l 

Ze~iye ALKAN, Dicle U niversitesi Tıp ' Fakütesi'nde 
okuyan, devrimci mücadeleye y.ürek vermiş ·bir Kürt kızı. 
.Heyecanı, cesareti ile bütün zorluklara ·meydan · okuya
rak mücadeleye ;katılmış, h~p önlerda.yer almıştır. Bu yi
ğitliğire poli~irı ;.retdiği tek bir yanıt varı:Jır; gözaltılar, " iş
~ençel~r. t Ama ,.o, bu "tür lepkilerden hiç bir zaman 

•*~qıerniş. ger!lememiştir~ püşmana· en büyük . Ş,amarını 
_oa Nı;ıwroz;daki,o , yiğit direnişi ile vu,rrnuştur. . , 

21 Mart 1990 Dicle Üniversitesi kampüsündaki New
,roz . ~ytlarıı~tarının zayıf ~aldığını, Newrez ateşlerinin 
daha _da gür ve anlamlı ateşiere dönüştürülmesi gerekti
ğini dQşünmüş ve bu düşüncesini birçok arkadaşıyla da 

. p_aylaşmıştır! "Bu ateşi gürleştirmeliyiz" diye tekrarlayıp 
d~rınuş, kimsenin farkına bile varmadığı bir hazırlık ve 
bıLço~ arka,daşıyla ve.dal,aşmadan sonra da kendini ya
kara}< b~:~ xUce günü kutlamıştır. Ağır yaralı bir şekilde 
hastııı:ıeye kaldırılmış, arkadaşlarının yoğun girişimleri 
ve b~skıları ,sonucu okul idaresi tarafından -daha ileri 
olanaklara sahip bir kliniğe -sevk edilmiş, ama bütün ça
_balara rağmen kurtarılamamıştır. O, bu direnişiyle Ka,
wa'nın meşalesinin daha da güçlü yanmasına yol açp.r
ken, Newrez şehitleri kervanına yiğit bir Kürt kızı olarak 
katılmıştır. 

...... t.ı ı • ı ' ' 
.,80 sonrasında Kürt kadıplannda ciddi dönüşümler 

oldu derken daha çok eyleme dönüşen tepkilerden söz 
~ttim. ,Ama K9rt kadınında politik anlamda dönüşümlerin 

·olduğ_u. da bir 9erÇektir. Hem Kürt örgütlerinde, hem dev
ri'm'ci erkeklerd·e, !3n önemlisi çle Kürt kadınlarında, ka
dın örgütlehmesi yönünd9-, geçmişten gelen düşünceler
da büyük değıŞimler oiuyor. Bu değişimler, örgbt!erin · 
Radı n ö~gütlenmesi'· komısunda daha ciddi prpgrşmlar 
haz'ırlamasına yol aÇm i ştır. Ka_dın sorunu ve mücadele
sinin sınıf mücadelesini böleceği, zaten sosyalizm ile ka-
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dın sorunu diye b,ir < ~orurıyn kalmaya,çağı, sosy,a]ist dü
z~~ k~rl!ldyktçı51 ~orır~ ~bu 1~Dr.HIJ~fl ga ~Q~Uieyeği ve lsa
dınların demokr?=ttik prgü)I~J.lf11,el€lrine, bağımsız örgütler 
kurmalarına gerıpk_ ~lm<i!dığ!~ı , ~avunan c;jüşünçe, de ala
şağı edilmiştir. Bu· , d13ğişiqılı;ıbirlikte,_ bağımsızkadın ör
gütl_enmesi k9n,vsu da _günde.me girmiştir. Nitekim ba
ğımsız-dertıokratik ' · kadın örgtitlen'mesicıi - yaratma 
yönünda çalışl'rtalar hal~ devc{m elm~kt~dir. 

Kadın sorunun gündeme gelmesinde ve kadınların 
bilinçlenınesinae etkili olan lık ciddi eylemler, önceleri 
'üniversitelerde f~tltti btr gDh o1araK 'KÜ!Ianait daha son
raları yerini öneminı:ı , 5lenk dü'Şen ve , ge'lenekselleşen 
kutla'malara bırakan 8 Mart DJjnya .Kadı'nlar Günü ~utla
malarıdır: Bu ' yö_n,öe i!k ' ci~ ai · pr~gram, Diyarba~ir' : ı~o 

Newroz Şehiöi Zekiye ALKAN " ( • t ,, ı ,. ' ıf" • 

Kadın Komisyonu t~rafından , ge~ç~kleştirilen 8 Mart k~t
la.masıdır. p _güq, !HO Diyarbakır .Bürosu'nda toplanan 
bir . çok'.)<ad)na, : kadın sq~uny _ ha~kında bilgil~r verilmiş; 
şiirler, türkü'ler. okunr:ıuştur. Her geçen yıl daha iyiye gi
den kutlamalar olacağı ve bu kuılamaların, . sayıları her
geçen gürı art~n sosy~lfst dbşünceyi rehber alıT)ış, bi
linçli kadınl~(tarafınd~n gerçekleştirileceği ,açıktır .. 

Yine Kürt m_üç:adele tarihinde ,daha önce gerçekleşti
rilmeyen bir-o.lay .da1 1990 yılının son günlerinde Diyar
bakır lHD Kadın · Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 
"eölgemizd.e Kadın Sonınları" adlı paneldir. Panel~e 
l5ürt kadı~ının ı sorımlanna ktsa da olsa değinilmiş, tartı
şı.lmıştır .• ·. llk olmasıcıdarı kaynaklanan eksikliklere ·rağ
men çok olumlu -bir etki yapmıştır. , ' . _ 

Gelişep bu,' alaylar da. gosterrr\iştirı ki; kadının ·müca
deleye ,kitlesel ve•. bilinçli olarak katılması, onun örgütlü
lüğünden ge,çe'r_ ·IHD Kadın Komisyonu· aracılığ~'yla ' da 
o)sa, kq.dınları,n· bilinçlentlirilmesinde böylesi etkinlikterin 
örıemli oldu~u açıktır. BöJ(Ieoe kendiliğinden gelişeri ha
reketlere s0n verjlıniş olunur ve kitleselleşme sağlanabi- . 
linir. ' 
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ŞEHiDE AZADi REMZi NAMIBE 

.Devlet Terörü Yasası'nın verdiği güçle giderek 

palazlanan devlet terörü; yıllar boyu kanla, canla, di

reniŞie kazanılmış hakları, yaratılan "puslu" ortamdan 

yararlanarak gaspetmeye, kitleler üzerine yeni bir "ölü 

toprağı" serperak insanların yaşama haklarına yöne

len saldırılara karşı direnmesini dahi boğmaya çalışı

yor. 

Vedat AYDIN'ın cenaze töreninin yapıldığı 

10.07.1991 tarihinden bu yana sömürgeciler henüz 

tutuklananlar dışında hiç bir şeyi net olarak açıklamış 

değiller. Kuşkusuz. tutuklananların açıklanması da 

devletin marifeti değil, bizzat tutaklanan insanların, ai

lelerinin ve yurtsever çevrelerin çaba ve uğraşı sonu

cudur. Ki zaten soruşturma safhasından geçip, mah

kemece tutuklanan bir insanın devletçe saklanması 

da mümkün değil. Ancak devlet tutuklanan insanlar 

konusunda gösterdiği "açıklığı" drğer açıklamalarda 

göstermiyor. Onun bu konuda gösterdiği tek çaba, 

kendi faşist-sömürgeci hegemonyasını saklamaktır. 

Bu çabasını da bir tek Türkiye ve Kürdistan k·amuoyu.

na karşı değil, tüm dünya kamuoyuna yönelik ·olarak 

sürdürüyor. Tüm bunlara rağmen devrimci, yurtsever 

çevreler olsun, dünya ve Avrupa'nın değişik bölgele

rinden gelen hümaniter çevreler veya insan hakları 

kuruluşları olsun, olaylar üzerindeki karanlık perdeyi 

aralamaya çalışıyorlar. 

.Sömürgeci devlet tüm "liberal" görünme çabaları

na rağmen, Diyarbakır'da gelişen olaylardaki sorum

luluğunu saklayamıyor. Artık tüm . dünya biliyor; de

mokrasi onun üzerine nutuklar atmakla değil, bizzat 

var olan uygulamalarla gelişiyor. Oysa son uygulama

lar da gösteriyor ki, TC'yi yöneten bir avuç azınlık de

mokrasinin çok uzağındadır. Şurası çok açık bir ger

çektir ki, Türkiye'ye Demokrasi, Kürdistan'a Özgürlük 

gelecekse, bu TG'yi yöneten bir avuç çapulcu azınlı

ğın istemiyle değil, bizzat halkların iradeleri ve kitlesel 

mücadeleleriyle gelecektir. 

VEDAT AYDIN'IN CEN~ENI 

SONRASINDAKI GELIŞMELER 

Vedat AYDIN'ın cenaz~'töreni sonrasında, Diyar

bakır'da ve bir bütün olarak Kürdistan'da estirilen dev

let terörü durmadı. Olaylardan sonra Diyarbakır adeta 

bir "ölü şehir" görüntüsü veriyordu. Şehirde adeta ilan 

ariilmemiş bir "sokağa çıkma" yasağı uygulanıyor-

'=skinin o cıvıl cıvıl sokaklarından artık Kürt ço-

F. RONA 
cuklarının o şen gürültüleri bile gelmiyordu. Tüm Di

yarbakır, estirilen devlet terörüyle adeta yasa boğul

muştu. 

Diyarbakır'ın tüm sokaklarında "terör timleri" cirit 

atıyor, işkencehanelerden insan çığlıkları yükseliyor

du. Insanlar sokaklardan rastgele toplanıyor, istisna

sız her insan işkence çarkından geçiriliyordu. Katle

dilenler ya işkencecilerce bir köşeye atılıyor, veya 

ailelerine teslim edildikten sonra, -olayı kimseye du

yurmamaları tehditlerle emredilerek- gecenin karanlı-

ğında gömülüyorlardı. · 

Bu şekilde katledilen onlarca insan, sömürgecile

rin baskı ve tehditleri karşısında sessiz-sedasız gö

müldüler. Baskı ve tehditler nedeniyle hala da, çocu

ğunun, kardeşinin, babasının katiedildiğini gizleyenler 

var. Oysa herkes, resmen açıklanan 6 kişinin dışında 

daha katledilen onlarca insan olduğunu biliyor. Gün 

geçmiyor ki, olaylar sırasında veya işkencede katledi

len yeni bir insanın varlığı duyulmasın. Sadece Diyar

bakır'da 1 O' un üzerinde yaş evi kuruldu. Bir de öteki 

bölgelerden gelip cenaze töreninde katledilen insanla

rın varlığı düşqnülürse, katialdilen insanların gerçek 

sayısı tahmin edilebilinir. 

Cenaze töreninin hemen ertesi gunu, 

(11.07.1991) evine gitmek üzere dolmuş durağında 

beklerken gözaltına alınıp, ertesi günü yaralı bir hal

de çöplüğe terkedildikten sonra şehit düşen özgürlük 

savaşçısı Remzi IL de devlet teröründen nasibini 

alanlardan biriydi. 

11.07.1991 günü saat 16.00, 16.30 sıralarında, 

eve gelmek üzere dolmuş durağında bekleyen Remzi 

IL, hemen önünde duran bir sivil polis otosundan inen 

iki polis tarafından, "seninle işimiz var, bizimle gele

ceksin" gerekçesiyle gözaltına alınıyo'r. Çöplüğe · ter

kedildiğinin ertesi günü dergimizin Diyarbakır Büro

su'na gelen Remzi IL, başından geçenleri bizlere 

şöyle aktardı: 

"Arabaya biner binmez başıma bir torba geçirip, 

başımı arabanın tabanına doğru eğdiler. Kısa bi( 

müddet şehrin içinde dolaştırdılar. Bu arada ev adre

simi soruyorlardı. Işyerimin adresini onlara verdikten 

sonra, beni şu an tam olarak anımsamadığım bir ye

rin tahminen ikinci katına çıkardılar. Getirildiğim yer

de başka insanların da olduğunu oradaki gürültüler

den anlayabiliyordum. Oraya vardıktan sonra 

başımdaki torbayı çıkarıp siyah bir göz bantıyla göz

lerimi bağladılar. Bu esnada, bulunduğum yerin uzun 

bir koridordan ibaret olduğunu ve sağlı sollu diziimiş 
\ 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 
yaklaşık 50 insanın daha orada olduğunu gördüm. Gözlerimi bağladıktan sonra beni tek başıma bir odaya aldılar. Bir müddet odada tek başıma kaldıktan sonra, içeriye sayısını tam olarak tahmin edemed iğim insanlar girdi. Biri yakamdan tutarak tehditkar bir tavırla, hakaretler ve küfürler arasında, "ne iş yaptığımı" sordu. Mesleğimden sonra, bu kez ev adresimi, HEP'e niçin girdiğimi, HEP dışında kimlerle ilişkim olduğunu vb. sormaya başladı. Bir yandan da hakaret ve küfürlere devam ediyorlardı. Cevaplarım onları tatmin etmeyince, bu kez rastgele her tarafıma vurmaya ve bir yandan da sorular sormaya devam ettiler. Dayak devam ederkerı, bir ara odada bulunan tüm polislerin bana saldırdığını anımsıyorum. Yere düştüğümde katama onlarca tekme geliyordu. Bu saldırıdan sonra gözümü açtığımda, işyerime yakın bir çöplükte, her tarafım sızı içinde, kafamdan akan kanların oluşturduğu kan gölünün ortasında yatıyordum. Çevremde toplanan bir kaç kişinin beni hastaneye götürmek istediğini anmsıyorum. Hastanelerin tümünün polisler 

Şehiden Azadi Be Mırının 

tarafından abluka altına alındığını bildiğim için hastaneye gitmedim. Bir taksiye binerek, o yaralı halimle kendimi eve zor attım." 
Kafasındaki kırıklar, vücudundaki bir çok sigara yanığı izi ve diğer yaralarıyla kendini eve zor atan Remzi, tedavisini de kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Ancak, bir kaç gün sonra başındaki ağrının şiddetine dayanamayan Remzi, ailesinin de istemiyle hastaneye kaldırıldı. Defalarca hastaneye götürülüp getirilen Remzi'nin hastaneye son gidişi, 27.07.1991 

40 

DENG 
sabahı saat 4.00 sıralarıdır. Koma halinde hastaneye kaldırılan Remzi, aynı günün akşamı scıat 21 .00 sıralarında şehitler kervanına katılarak hastaneden çıktı. 

CENAZE TÖRENi 

Remzi hastaneye kaldırılır kaldırılmaz, devletin tavrı daha başından aç ı ğa çıkıyordu. Amacın; Remzi'nin ölümünü sıradan bir olay gibi gösterip, gerçek nedeni saklamak olduğu daha işin başından belli olmuştu. Bu tutum ancak Remzi 'nin ailesinin yoğun dayatmaları sonucu ortadan kalktı. 
Henüz Remzi şehitler keıVanına katılmadan ailesi karakoliara götürülüp saatlerce "ifadelerine" başvuruldu . Remzi şehitler kervanına katıldıktan sonra da ailesi emniyete çağrılarak cenazenin aynı gece, gizlice kaldırılması için telkinlerde bulunuldu. Remzi'nin ailesi , tüm zorlamalara rağmen Remzi'nin ölümünün 

s ı radan bir vaka olma
yıp , devlet terörünün 
bir yansıması olduğu
nu vurguladı. Rem
zi'nin mücadele arka
daşlarının devreye 
girmesiyiP- de cenaze 
töreninin devletin prog
ramına göre değil, dev
rimcilerin programları
na göre yapılması 
kararlaştırıldı. ' BU ara
da Remzi'ye otopsi ya
pılması talebi ilgililere 
aktarı l dı. Başlangıçta 
"olay adli vaka değil" 
gerekçesiyle otopsi ya
pılmasına yanaşmayan 
ilgililer, ailesinin yoğun 
talebinden sonra gece 
saat 23.30 sıralarında 
Remzi'ye otopsi yapıl
ması talebini kabul etti-
ler. 

(Foto D[NG) Otopsinin ardın-
dan 28.07.1991 sabahı saat 9.00 sıralarında D.Ü. Hastanesi morgunda yıkandıktan sonra, oluşturulan kortej eşliğinde Ofis Camii'ne getirilen cenaze; öğlen namazının ardından yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir törenle, tilili'ler, alkışlar eşliğinde ve alınan yoğun "güvenlik önlemleri" altında toprağa verilmek üzere iskan Evleri Mezarlığı'na götürüldü. 

· Törene katılah tüm araçların üzerinde "Şehide Azadi Remzi Namıre" yazılı büyük boy posterler, katılan insanların yakalarında ise yine üzerinde aynı 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

sloganın yazılı olduğu fotoğraflar vardı. Halkın yoğun 

ilgisiyle mezarlığa yönelen kortej, polisin tüm ısrarla

rına rağmen şehir dışından verilen güzergahtan de
ğil, kendi güzergahından, şehir içinden geçerek me-
zarlığa ulaştı. 

Cenazenin gömülmesinden sonra Rem'zi ve tüm 
Kürdistan şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu 
yapıldı. Saygı .,duruşunun bitiminde Remzi'nin karde
şi kitleye hitaben bir konuşma yaptı . Konuşmasında 

özetle şunları söyledi : 

"Genç yaşlardan beri özgürlük mücadelesine ka
tılan kardeşim , bir özgürlük savaşçısı olarak daima 
haksızlıkların karşısında yer aldı . Ancak onun ölmüy
le verdiği mücadele bitmedi, bitmeyecek. Özgürlük 
mücadelesi sürüyor. Kardeşim bu onurlu mücadele
nin en onurlu yerinde, şehitler karvanında yerini aldı. 
Onun anısını mücadelemizde rehber edinecek, mü
cadelemizde yaşatacağız. Anısı mücadelemize önder 
olsun." 

Remzi'nin cenaze törenine büyük bir olgunlukla 
katılan kitle, aynı olgunlukla tilili'ler ve alkışlar eşliğin
de yas evine geri döndü. 

Olay sonrası basına bir açıklama yapan Remzi 
IL'in kardeşi Nevin iL, açıklamada olayı özetledikten 
sonra sözlerini şu çağrıyla noktaladı : 

"( ... ) Basından ve kamuoyundan bu tür olayların 
bir daha yaşanmaması için bu ve benzeri uygulama
larfn üzerine gitmelerini ve duyarlı olmalarını · istiyo
rum. Devletin yetkili merciierine de sizler aracılığıyla 
sesleniyorum. Ağabeyimin katillerini bulsunlar, onu 
yasadışı bir şekilde gözaltına alıp, işkence yapanları 
bulsunlar." 

Yine olaydan sonra HEP Genel Başkanı Fehmi 
. IŞlKLAR, yaptığı basın açıklamasındq. olayı şu söz

lerle protesto etti: 

"Özellikle anti-terör yasası yürürlüğe girdikten 
sonra ülkemiz Güney Amerika ülkelerine dönmüştür. 

DENG 

Insan avı yapılmakta ve böylece kitleler terörize edil
mektedir. Bu olumsuz gelişme dünyada ve özellikle 
de batıda meydana gelen olumlu gelişmelere taban 
tabana zıttır. ( ... ) Partimiz üyesi Remzi IL gözaltına 
alınmış, işkence ile öldürülmüştür. Ancak Remzi IL'in 
adı gözaltına alınanların listesinde yoktur. Bu durum 
gözaltına alınan bir çok insan için söz konusudur. ( ... ) 

Basının önünde Başbakan Sn. Mesut YILMAZ ve 
Içişleri Bakanı Sn. Mustafa KALEMLI'den soruyorum: 

Parti yönecilerimizden veiiyelerimizden daha kaç 
kişi öldürülecektir? 

Devletin demokratikleştirilmesi, militarizmden 
arındırılması ve onu halka zulmeden devlet değil, 

halkın hizmetinde olan bir devlet yapısına kavuştur
mak isteyen Halkın Emek Partisi'nin üyelerine ve yö
neticilerine yöneltilen bu öldürme, işkence, zulüm ve 
yıldırma politikaları rastlantı olamaz. Mevcut düzen 
partilerinden farklı bir program ve amaç taşıyan Hal
kın Emek Par_tisi gün geçtikçe büyümekte, halkla bü
tünleşmekte ve halkın güvenini kazanmaktadır. Bu 
gelişme devleti yönetenleri ve egemen çevreleri tedir
gin etmekte ve akıl almaz yöntemlere baş vurularak 
partimizin gelişmesi engellanrnek istenmektedir. 

Hiç bir nedene dayanmadan yöneticilerimiz ve 
üyelerimiz gözaltına alınmakta, günlerce emniyette 
bekletilmekte, çeşitli gerekçelerle toplantılarımız en
gellenmekte, yerel örgütle.rimizce yapılmak istenen 
gece ve şöleniere izin verilmeyerek maddi baskı altın
da tutulmak ve insanlarımızın kaynaşması önlenmek 
istenmektedir. 

Bölgelerimizde ırkçı ve şoven duygular tırmandı
rılma"-ta ve devlet yöneticileri Kürt, Türk ayırımcılığı 
yaparak iç barışa büyük darbeler vurmaktadırlar. ( ... ) 

Her şeye rağmen biz halkımıza reva görülen bu 
baskı ve zulme karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve 
inanıyorum ki halkımızla birlikte bu mücadeleden 
mutlaka galip çıkacağız." 
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AVRUPA PARLAMENTO'SU ÜYELERi 
HEP iSTANBUL iL MERKEZiNi ZiYARET ETTi. 

HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat AYDIN'ın öldü
rülmesinden sonra İstanbul'da bulunan bir grup Avrupa 
Parlamentosu Üyesi Milletvekili HEP İstanbul İl Örgü
tü'nü ziyaret etti. 

HEP İstanbul İl Örgütünde ~-8 Temmuz günü, HEP 
Genel Sekreteri İsmail H~ ON}\L; Avrupalı parl
manterler, Richard BALFE (Ingiliz Işçi Partisi), Leyla 
ONUR (Alman Sosyal Demokrat Parti), Clodia ROTH 
(Alman Yeşiller Partisi), Ditlef SEADAUCL (Alman 
Sosyal Demokrat Parti)'un katıldığı bir basın toplantısı 
yapıldı. 

İ. Hakkı ÖNAL toplantıda yaptığı konuşmada; · 
"1983'ten sonra sivil yönetim gibi görünen yönetim as
lında 12 Eylül mantığının bir devamı niteliğindedir." 
dedi. Konuşmasında, "TC Anayasasına göre dokunul
mazlığı olan milletvekillerinin işkenceye tabi _ tutuldu
ğıınu, günlük basma yansıyan bilg!Jerin kamuoyunu ya
nıltıcı nitelikte oluğıınu" belirten ONAL; "bölgede Kürt 
halkı üzerindeki baskıların arttığını, insanların cenaze
lerine sahip çıkmasını bile hazınedemeyen ve cezalan-

Avrupa Parlamenıo'su Üyeleri Basın Toplantısı Sırasında 

dıran bir mantığın Türkiye'deki sorunları çözemeyece
ğini" .. dile getirdi. 

ONAL; ( .. . ) Son zamanlarda Türkiye'de demokrasi
nin işlediğini söyleyenler var. Ben onlara soruyorum, 
DİSK beraat etti, ama yürütme DİSK'in tüm mal varlı
ğına el koymuştur. Yargının bu kararı yürütme tarafın
dan işlemez hale getirildi. Sendikal haklar insan hak ve 
özgürlüklerinin ~ir parçasıdır. Böyle demokrasi olur 
mu? ( ... ) Polisin Istanbul'da yaptığı operasyonlarda ka
muoyuna, silahla karşılık verildiği söylendi. Araştır
malarıma göre böyle bir durum söz konusu değil. Polis 

Kamil ERMiŞ 

resmen cinayet işlemiştir. ( ... ) Türkiye'de Kürtlerin var
lığı inkar edilemez durumdadır. Bu gerçeği savunanlara 
bu ülkede hala işkence yapılıyorsa, bu gerçeği savunan 
siyasi partileri kapatmak için komplolar yapılıyorsa de
mokrasiden asla söz edilemez." diyerek sözlerini nokta
tadı. 

Toplantıda daha sonra söz alan Almanya Yeşiller 
Partisi Milletvekili Clodia ROTH sözlerine, "Biz her 
şeyden önce Vedat AYDIN'ın ailesine, HEP üyelerine 
ve cenaze töreninde ölen insanların ailelerine başsağh
ğı diliyor; olayda ·yaralanan insanlara başsağlığı dilek
lerimizi iletmenizi rica ediyoruz." diyerek başladi. 

ROTH konuşmasına devamla, "Bütün haskılara 
rağmen Türkiye'de daha insanca bir yaşam mücadelesi
nin devam edeceği görüşündeyiz. ( ... ) Şunu belirtmek 
isterim ki, bütün yüreğimizle, gücümüzle partİnize yö
nelik düzenlenecek kof!1plolar~ karşı duracağımızı, siz
lerin yanında olacağımızı temin ediyoruz."dedi. 

Toplantıda söz alan alman Sosyal Demokrat Parti 
üyesi Leyla ONUR J.çonuşmasında; " ( ... ) Biz son olay

Türkiye'de pozitif olayların ge
ğini sanıyorduk. Hayal kırıklığına 

radık. ( ... ) Gerek Alman basınında, 
tgeıiek!;e Türk basınında okuduğumuz 

tespit ettiğimiz kadarıyla sizinle 
görüşleri paylaşıyor, bu konuda 

· sorumlu görüyoruz. Fakat 
kadar hükümet sorumluluğu

I etmemiştir. Biz olayı özenle 
· "dedi. 

, Hakları Derneği İs-
Şubesi, HEP Diyarbakır İl 

ua:,l\.aıtıı Vedat AYDIN'ın öldürülme
ında yapılan cenaze töreni 

yaşanan olayları araştırmak 
yq!ladığı Başkan Erçan 

.. . Uyesi Eren KESKIN, 
lJyesi Ayşe N!-:Jr ZARA~OLU, 
Uyesi Ceylan üZERENGIN'den 

uşan heyetin hazırladığı raporu ka
uoyuna duyurmak için, 23.07.1991 

(Foto DEdG) tarihinde bir basın toplantısı düzenle
di. 

Toplantıya SHP eski İstanbul İl Başkanı ve İHD 
üyesi .. Ercan KARAKA.Ş, HEP Gaziosmanpaşa İlçesi 
Yk. Uyesi Hüseyin YUCE ve olayda gözaltına alınan 
Salih GÖSTERİCİ de katıldı. 

Salih GÖSTERiCi, olay anında gözaltına alındığı
nı, yapılan işkenceler yanında kendisine Mardinkapı 
Karakolu'nda ne olduğunu bilmediği bir iğnenin yapıl
dığını belirtti. Bu iğnenin ky_ndisi d!şırıd.a bir çok kişi
ye de yapıldığını belirten GOSTERICI, IHD tarafından 
tahlil yaptınlmak üzere İstanbul'a getirildiğini söyledi. 
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PAŞABAHÇE DiRENiŞi 

Egemenler bir kez daha büyük ekonomik puna
lımlarla, siyasi çıkmazlarla yüz-yüze. 

Onlar içine düştükleri durumdan köylü kurnazlı

ğıyla sıyrılmayı , "ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı" 

amaçlıyorlar. Ekonomiyi düzlüğe çıkarma sevdasıyla 
işçi kıyımları örgütlüyor, üretim alanlarını felce uğratı
yorlar. Azgın bir canavar haline gelen enflasyona 
karşı ciddi hiç bir örilem alınmıyor, işçi ücretleri gü
lünç rakamlarla ifade ediliyor, tüm çalışanların ekono
mik ve siyasal talepleri baskı ve zor yoluyla susturui
maya çalışılıyor. 

Son dönemlerde işçi kıyımı gittikçe yükselen bir 
ibre çiziyor. Son bir iki ay içerisinde Cam Fabrikala
rından toplam 1393 işçi sokağa atıldı. Garipoğlu iplik
ten 600, Mersin Kromsan, Mersin Soda, ÇKS ve Fib
rotek'ten toplam 377 işçi işten atıldı. 

Bu işçi kıyımı politikası farklı üretim alanlarında 
farklı şekillerde cereyan ederek sürüyor. Mercedes 
Benz Körfez Krizi'ni bahane ederek 1 000 işçiyi 3 ay 
ücretsiz "izin"e çıkardığını açıkladı. 1000 kadar ME
TAŞ işçisi de uzun bir süreden beridir fabrikalarının 
kapatılmasını protesto için eylemde: 

Işçi k ı yımının en yoğun olarak yaşandığı üretim 
alanlarından biri de Cam Fabrikaları . Paşabahçe'de 

641, Anadolu'da 440, Trakya'da 147, Kırklareli'nde 

45, Sinop'ta 120 olmak üzere Cam fabrikalarından 

toplam 1393 işçi teknolojik nedenler bahane gösterile
rek işten atıldı. 

Işçi kıyımı tüm acımasızlığıyla sürerken, uygula
nan bu kıyım politikasına karşı işçiler sessiz kalmadı
lar. Görkemli eylemlikler geliştirerek seslerini yükselt
tiler, portesto eylemlerinde bulundular. Bu eylemlerin 
içinde en önemlisi şüphesiz Paşabahçe işçilerini dire
nişiydi. Paşabahçe direnişi bu gün de sürüyor. Halkın 
bu direnişe katılımı ve işçilerin gösterdiği kararlılık, 

eylemin Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli bir yer 
edinmesin·i sağladı. 

25 Temmuz 1991 tarihinde Paşabahçe Cam Fab
rikası çalışanlarından 641 kişinin, teknolojik nedenler 
bahane edilerek işten atılmasından sonra, Kristal-iş 
Paşabahçe Şubesi işi durdurarak işten atılmaları pro
testo etti. Işçiler fabrika bahçesinde oturarak işten 
atılmaları protesto ettiler ve işten atılan arkadaşları 

yenid.eo işe alınıncaya dek işbaşı yapmayacaklarını, 
fabrikayı terketmeyeceklerini bildirdiler. 

Yılmaz VAROL 

Paşabahçe'de yükselen bu ses 29 Temmuz 1991 
günü Beykoz esnafının kepenk kapatmasıyla daha 
da anlamlı, güçlü bir sese dönüştü. Böylelikle 12 Ey
lül sonrası ilk kez Istanbul gibi bir yerde halk, varolan 
sorunlara ortak olduğunu somut bir şekilde göstermiş 
ve kepenk indirmişti. Öte yandan pazarcı esnafı da 
aynı gün pazar açmayarak bu eylemi destekledi. 

Cam fabriskasının önü eylemci ailelerin katılımıy
la tam bir şenlik alanına döndü. Aileler, günboyu fab
rika önünde toplanarak eylemcilere destek verdiler, 
sloganlar attılar, yürüyüşler düzenlediler. 

Eylem DYP - SHP - HEP - RP - SBP il ve ilçe ör
gütleri, Beykoz Belediye Meclisi üyeleri, Tek Gıda Iş, 
Kristal iş, Deri-iş, Beykoz Pazarcılar Derneği, Beykoz 
Esnaf - Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi, Eğit - Der, 
Eğit - Sen, Belediye Memurları, Aksel Fabrikası işçi
leri, Dergiler Platformu vb. kurum ve kuruluşlar tara
fından desteklendi. 

Süregelen eylem boyunca yaklaşık 20 kişi gözal
tına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmını sosyalist 
basın çalışanları ve gazete muhabirieri oluşturmak
taydı . 

Eylemin sürdüğü şu günlere kadar işveren asılsız 
demeçlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için çe
şitli gazetelere boy boy ilanlar vererek işten atılmaları 
haklı göstermeye çalıştı. Bir ara Vehbi Koç bile SHP 
Genel Başkanı Erdal inönü'ye ve DYP Genel Başka
nı Süleyman Demireı:e, işten atılmalara karşı çıkma

maları yönünde uyarılarda bulundu. 

Kristal iş Başkanı ibrahim EREN tüm bunlara dik
kat çekerek, işverenin yaptığı bu tür açıklamaların 
asılsız olduğunu, insanın teknoloji için değil, teknoloji
nin insan için olduğunu, teknolojik gelişmeler konu
sunda işverene somut öneriler götürdüklerini ancak 
bu önerilerin dikkate alınmadığını, yaşanan işçi kıyı
m ı nın hükümet politikasının bir sonucu olduğunu be
lirtti. 

Çeşitli sendikalar Paşabahçe eylemine destek 
amacıy la eylemlilik süreci başlattılar. Belediye Iş 
Sendikası 2 Nolu Şubesi'ne bağlı çeşitli işyerlerinden 

- yaklaşık 6500 işçi 2 Ağustos 1991 günü yarım gün işi 
bıraktı. Paşabahçe eylemine verilen destek her ge
çen gün farklı şekillerde sürüyor. 

Paşabahçe'e işçi ve halk elele yürüyor. 
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MEM ü ZiN VE YALAN EDiLMEYE .. .. - .. .. 
ÇALIŞILAN KUR-T KUL TURU 

-
2932 sayılı yasanın yürürlükten kalkmasından 

sonra, Kürt dili ve kültürüne yönelik yayın ve diğer 
alanlarda korkunç bir karmaşa yaşanıyor. Bir yan
dan, yasa daha yürüriÜkteyken bir kısım yayın or
ganlarınca, meşruiyet temelinde yürütülen müca
dele devam ederken; öte yandan, olaya ticari bir 
mantıkla yaklaşan kimileri, varolan ou kültürel de
ğerleri talan edercesine, içeriğiı:ıi boşaltarak kullan
maya çalışıyor. Ortalık, bir anda Kürt dili, tarihi ve 
kültürünü konu alan (elbette bu yönde yapılan iyi 
niyetli ve olumlu katkıları bunun dışında tutmak 
gerekiyor) bir çok çalışmayla doldu. Araştınimaya 
değer, önemli bir tüketici kitlesi olan bu kültürü ya
şatmak adına bir çok kitap, kaset vb. yayınlar sü
rekli olarak piyasaya sürülüyor. 

Bunun son örneklerinden biri de, büyÖk Kürt 
şairi ve düşünürü Ahmede Xani'nin, Kürt klasikleri 
arasında yer alan ünlü Mem ü Zin adlı eserinin fil
me alınması olayında yaşandı. Bir süredir bu yön
de çalışmalar yapıldığı biliniyordu. 

Elbette, ideal olan böyle bir eserin, kendi dilin
de ve Kürt sinemacıları tarafından filme alınması
dır. Fakat, Kürt kültürüne yapacağı katkılar açısın
dan, bu tür çalışmalara da ilke olarak karşı 

olmamak gerekiyor. Bu olayı da, işin başında böy
lesi bir yaklaşımla değerlendirmek gerekiyor. 

Ancak yapılan bu çalışmanın gerçek amacı, 
geçtiğimiz günlerde yapılan Mem ü Zin filminin ta
nıtım kokteylinde ortaya çıktı. Aksiyon Yapımcılık 
tarafından filme alınacak olan eserin senaryosunu 
Hamza ÖZBAL yazmıştı. ÖZBAL, tanıtım koktey
linde geldiğinde , 45 günlük sürekli bir çalışma so
nucu, büyük bir özveriyle, sınırlı kaynaklarla da ol
sa hazırladığı senaryonun tümden değiştirildiğini · 
gördü. Filmin adı "Mem ü Zin"den, yapılan bir oldu 
bittiyle "Memo ile Zeyno"ya dönüştürülmüştü. Bu
nun yanında tilmin kahramanlarının Kürtçe isimleri 
de Türkçeleştirilmişti. Senaryoda, Kürtlerin ve tüm 
ezilen halkların özgürlük bayramı olarak ifade edi
len 21 Mart Nevroz Bayramı bir anda "Hıdırellez" 
oluvermiş. Ancak senaryoyu değiştirenler o denli 
tarih bilgisinden yoksun olacaklar ki, 6 Mayıs'ta 
kutlanan Hıdırellez'i, 21 Mart Nearoz Bayramı'nın 
yerine koyarlarken tarihleri değiştirme gereği duy-

Sedat KARAKAŞ 
mamışlardı. Senaryoda yazılı olan her Kürt keli
mesi, adeta yangından mal kaçırırcasına bir anda 
yok edilmişti. 

Bunun üzerine, yapımcı firma ve yönetmenle 
derhal ilişkiye geçen ÖZBAL, onların olumsuz ta
vırları üzerine kendi deyimiyle "savaşı" başlatma 
kararı alıyordu. 

ÖZBAL, ertesi gün Ist Tabipler Odası'nda ya
pımcı firma tesilcileri ve yönetmenin de davetli ol
duğu bir basın toplantısı yaptı. Ama ne hikmetse 
ne yapımcı firma yetkilileri, ne de yönetmen basın 
toplantısına ilgi göstermemişti. Hamza ÖZBAL ba-

- sın toplantısında özetle, kendisinin .bir Kürt aydını 
olarak bu kültür talanına izin vermeyeceğini belirte
rek, bu konuya duyarlı herkesin yardımlarını bek
lediğini vurguladı. Tek başına da olsa bu mücade
leyi sürdüreceğini söyleyen ÖZBAL, senaryonun 
kendisinden izinsiz kullanılamayacağını, bu konu
da gerekirse hukuki yollara başvuracağını bildirdi. 
öte yandan çalışma başlarken olaya sıcak bakan 
ve yardım edeceklerJni belirten Musa ANTER, 
Cemşit BENDER gibi kimi aydınların da olayın 

gerçek niteliğini öğrendikten sonra desteklerini 
çektiklerini belirtti. 

Basın toplantısında, yazdığı senaryonun oriji
nali ve değiştirilmiş h?linden birer bölüm-okuyarak 
karşılaştırmalar yapan ÖZBAL; senaryonun içeriği
nin boşaltılarak sıradan bir aşk, hatta seks filmi ha
line getirildiğini söyledi. Cumhuriyet Gazetis['nde 
Refik DURBAŞ tarafından yazılan tilmin tanıtım ya
zısında, senaryonun ortak bir çalışma olduğunun 
belirtildiğini, oysa senaryoyu kendisininn yazdığını, 
gönderdiği tekzip yazısının da gazetede yayınlan
madığını belirtti. Ayrıca, yapımcı firmanın olaya 
tam bir ticari mantıkla yaklaştığını, yazdığı senar
yoyu bir Kürt beyi olan Ziyneddin Bey üzerine kur
duğunu, oysa firmanın Zin'i oyanayan Meltem DO
GANAY'ı öne çıkararak eserin içeriğini boşaltığını 
vurguladı. 

- ÖZBAL, Kürt kültürünün yaşatılması ve gelişti
rilme$i için bu tür uygulamaların karşısında durul
ması gerektiğini, bu -mücadeleye herkesin omuz 
vermesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı. 
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Ulla Jelpke'nin görüşü: 

· "Kürdistan'da yaşanan bu gelişmeler, 
gelecekte çok daha korkutucu olayların göstergesidir" 
Avrupa Parlamentosu üyesi, Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) üyesi Ulla Jelpke Temmuz 

ayında Diyarbakır'da cereyan eden olaylardan sonra, yörede incelemede bulunmak amacıyla bir 
heyetle birlikte Diyarbakır'a geldi. Jelpke , geliş amaçlannı , gözlem/erini, Kürt sorununun çözü
mü konusundaki değerlendirme/erini, dergimize şöyle açıkladı : 

Biz, Vedat Aydın cinayeti ve 
özellikle daha sonra cenaze töre
nine yönelik saldırı ve katiian'lı ay
dınlatmak ve bilgi almak amacıyla 
bölgeye geldik. Vedat Aydın'ın öl
dürülmesi konusunda Türk devle
tinin yaptığı açıklamalarda birçok 
çelişkiler var. 

Bu derece tanınmış bir insan 
kaçırılıyor. Kaçınldıktan sonra ai
lesi, arkadaşları, avukatıarı resmi 
merciiere başvuruda bulunuyor
lar. Daha sonra bu kişi ölü bulu
nuyor. Fotoğrafları tüm gazeteler
de yayınlanıyor. Buna rağmen ölü 
bulunduktan hemen sonra alel 
acele gizlice Maden'de gömülü
yar. Bu derece tanınmış, kaybol
duğu kamuoyuna ve basına yansı
mış biri varken, cesedin J)izlice gö
mülmesi, bir çelişkidir. Oğrendiği
miz kadarıyla Türk yasalarına 
göre__, kimliği tespit edilemeyen bir 
ceset bulunduğ.unda, 5-1 O gün 
bekletilmesi gerekiyor. Oysa Ve
dat Aydın'ın cesedi hemen gömül
müş, hem . de cinayete kurban 
gittiği açıkken ... Hiç bir inceleme 
yapılmadan, 5 saat içinde gizlice 
gömülmüş. B\J da gösteriyor ki, 
çok açık olarak birşeyler gizlen
mek isteniyor. 

Cinayetten 1 O gün sonra olay 
yerinde yaptığımız incelemelerde, 
4 adet boş mermi kovan ı bulduk. 
Bu da, savcılığın ve polisin delil 
toplama işlevlerini hiç bir biçimde 
yerine getirmediklerini açıkça gös-

te riyor. 
Ayrıca Türk devletinin yanıtla

ması gereken bir soru daha var. 
Cesedin kimlik tespiti yapılmadan, 
gömülme emrini kim verdi? Tanık
ların anlatımına göre, Maden Has
tanesi yetkileri, "Biz cesedi Elazığ 
Devlet Hastanesi Morguna gönde-

. rebiliriz." şeklinde açıklama yap
malarına rağmen, ceset gönderil
memiş ve gömülmesi saQianmış-

tır. Yine, 
Maden po
lisinin Di
yarbakır'd
.an telefon
la sorduğu 
"bölgeniz
de kaybo
lan · şahıs 
var mı? Bir 
ceset bul
duk." şek
lindeki 
sorusuna, . 
Vedat Ay
dın'la ilgili 
olarak 
gü nle.r.ce 
öncesin
den başvu
ru olması

na · rağ
men, ce
vap olarak 
"bizde öy
le biri yok" 

U/la Jelpke denmiştir. 
Aynı çelişkiler yapılan cenaze tö
reni sırasında yaşanan olaylarda 
da sözkonusudur. 

Kendisini Avrupalı olarak lanse 
eden bir ülkede böyle bir katliamın 
yaşanmış olması, kabul edilemez 
birşeydir. Devlet bu olaydaki tüm 
sorumluluğunu reddetmektedir. 
Ancak, olaylar sırasında ateş eden 
maskeli özel timler var. Hükütnet, 
ateş emrini kimin verdiğini ve ateş 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

edenlerin kimliklerini açıklamak 
zorundadır. 
Görüştüğümüz balistik muaye

ne uzmanı bir tanık, devlet yetkili
lerinin "HEP otobüsünden ateş 
edildi" yönünde yaptıkları açıkla
maların tam tersini saptadı. Uz
man tanık yaptığı incelemelerde, 
otobüste varolan kurşun delikleri
nin hepsinin dışarıdan açılan ateş 
sonucu olduğunu tepsit etti. Ölü 
ve yaralı sayısının bu derece yük
sek olması ve bunların ailelerine 
yönelik devletin olumsuz tavrı da, 
ayrıca üzücüdür. Öldürülen 3 gen
cin baş ve göğüs bölgelerinde kur
şun yaraları tespit ettik. Bu da 
gösteriyor ki, polis, bilinçli bir bi
çimde, öldürmek amacıyla ateş et
miştir. Görüştüğümüz ailelerdem 
biri, oğullarının ölüm haberini ga
zetelerden öğrendiklerini söyledi. 
Demokratik muhalefete yönelik bu 
tür saldırilar korkunçtur. 

Ankara'da hastanede görüştü
ğümüz HEP Milletvekili Adnan Ek
men, milletvekili olduğunu söy
lemesine rağmen kendisinin, kra
vatından tutulup sürüklenerek dö
vüldüğünü belirtti. Bu tür olayların 
yaşandığı bir ülke, demokrati~ bir 

ülke olarak kabul edilemez. 
Ayrıca polis, Diyarbakır'da yara

lıların bulunduğu 3 hastaneyi ka
rakol haline getirmiş, ağır yaralılar 
dahil içerde bulunan herkes sor
gulanmıştır. Yaralıların dışarıyla 

olan bağlantıları tamamen kesil
miş, içeri giriş çıkışlar yasaklan
mıştır. Bu olay, insanlık dışıdır. 
Oğrendiğimize göre 16 kişi ha-~ 

la kayıptır. Kayıpların durumlarını 
açıklığa kavuşturma konusunda 
devletin hiç bir ciddi çabası yok
tur. Tam tersine devlet, şiddete 
maruz kalan insanları suçlu gibi 
göstermeye çalışmaktadır. insan
lar sevilen ve saygı duyulan bir in
sanın katiedilmesini protesto 
etmek amacıyla cenazesine katıl~ 
dıkları için suçlu muamelesi gör
mektedir. 

Heyet olar~k yaptığımız incele
meler sırasında siyasi polisin bir
Çok engellemeleriyle karşılaştık. 
Filme alma, sürekli olarak izlenme 
vb. Ben baskının yoğun olarak ya
şandığı birçok ülkeye gittim. An
cak bu tür bir olayla ilk kez kar-
şılaştım. , 

Kürdistan'da yaşanan bu geliş
meler, gelecekte çok daha korku-

DENG 

tucu olayların göstergesidir. Türk 
hükümeti dışa karşı liberal bir gö
rüntü vermeye çalışıyor. Kürtçenin 
serbest bırakıldığını, Kürtlerin hak
larının tanındığını söylüyor. Ancak 
biz bölgedeki köyleri de dolaştık. 
Devlet terörü, orada yaşayan in
sanların günlük yaşantısı haline 
gelmiş .. 

incelemelerde bulunduğumuz 3 
gün içinde, önemli bilgiler aldık . 

Birçok çelişki ve sorularla karşı 
karşıya kaldık . Bunların açıklan

ması gerekiyor. Uluslararası ka
muoyuna ve diğer ilgililere bu 
soruları ileteceğiz . Bu olay, hem 
tek başına, hem de Türkiye'de 
Kürt halkına yönelik şiddet ve te
rörün boyutlarının bir örneği olma
sı anlamınçla çok önemlidir. 
Olayların açiklığa kavuşturulması
nın kararlı takipçisi olacağız. Ge
rek Alman Parlamentosu, gerek 
Avrupa Parlamentosu bünyesinde 
bu olayları araştıracak bir heyetin 
oluşturulması yönünde çaba gös
tereceğiz;. 
· Bence, Kürt sorununun çözü

mü, Kürt halkının kendi geleceği 
konusunda kendisinin karar sahi
bi olmasına bağlıdır. Bu konuda 
da çaba göstermek gerekiyor. 

ÖZ-GE YA Yll\'EVİ'l\'DEN OKUV-UCUY 1\~ 

YENİ YA YlNLARlMIZ 
1- Mirzali Çimen : DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE GER! KALMIŞLIK SORUNU, 120 s. Fiyau: 10.000 TL. 
(Kürdistan'ın Sosyo-Ekonomik Durumu) 
2- Arşak l'oladyan : VII.-X. YÜZYILLARDA KÜRTLER, 112 s. Fiyau: 10.000,- TL. 
(7,8,9,10'uncu yüzyıllar Kürt tarihinin en boyutlu ve en ilginç incelemesi. Eser, Rusça'dan çevrilmiştir) 

3- Haz. Mehmet Bayrak : KÜRT HALK TÜRKÜLERİ (K !LAM 0 STRANEN KURD), 300 s. Fiyau: 30.000,- TL. 
(Türkiye'de ilk kez yayımlanan Kürt Halk Türküleri inceleme- antolojisi) 

Yayınevimizce Satışa Sunulan Diğer Kitaplar 
1- ÖZGÜR GELECEK Dergisi Cildi, Fiyau: 25.000, -TL. 
(1988 - 1989 yıllannda 8 sayı olarak çılap, toplam 30 davaya konu olduktan sonra aklanan Derginin sınırlı sayıda cildi 

yapılmışur. İsteyenler Yayınevi Merkezinden, Istanbul'da Fırat Dağıum'dan, Diyarbakır'da Dilan Kitabevi'nden sağlayabilirler.) 
2- Mehmet Bayrak: EŞKIYALIK VE EŞKIYA TÜRKÜLERİ (Inceleme- Antoloji), 386 s. Fiyau: 25.000, -TL. 
3- Mehmet Bayrak: PiR SULTAN ABDAL, 260 s. Fiyau: 15.000,- TL. 

l 

(Osmanlı toplumunda heterodoks inançlar ve başkaldın konularına ilgi duyanlar için belgesel-şiirsel bir inceleme) 
4- Mehmet Bayrak: TEVFiK F!KRET VE DEVRIM (İnceleme), 176 s. Fiyau: 7500,- TI... 
(Aydınlanma hareketinin materyalist, insancı şair Pikret'teki yansıması) 
5- Mehmet Bayrak: HALK GÜLMECESİ, 232 s. Fiyau: 10.000,- TL 
(Gülen halk muhalefetinin sözlü ve yazılı edebiyattaki yansımasma ilişkin bir ineeleme-örnekleme çalışması) 
6- Ozan Telli: ŞAHKULU DESTANI, KALENDEROGLU PiR! MEHMET DESTANI, AŞKTAN UMUT KESİLMEZ (Şiir) 

Her biri 2500, -TL. 
7- Aşık Temeli: SINIRLARI ISTEMIYOM KARDEŞIM, (Şiirler) Flyatı: 3000, -TL 

isteme Adresi : Yayınevinden başka, YURT Yayın Dağıtım, G.M.K. Bulvarı, Onur İşhanı, Kat: 7, No : 176, 
Tel: 117 35 49, Kızılay-ANKARA 
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Bu tekzip yazısı yayınlanmak üzere 2000'e Doğru'ya gönderilmiş, ancak yayınlanmamıştır. 

SAYIN2000'EDOGRUYAZIKURULU; 
21 Temmuz 1991 tarihli 2000'e Doğru'nun .25. sayfasında yayınlanan "Kürt Hak ve Özgürlükler Giri~im Komitesi" b~

lıklı yazı, objektif habereilik anlayı~ından uzak ve kamuoyunu yani ı~ bilgilendirmeye yönelik bir ard niyetİn ürünüdür. 
Ilgili çevre, kurum, ki~i ve kamuoyuna kar~ı duyduğum sorumluluk gereği olayın açıklığa kavu~turulması gerektiğine 

inanıyorum. 
Muhabirinizin, ( ... ) görüşüne ba~vurduğumuz DENG Dergisi sahibi Hikmet ÇETlN "işlerinin yoğunluğu nedeniyle görü

~ecek zamanı olmadığını" söyledi. ( ... ) ~eklindeki belirlemesi doğru değildir. 
Yazıda, "Kürt Hak ve Özgürlükler Girişim Komitesi" siyasi çevrelerin ve dergilerin bileşimi gibi lanse edilmeye çalışılı

yor. "2000'e Doğru'nun" bu yakl~urunı anlamak mümkün. Ancak bizim anlayışımıza göre, Kürt halkının özgürlük ve de
mokrasi mücadelesine yararı olacak böylesi olu~umlar, gruplar ve çevreler üstü olmalıdır. Bir yurtsever aydın hareketi olarak 
ta tanımlayabileceğimiz bu komite duyarlı insanların olu~turduğu bir platformun ürünüdür. . 

"Kürt Hak ve Özgürlükler Giri~im Kotınitesi"nin üyesi değilim. Ancak bu komitenin oluşum a~amasında çalı~malara 
katıldım ve komitenin olu~masına katkıda bulundum. Birilerinin komiteden çekilmesi bizzat komitenin sorunudur. Gerekli 
değerlendirmeyi bizzat komite yapmalıdır. · 

Ben yine de mücadelenin, "sığ kafalılann" aksine dar kalıplar içine hapsedilmemesi gerektiğine, yaratılmaya çalışılan 
çok renkliliğin ve çabaların önünün kesilemeyeceğine olan inancımla bu ve berizer çalı~maları desteklediğiini belirtmek iste
rim. 22.07.1991 

KAMUOYUNA AÇIKLAMA 

Hikmet ÇETİN 
DENG Dergisi Sahibi 

2000'e Doğru Dergisi'nde, son haftalarda HEJ:>'e ilişicin üç yazı yayımlandı. Bunlardan ikisi, HEP kurulta
yından önce ve o sırada; biri ise kurultaydan sonra, ona ilişkin haberleri içeren bir yazıydı. 

İlk yazı, Derginin kurultay öncesindelci sayısında çıktı. Bu yazıda, HEP'in ilk kurultayının, iki kanadın çe
kişmesine sahne olacağı ve bu çekişmenin sonucunda partinin kimliğinin belirleneceği ifade ediliyordu. Yazıya 
göre; HEP'te, biri "Yurtsever Devrimci Demokrat" diğeri 'J?.eformist" diye nitelenen ~.i kanat sözkonusuydu. Bu 
kanatları temsil eden kimi insanlardan da söz ediliyordu. Orneğin, İ. Aksoy, İ. Hakkı ünal ve M. Ali Eren refor
mİst ve alevici idiler. A. Karataş'ın ise, yurtsever devrimci demokratların genel sekreter adayı olduğu söyleni
yordu. HEP üyesi ve delegesi olan insanlar, tam da kurultay öncesinde okudukları bu yazı nedeniyle büyük bir 
şaşkınlığa kapıldılar. Partilerinin yurtsever olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölündüğünü, yıllardır demokrat 
ve yurtsever diye bildikleri insanların aslında reformİst olduğunu öğrenerek şaşırdılar. 

Kurultayın ikinci günü, henüz sonuçlar alınmadan, 9 Haziran 1991 tarihinde çıkan 2000'e Doğru'da kanatia
nn çekişmesinden açıkça söz edilmemeye çalışılmıştı. Daha çok program tartışmalarından , HEP'ten istifa et
meyi düşünenlerden ve Genel Sekreter adayı olabilecek i1ci kişiden söz edilmişti. Tabi bu arada, henüz Kurul
tay sonuçlanmadan; Av. Zübeyr Aybar'dan MKYK üyesi olarak söz ederek, müthiş bir ileri görüştülük örneği 
de sergilenmişti. · 

16 Haziran 1991 tarihli 2000'e Doğru'da ise, "Kurultay sonrası HEP, Çok şey değişmedi" başlığıyla, önce
ki iki yazıdan farklı ve belli ki onları izleme kaygısı gütmeyen üçüncü bir haber yazısı yayımlandı. Sadece ya
zının bir paragrafında, "Yurtsever Devrimci Birlik" adı altında bir listenin hazırlandığının söz edilerek, çok giz
li saldı bir biçimde, aslında yurtsever devrimci denen kanadın ortak listeye karşı çıktığı_fısıldanıyordu. 

2000'e Doğruculara soruyoruz: Kurultay öncesinde HEP'i anlatan bir değerlendirmenin, kurultay sonrasında 
da izlenmesi ve bu konudaki gelişmelerin okurlara aktarılması gazeteciliğin gereklerinden değil midir? Dergini
zin, ilk yazının haber kaynaklarına da başvurarak, HEP'teki kavganın nasıl sonuçlandığını öğrenmesi ve okula
nna iletmesi gerekınernekte midir? Yoksa, HEP'i yurtsever olanlar- yurtsever olmayanlar diye ilci kanada ayrıl
mış olarak anlatmak, Kurultay'a yönelik lcimi hesapların mı ürünüydü? kurultay öncesinde yayımladığınız 
yorum; objektif ve doğru habereilik ilkelerinden uzak bir biçimde, HEP delcgasyonunun kafasını karıştırmayı 
mı hedeflemişti? İkinci ve üçüncü yazıda kısmen yapıldığı gibi, insanların kendi ağızlarından, görüşlerini ak
tarmak yöntemi; ilk yazıda neden yapılmamıştır. 

Üyesi olduğumuz, sorunlarını yakından bildiğimiz HEP'te; bizce, partiyi çoğulcu, katılımcı, tüm demokrasi 
güçlerini kucaklayarak demokratik halk iktidarına ulaşmayı hedefleyen birgüç haline getirmek isteyenlerle, par
tinin dar ve marjinal kalması sonucunu doğuracak bir tavır geliştirenlerin varlığından ve mücadelesinden söz 
edilebilir. Bu süreçte, gerçek yurrtsever ve devrimcilerin kimlerr olduğu da ortaya çıkacaktır, inanıyoruz. 

Ancak, 2000'e Doğru Dergisi'nin, haber aldıkları kaynaklara da başvurarak, yukarıdaki sorulara dürüstçe 
yanıt vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, sorumsuzca yayımlanan ve kimlere hizmet ettiği belli olmayan ha
berlerinden biri daha olarak, bu yazılar da basın ve demokrasi tarihinin kara sayfalarına geçmekten kurtulama
yaeaklardır. 

KONYA'DAN BİR GRUP HEP'Lİ 
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KÜL TÜR SANAT/ AND 0 HUN.ER 

DERSEN ZMANE KURDİ • BARAN 

Kürtçe Dil Dersleri 

XVI 

BERİVAN 

Bı nave Berivan xwişkeke Şahan heye. Berivan hin çar 
sali ye. Ew hertışti pır mereq dıke ü dıxwaze hin bıbe . 

We rojeki jı have xwe pırsi : 

-Tu çırna ewqas dıreji? 
Bave we keni ü le vegerand: 

-Ez mezın ırn. Çend salan şunda tu ji dırej dıbi. 
-Çırna Marne Eli qasi tı;ı dırej nıne? 
-Hemü kes mezın dıbın, le bejna wan ne yek e. Ez bejn-

dırej ırn, ew navçebejn e. 
-Çırna pore te reş e, ye rnın kej e? 
-Pore diya te ji kej e. Tu lı diya xwe çüyi. 
-Le çave we şin ın, ye mın ... ? 
-Ye te reş ın. 
-Çıtna? 

Bave we sekıni: 
-Hıi ... ez çı bejırn? Hertışt yek nabe. Lı bexçe bınere: Pır 
texlit giya, feki ü kulilk hene. 

-Çırna, em kulilk ın? 
-Na, le e w ji jini ne . C ane w an ji heye. 
-Can çı ye? 

Bave we di sa sekıni, lı dora xwe nıheri, jı ser rnase fın· 

canek gırt ü got: 
-Bıner eva fıncana gır dıbe? 
-Na. t: , 

-Dırneşe? 
-N aa. 
-Jini rnezın dıbın, weki giya ü daran. Hın dırneşın, we-
ki heywan ı1 merıvan. Ü rojek te dırnırın. 
-Mırın çı ye? 
-Mırın? Ka dapira te te bira te? Par rnır. 

-Bele. • 
·-Merıv weki xew da dıçe ü cardın ranabe. Edi nalıve ii 
bihn nagıre. · 
-Bihn gırtın çıye? .· ·. , . . 
--.Merıv bı poze xwe dıgıre. Weki ha: 
Bihna xwe gırt ü da, go tma· xwe ajot: 
-Lı aliye dm, bihna tıştan heye. Bınere, ev sev e .. Çave 
xwe bıgıre! ' Te gırt? 
-Bele. 

Bave we sev dıreji lev ü poze we kır ü pırsi: 
-Çawa ye? 
-Bihna we xweş e. 
-Bele. Tama we ji xweş e. 
-Tam çtye? 
-Merıv bı zmane xwe tam dıke. Bıgre ve seve bıxwe u 
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1~ tarna we bınere. Hın tışt şirin ın, hın tahl ın. Şekır şi
rm e, isot tah! ü tüj ın, lernon tırş e, xwe şor e. Lı - aliye 

dm, rnerıv bı guhe xwe dengan dıbıhise; bı deste xwe lı 
tıştan dıde 1 hışki ı1 nermiya wan, gerrniya wan hin dıbe .. 
Merıv.. . 

Aqle Berivane dı tışteki dm da bu, we, edi guh ne dıda 
gotınen have xwe. 
Gotına wi bıri : 

-Bavo; ez şekır dıxwazırn, şekır! 
Ken : Gülüş Mejo : Beyin 

Kenin : Gülrnek Dapir : Bilyükanne 

Giri : Ağlayış · Par : Geçen yıl 

Şunda · : Sonra Xew da çun : Uyunıak . sönmek 

Marn : Amca Cardın :Bir kez daha 

Bejn : Boy-bos Lıvin : Kımıldamak 
Bejndırej : Uzun boylu Bihn gırtın : Nefes almak, 

Navçebejn : Orta boylu · koku almak 

Le çün : Benzemek Bihn :Nefes, koku 

Sekınin : Durnıak W eki ha : Bunun gibi 

Kej : Kumral Çav gırtın : Göz kapamak 

Jini : Canlı Çavgırtık : Körebe oyunu 

Can : Can Dıref kırın : Uzatmak 

lk ruherin : Bakmak, Paz : Burun 
araştırnıak Lev : Dudak 

Fıkırin ·: Düşünmek Tam : Tat 
Meşin : Yürümek Tahl : Acı 
Mırın : Ölmek Tahlik : Acı elma 

Tırşık : Turşu Tüj :Acı , sivri 

Ali : Taraf, yan Lernon : Limon 
Lı aliye dm : Diğer yandan X w e : Tuz 
Hışk : Sert Şor : Tuzlu 

Hışki" : Sertlik Guh : Kulak 

Nerm : Yumuşak Dest le dan : Dokwınıak 
Nerrni : Yumuşaklık Aqıl : Akıl 
Germi : Sıcaklık Mereq : Merak 

Kurt : Kısa Mereq kırın : Merak etmek 

Serhışk : Dik kafalı Tıral : Tembel 

Bı nave Berivan xwişkeke Şahan ht!ye: Xwişkeke Şa 
han heye, nave weBerivan e. · 

Xew da çun 

Şahan her şev dı saet 9'an da radıze ü hemadı xew da 
dı çe. 

Ba hat ü lambe dı xew da çü. 
Dest ıe dan 
·zarok dest lı sowe da, deste wi şewıti. 
Bıner, dest le bıde, çıqas nerm e. 
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l\1ERIVATİ 

Cemal have Şahan e. Eli mame Şahan e. Cemal ıl Eli 
bra ne. Şahan braziye Eli ye. Nadır, kure eli (Nadıre Eli), 
pısmame Şahan e. Gul, keça Eli (Gula Eli), datmama Şa
han e. 
Xatıln jına Eli ye, amajına Şahan e. 
Zelal ıl Mırcan xwişke hev ın. Mırcan xaltiya Şahan e. 

Mem, kılre Mırcan pısxaltiye Şahan e. 
Bave Cemal bapire Şahan e. Bave Zelale ji bapire wi 

ye. Diya Cemal ıl diya Zelale herdu dapiren wi ne. Şa
han newiye wan e. 

Ev kes hem ıl menven hev ın. Dı nav wan da menvati 
h eye. 

Menvati : Akrabalık Xalajın : Davı knnsı 
M am :Amca Xarzi : Yegen (kızkardeş 
Amajın : Amca knrısı çocuğu) 
Pısmam :Amca oğlu Xalti : Teyze 
Do tınarn :Amca kızı Pısxalti : Teyze oğlu 
B razi : Yeğen (erkek Bapir : Dede 

kardeş çocuğu) Da pir : Nene 
X al : Dayı Newi : Torun 

Kenin-B ıkene 

Şimdiki zaman: Ez dıkenim, tu dıkeni ... 

Dili geçmiş zaman: 

ı-Ez kenim, tu keni, ew keni , em kenin, hıln kenin .. . 
2·Ez keniyam, tu keniyayi, ew keniya, em keniyan, hıln 

keniyan ... ~ 

Girin-Bıgire 

Şimdiki zaman: Ez dıginm, tu dıgiri ... 

Dili geçmiş zaman 

ı.Ez girim, tu giri, ew giri, em girin ... 
2-E7. giriyam, tu giriyayi, ew giriya, em giriyan, hıln 

giriyan, ew giriyan 
Zara d; bexçe da dıkenın ıl dılizın . 

Yekijı ının ra gat "Kurdi ne zman e". Ez keniyam. Mın 
je ra gat: "Mejaye te şılştıne!" 
Şah an gaye xwe wında kıriye dıgire. Bave wi je ra gat 

"Megire! Ez yeki nuh jı te ra tinım." 
Bihıstın ku have wan lı Steml:ıale mıriye , hemıl giriyan. 

Lıvin-Bılıve! 

Ez dılıvım, tu dılıvi, ew dılıve ... 
ı. Ez lıvim, tu lıvi, ew lıvi, em lıv.in, ew lıvin 
2- Ez lıviyam, tu lıviyayi, ew lıviya, em lıviyan ... 

Pısing jı ciye xwe nalıve, herhal mıriye . 
Bılıve lo! Em dereng man. 
Dar lıvin ıl hırçek je derket; hedi hedi meşiya ıl çıl. 

Çün fiilinin mişli geçmiş zamanı: 

Ez çılme 
Tu çılyi 
Ew çılye 

Olumsuzu 

Em çılne 
Hıln çılne 
Ew çılne 

Ez ne çılme, tu ne çılyi, ew ne çılye, em ne çılne ... 

Le çün - lı hev çün 
Pore te ji mina diya te kej e, tu lı diya xwe çılyi. 
Ev ji pır serhışk e, lı have xwe çılye . 
Hesetı ıl Ehmed bra ne, le Hesen menvek jir e, Ehmed 

tıral e; · e w lı hev ne çılne. 

DENG 

Le çıln : Benzenıek 
Lı hev çıln : Birbirine benzemek. 

Hinkırın: 

Bersiva pırsen jerin bıdın: 
ı- Merıven dırej ra çı te gatın? 
2- Ew kesen ku bejna wan zırav e, jı wan ra çı te 

gatın? 

3- Pare te çı reng e? 
4- Çave te çı reng ın? 
5- Çend çave menvan heye? 
6- Menv bı çaven xwe çı dıke? 
7- Merıv dı saya guhe xwe da çı dıke? 
8- Merıv dı saya çı da bihn dıgıre? 
9- Çend leven menvan hene?ı-
ıo- Dı deven menvan da çı heye? 
ll- Çend dıdane menvan heye? 
ı2- Menv dı saya çı da tıştan taqı dıke? 
ı3- Lıng çı ra dıbın? 1 
ı4- Dest çı ra dıbın? 
ı5- Çav ıl guhe menvan lı ku ne? 
ı6- Pışta xwe nişan de. 
ı 7- Dı desten te da çe nd tıli hen e? 
ı8, Kevır hışk e yan ııerm e? 
ı9- Tama xwe çawa ye? 
20- İsat tılj e, yan tırş e? 
2ı- Ew sev şirin e, yan tahlık e? 
22- Bapire te xweş e, yan mıriye? 
23- Mame te heye? Nave xwe çı ye? 
24- Tu caran xaltiya xwe dıbıni? 
25- Nave dotmama Şahan çıye? 
26- Şahan ıl Nadır pısmame hev ın? 
27- Tu jı xale xwe hez dıki? 
28- Tu lı ke çılyi, lı diya xwe yan have xwe? 
29- Kevır çıma nalıve? 
30- Tu çı dıfıkıri, mala xwe mereq dıki? 
3ı- Tu par lı ku bılyi? 
32- Hıln bı hevale xwe ra çavgırtık dılizın't 

- SORECEK-
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Kültür, Toplumsal Yaşamdaki Onemi 
ve Bazı Görevler . Munzur ÇEM 

Kültüre İlişkin . Bazı Temel Özellikler: 

YurtdıŞında bulunan. Kürt kitlesinin ktiltürel çalışma
larına ve onları bekleyen görevlere değip.ıneden önce kül
türün bazı temel özelliklerinin üzerinde durmakta yarar 
olacağı kanısındayım. 

1. Kültür Bir Ust Yapı Kurumudur: Kuşkusuz, her
~ hangi bir toi?J.umda kültür ve kültüreilişkiıi politikalar üze: 

,!-• · " rinde durulurken2 bunları o toplumdan, me;:vcut sistewin 
~...1' ara erınden ayrı olarak ele alamayı!: Çünkü kültür bi.!:_ 

'lY üst yapı leurumudur ve uzun vadede onu beliı:.Jeyen a tya
QI, ı eııreaına ~ı üre11 r.zlıu:ma.sahip .. top
lumlarda kültür de farklı nitelikler gösterir. Maddi 

yükseldiler. Bunun sonucunda da fazla ürün ortaya çıktı 

maıların üretim 'biçimleri, ınsa ar arasın ilişkilerin • 
niteliği değiştikçe, kültür de buna paralel olarak gelişip ~~~~~~~!.W_;~~~~~~=~~~:._': 
değişir; tıpkı onun gibi basitten karmaşığa doğru yükse-
lir . Ancak bundan, üstya ının ve ir arçası olan 
kültürün asifbir konumda o u alı. Tersi-ne üst yapı, dönemlere ve koşullara öre artan ve a ~ 
an ö u e a t ı et er, to lumsal eli me üzerinde 
~y_a u yönde etkide u unur. 

Ilkel komünal toplumlarda geçerli olan esas kural, el
de _edilen ürünlerin o topluluğu oluşturan bireyler arasın
da eşit şekilde bölüşülmesiydi. Çünkü sahip olunan ürün, 
toplumun gereksinmelerini ancak çok asgari düzeyde kar
şılayabilecek kadardı. Böyle bir durumda topluluk üye
lerinden bazılarının, öteki bireyler aleyhine mevc'tıt 
üründen fazta pay almaya kalkışmaları ve servet biriktir
meleri açlığa ve ölümlere yolaçardı. Doğal olarak ilkel 
toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerleri de buna göre 
şekillenmişti. O günün basit kültürü, ortaklaşa çalışma
yı, elde ed-ileni eşitçe bölüşmeyi öngörüyor, böyle bir an
layışı savunuyordu. 

Ne var ki toplum yerinde saymıyordu . Zamanl!l üre
..tim araçları ve ürün elde etme yöntemleri gelişti . Insan
lar .. bu konularda daha bilgili ve deney li bir konuma 
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süregelen bir birikimdir. Yine kültürün sınıfsal niteliği 
üzerinde dururken, karşılıklı etkileşimi de gözden uzak 
tutrriamalıyız. Herhangi bir toplumda, yüzde yüz bir sr
nıfa ait, ötekilerin kültürlerinden etkilenmeyen saf bir kül
türün varlığı düşünülemez. Ana hatları itibarıyle farklı 
niteliklere sahip sınıf ve tabakaların kültürleri, bazı te
mel nitelikleri itibariyle birt>irlerinden ayrı olsalar bile, 
birbirlerini karşılıklı olarak etkilemekten geri kalmazlar. 
Kaldı ki geçmişten gelen kültür mirasları zaten toplumun 
tamamının ortak malı haline geliyor. 

' 4. Günümüzde kültürel değerler evrenselleşmiştir: 
Kapitalizm öncesinde toplumlar kapalı bir yapıya sahip
tiler ve ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kısmen dar 
bir çerçevede kalıyordu. Ancak kapitalizm çağında bilim, 
teknoloji ve sanat alanında sağlanan büyük· gelişmeler, 
ekonomide olduğu kadar sosyal ve kültürel hayatta da 
önemli gelişmeler, ekonomide olduğu kadar sosyal ve kül
türel hayatta da önemli değişikliklere yolaçtı. Başka bir 
anlatımla kapitalizm feodal çitleri parçalarken, sadece pa
zarı bütünleştirerek onu ulusal düzeye çıkarınakla kalma
dı. O aynı zamanda kültür alanında da aynı sonucu 
doğurdu. Yine sermaye, kendi anavatanını aşarak dün- · 
yanın öteki bölgel~rine doğru açılırken de kendi kültürü
nü, gelenek ve tön!lerini, hukukunu birlikte götürüyordu. 

Günümüzde Geçerli Kültür Politikaları Üzerine 

Günümüzde kültür bir yandan evrensel bir değer ola
rak beniruseniyor ve onun korunması yolunda çaba h!lr
canıyor. Bu, uluslararası bir çok anlaşmanın da konusunu 
teşkil etmektedir. Örneğin, dil ve kültürlerin .. korunması 
ve geliştirilmesi en başta Birleşmiş Milletler Orgütü'nün 
görevleri arasında• bulunuyor. Bu amaca uygun olarak 
''Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO) oluşturulmuş. Yine Helsinki Nihayi Belge-. 
si'nin maddeleri arasında kültürlerin korunmasına özel bir 
önem veriliyor. O~un devamı niteliğinde bulunan "Av
rupa Güvenlik ve Işbirliği" (AGIK) çalışmalarında du
rum aynıdır. Avrupa Kopseyi'ı:ıin kuruluş amaçları 

arasında da aynı konunun yer aldığı ve sözkonusu örgü
tün pratikte buna yönelik çalışmalar yaptığı bilinmekte
dir. Elbet buna ilişkin örnekleri daha da çoğaltmak 
olanaklı. 

Ancak tüm bu olumlu adımlara karşın, yine de pratik
te harcanan çabaların yeterli ol4.\ığunu söylemeye olanak 
yok. Her şeyden önce yukarıda bahsi geçen kuruluşların 
çalışma ilkeleri arasında ve anlaşma maddelerinde yer alan 
hükümler, çoğu kez yaşama geçirilemiyor ve kağıt üze
rinde kalmaktan kurtulamıyorlar. Çünkü uluslararası her
hangi bir anlaşmanın hükümleri bu anlamda neleri içerirse 
içersin, sonunda belirleyici olan ona taraf devletlerin kar
şılıklı ilişkileri, karşılıklı çıkarlarıdır. Böyle olunca da ta
raflardan birinin, anlaşmayı çiğnemesinin önüne geçmek 
kolay olmuyor. 

Bu bakımdan gerek gelişmiş kapitalist ve gerekse az
gelişmiş ülkelerin halkları, öteki baskı türlerine ek ola
rak kültürel yönden de değişik türden baskılarla 

yüzyüzeler. · 
.fmperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri, geri kal- _ .. 
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.,:amanda bir kültür çarpıtması , bir yozlastırma progra
ııııdır. 

Gelişmiş kapitalist dünyada ise ba_şka türden kültürel 
sorunlar yaşaniyor. Dışarıdan bakıldiğında pekçokları bu 
ülkelerin gerçekten demokratik, gerçekten insanın özgürce 
gelişmesini, kişilik kazanmasını ve düşünmesini sağlama
ya çalışan ülkeler olarak görürler. Yine onların kendi pro
pagandaları da bu yöndedir. Oysa mesele daha yakından 
ele alındığında , durumun hiç de söylenildiği gibi olmadı= 
ğı kolayca anlaşılır. Bu ülkelerde kültürel çalışma yap
mak. her şeyden önce bir maddi güç sorunudur. Başka 
bir deyişle öteki alanlarda olduğu gibi .bu alanda da qü
dük çalabiirnek için, gerekli maddi kaynağa sahip olmak 
gerekiyor. _ • 

Maddi güce sahip olanlar ise en başta emperyalist te
kellerdir. Sistemin karakterine uygun olarak bu çevreler 
kültüre bir meta , bir kar aracı olarak bakıyorlar. Müzik, 
tiyatro, resim, edebiyat ürünleri vb. ne ölçüd~ para ka
zandırır , ölçü budur. Eğer para getiriyorsa, herhangi bir'" 
kültür ürününün hak etmediği ölçüde şişirilmesi, göklere 
çıkartılması, sunni sanatkarlar yaratılması işten bile .pe
ği!. Yine insanlarin, düzenin istediği kalıplar içerisine so
kul ması ve ona göre biçimiendirilmesi de onlar 
bakımından önemlidir. Bu nedenle de en saygın insani de
ğerler bile birer reklam ve propaganda aracına dönüştü
rülmekten kurtulamıyor. Yenecek yemekten, içilecek 
içecekten, giyilecek giysiye, oturulacak eve varana ka
dar her şey , tekellerin çıkarlarına ve istemlerine uygun 
şekilde biçimlendiriliyor. Bu propaganda çarkı insanları 
çıkarcı ve bireyci hale getirmeye, toplumsal sorunlar üze
rine kafa yormaktan kaçınır duruma düşürmeye özel bir 
önem veriyor. Günümüzün gelişen teknolojisi, radyo, te
levizyon ve basın da, ellerinde muazzam servetler tutan 
bu çevrelere, amaçlarına ulaşma yönünde yardımcı olu
yor. O halde maddi olduğu kadar, ahlaki ve kültüre~ yön
den de böylesine kuşatmaya alınmış insanların özg,Gr 
oldukları , serbestçe geliştikieri söylenebilir mi? Ve kuş
ku yok ki , böylesine önemli boyutlara ulaşmış olan yoz-:. 
!aştırma programı da sadece buralarda değil , geri kalmış 
ülkelerde de büyük sorunlar ve güçlükler yaratıyor. Dü
şünelim ki yoksul bir ülkenin insanı, kendi halkının ge
nel çıkarlarını, onların beslenme, bannma, eğitim, sağlık 
gibi temel sorunlarını çözmeyi, ülke kaynaklarını bu iş
lere ayırınayı düşünecek yerde, içeceği kolayı, dans .ede
ceği diskoteği, bineceği lüks otomobili, fuhuşu, kuman, 
alkol ve uyuşturucuyu düşünür hale geliyor. Bu insanlı
ğın geleceği bakımından çok büyük tehlike değil mi~ 

Gelişmiş kapitalist ülkeler için ele alınan bu aurum, so
runun bir yanını oluşturuyor. Elbet bir de öteki yüzü var. 
Sözkonusu ülkelerde herşey emperyalist tekellerin istem
leri doğrultusunda gerçekleşrniyor. Başka bir deyişle mey
dan o kadar boş değil. Sözkonusu uygulamaların karşı
sında bir de demokrasi güçlerinin, barışsever ve hüma
niter çevrelerin yaptıkları çalışmalar var. Bu çabalar halk
lar arasında eşitliği ve dostluk ilişkilerini geliştirmeye, 
dayanışma ruhunu yükseltmeye, ulusal ve. uluslararası 
plan~aki sorunlara karşı ilgisiz kalmanın önüne geçmeye 
yöneliktir. Barışçıl ve demokratik öı:e sahiptir. Kuşku yok 
ki insanlığa aydınlık bir g~lecek vaadeden de bunlardır . 
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DENG 

Öte yandan yine Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ül
kelerinin de kültürel sorunları istenilen biçimde çözeme
diği, bu yönden ciddi sorunlarla karşı karşıya oldukları, 
son bir kaç yılın olaylarıyla da kanıtlandı. Kapitalist ül
kelerdeki yozlaşmışlığa duyulan özlem ve oralara yönel
me istemleri ise ayrıca üzerinde durolmaya değer 
noktalardır . 

Kürt Halkı, Kültürel Yönden de 
Büyük Güçlüklerle Yüzyüzedir 
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rada bir dökümünü yapmak elbet olanaklı değil. Kanın)
ca böyle bir çalışma başlı başına bir incel~menin konu- . 
suctur -ki o da böyle bir yazının kapsamını aşar. Burada 
yapmaya çalışacağım şey , ülke dışında sürdürülmekte olan 
çalışmalara kısaca değinmek ve mevcut olan bir takım ek
sikliklere parmak basmak olacak. 

Göçmenlik ve Bunun Kültür Üzerindeki Etkileri 

Özellikle son 30 yılda ekonomik ve siyasal nedenlerle 
Kürdistan 'dan dışarıya yoğun bir göç yaşanıyor. Batı Av
rupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Avustralya ve 
bazı Ortadoğu ülkelerinde bir milyon cıvarında Kürt ya
şamaktadır. Göçün kültürel açıdan sözkonusu kitle üze
rinde yarattığı etkiyi ise iki başlık altında toplayabiliriz: 

a) Göç sonucu kendi toplumlarından uzaklaşan insan
larımız , ister istemez gittikleri ülkelerin kültürünün etki
si altında kalıyor ve burada kendi kültürlerinden 
uzaklaşma durumuyla yüzyüze geliyorlar . 

b) Sömürgeci devletlerin baskısından uzaklaşmakta .olan 
insanlarımız, demokratik toplumların (Ortadoğu'yu bu
nun dışıncta 'tutuyoruz) sağladığı uygun ortam ve olanak
lardan yararlanarak Kürt dili ve kültürü ile ilgili çalışma 
içerisine giriyorlar. 
· (a) şıkkında belirtilen durum ise iki yönlüdür: İnsanla
rımız bir yandan ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan 
gelişmiş olan bu toplumlardan yeni yaşam biçimlerini, ye
ni kültürleri , gelenek ve töreleri öğrenirler . Kuşkusuz bu 
da , onları yeni bilgilerle donatır , görüş ufuklarının ge
nişlemesine, dünyayı daha iyi tanımalarına katkıda bulu
nur. Meselenin bu yanı elbet olumludur. Öte yandan, bu 
olumlu yanların yanısıra sözkonusu ülkelerde insanın yoz
laşıp bireycileşmesi , toplumsal sorunlara yabancılaşma
sı ve asimile olması her zaman mümkündür -ki yurtdışında 
bulunan Kürtler bakımından bunun kazandığı boyutlar hiç 
de küçümsenecek gibi değil. O halde bu bakımdan üzeri
mize düşen görev bellidir. Bir yandan insanlarımızı ya
bancı kültürlerin olumsuz etkilerinden korumaya . 
çalışırken , bir yandan da kendi kültürümüzün kaybolma
sını önlemeye , onu koruyup gelişürme yönündeki çaba
lara devam etmeliyiz . Bu ülkelerde uzun yıllar kalan , 
buralarda doğup büyüyen insanların ise bu toplumlardan 
etkilenmelerinin doğal ve kaçınılmaz olduğunu kabul et
mek g~rekir. Bundan çekinmek için herhangi bir neden 
yok. Onemli olan iki kültür aras~a bir uyurnun sağla
nabilmesidir . 

Yurtdışmda Kültürel Çalışmalarm Düzeyi Nedir? 

Bu nokta üzerinde düşünürken akla gelen soru hemen 
şu oluyor. Bugün yurtdışında yaşamakta olan Kürt kitle
sinin kültürel alanda harcadığı çabalar yeterli mi , yoksa 
bu alanda aşılması gereken zaaf ve eksiklikler, atılması 
gereken adımlar var mı? 

Açıktır ki bugün farkıtülkelerde gerek örgütler ve ge
rekse tek tek kişiler eliyle dil ve kültür alanında yapılan 
önemli bir çalışma var. Kürtçe yayınlar, Kürt kültürü ve 
tarihi ile ilgili toplantılar , araştırma ve incelemeler, Kürt 
müziğinin yaygınlaştırılması , folklor çalışmaları ve New-
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roz kutlamaları bu çalışmaların bellibaşlıcalarıdır . Kürt/ 
diliyle okuma-yazma öğrenen , onunla yazan insanlarımı
zın sayısı hızla artıyor. Bundan on yıl önce Newroz 'a gös
terilen ilgi ile bugünküsü arasında yine büyük farklar 
mevcut vs . Elbet bunlar sevindirici , olumlu gelişmelerdir. 

Yapılanları küçümsernemelde birlikte, bu alanda bir dizi 
yetersizlikler ve eksikliklerle karşı karşıya bulunduğumu
zu da açık-ça belirtmek gerelCir. Kuşkusuz sözkonusu ek
siklik ve yetersizlikler, genel olarak benzerlik gösteriyor 
olsalar bile aralarında ülkeden ülkeye değişen farklar da 
var . Böyle olmasını da elbet doğal kiuşılamak gerekir. 
Çünkü her ülkenin kendine özgü koşulları , farklı yanları 
var ve bunlar Kürt kitlesinin çalışmalarını olumlu veya 
olumsuz yönde etkiliyor. Burada bir örnek olması bakı- , 
ınından İsveç ' teki duruma değinmenin yeterli olacağı ka
nısındayım . 
Aslında İsveç , Kürtlerin en fazla kültürel faaliyetlerde 

bulunduğu ülkelerden biridir. Hatta devlet politikası çer
çevesinde ele alındığında en ileri hakların bu ülkede elde 
edilmiş olduğu görülür. Ne var ki İsveç'te bile hala ya
pılması gereken bir hayli çalışma var. Bu ülkedeki çalış
malarda göze çarpan eksiklikleri ve yapılabilecekleri ise 
şu şekilde özetiemerniz olanaklı: 

a) İsveç'in Kürt kitlesi bakımından bir özelliği , bu ül
kede yaşayan insanlarımız arasında yeter bir dayanışma 
ve diyalogun yaratılamarnış olmasıdır. Bunu aza indirmek 
ve giderek aşmak gerekiyor. Ulusal günlerde belli bir 
program çerçevesinde bir araya gelmeler, kültürel nite
likte ve eğlenceye dönük toplantılar , seminerler, konfe
ranslar , sosyal içerikli başka faaliyetler , zamanla bu 
konuda daha olumlu bir noktaya gelmeyi sağlayacak ça
lışma biçimleridir. Bu konuda tek tek kişilere belli bir rol 
düşse bile asıl görevin Kürt örgütlerinin omuzunda oldu
ğu açıktır . 

b) İsveç'te sayıları Kürtler kadar olan öteki azınlıkla
rın tamamı radyo ve televizyonda kendi ana dillerinden 
programlara sahipler. Bu hakkın kendilerinden esirgen
diği tek geniş yabancı kitle Kürtlerdir . Bence Kürt kitle
sinin, bu hakkın elde edilmesi amacıyla , bugüne kadar 
yapılandan çok daha etkin ve yoğun bir çaba harcaması 
gerekir . Bu, bu ülkede yapılabilecek çalışmaların başın-
da geliyor. . · 

Bunun için de Isveç 'te faaliyet gösteren kitle örgütleri
nin , kültürel kurumların, yayın çalışanlarının bir araya 
gelerek bir' çalışma programı çıkarmaları ve bir kampan
ya başlatmaları gerekiyor. Bu, atılması gereken ilk adım 
olacak. Yine bu herhangi bir örgütün aktif elemanı duru
munda olmayan tek tek kişilerden de, bu çalışma içerisi
ne çekilmesi gerekenler varsa çekilmelidir. Yine konuya 
ilgi duyan İsveç'li demokratik, kültÜrel ve politik çevre
lerin, basının desteğini almanın da başanya ulaşmak ba
kımından büyük öneme sahip olduğunu unutmamak 
gerekir . Bunlar kişi veya örgüt olabilirler. Böylece oluş
turulacak bir organın yönlendiriciliği altında konu kamu
oyuna maledilebilir, giderek siyasi iktidar ve muhalefet 
partileri, gerekli adımları atmaya zorlanabilirler. Unut
mamak gerekir ki Federal Almanya gibi NATO üyesi ve 
Türkiye'nin birinci dereceden dostu olan bir ülke dahi, 
KOMKAR başta olmak üzere Kürt kitlesinin yıllardır sür-
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dürdükleri etkin çalışmalar sonucu geri adım atmak zo
runda kaldı. Bu ülkenin radyosu WDR, iki yıldır Kürtçe 
programlar yayın!!.yor . Yine bazı kentlerde (Dortmund, 
Nümberg, Berlin) radyo yayınları aynı şekilde bir f;aç yıl
dır devam ediyor. Berlin'de kısa bir süre önce bir Kürt 
çocuk yuvası açıldı ve bu eyalette, Kürtçenin ana dil der
si olarak okututması bir ilkokulda hayata geçirildi . Dj
ğer semtlere yönelik çabalar ise devam ediyor. Rheinlanli 
Pfalz, Niedersachsen ve Kuzeyren Westfalya eyaJetlerinde 
Kürt isimleri önühdeki engeller kalktı. Aynı şekilde öte
ki bir dizi eyalette de merkezi hükümetin izlediği politi
kaya ters yönde kararlar alınmasına devam ediliyor. Şu 
bir gerçek ki, kamuoyu oluşturulmadan , sırf resmi kuru
luşlarla yapılacak ikili görüşmelerin sonuç alınması ya hiç 
mümkün değil ya da son derece güçtür. 

c) İsveç 'te Kürt çocukları kendi ana dillerinden ders al
ma hakkına sahipler. Ancak bu hakkın elde edilmiş ol
ması kadar, ondan verimli ve etkin biçimde yararlanıp 
yararlanılmadığı da önem taşımaktadır. Yoksa anadil der
sinin giderek içi boşaltılmış bir formalitey e dönüşmesi iş
ten bile değil. Bu konudaki sorumluluklar ise en başta 
anne-baba ile öğretmeniere düşüyor . Anne ve bab,filar bu 
yönden çocuklarının durumuyla ilgilenmez, öğretmenler 
ise derse ve çocuğu yetiştirmeye gereken önemi vermez
lerse yukarıda değinilen olumsuz durumla karşı karşıya 

kalmanın önüne zor geçilir. 
Yine bu konuda üzerinde durulması gereken başka bir 

nokta da yeterince ders araç-gerecinin mevcut olmama
sıdır. Oysa bu konuda titiz bir çalışma içerisine girilebi
lir, bu türden eksiklikler giderilebilir. Unutmamak gerekir 
ki önümüzdeki yıllarda bu hakkın başka ülkelerde elde 
edilmesi güçlü bir ihtimaldir. Bu sağlandığı takdirde İs
veç'te hazırlanmış olan araç-gereçler, kazanılan deney
ler oralara da aktarılabilir . Bu, aynı zamanda değişik 

ülkelerde sürdürülen dil dersi çalışmaları arasında paral
lelikler sağlayacağı için de önemlidir. 
Kuşku yok ki yine bu konuda da asıl görev öğretmen

Ierin omuzundadır. Ama ne yazık ki İsveç 'te bir hayli Kürt 
öğretmen bulunmasına rağmen bu alanda yeterli bir ça
lışma mevcut değil. Var olan çabalar da bireysel çerçe
vede kalıyor . Oysa Kürt öğretmenlerinin zaman 
yitirmeden bir araya gelmeleri, bu sorunları tartışmaları 
ve gerekiyorsa örgütlenmeleri 'gerekir. Oluşturulacak böy
le bir örgüt ise, elbet bundan önce kurulan bazıları gibi 
kağıt üzerinde kalmamalı , somut bir program çerçevesin
de çaba harcamalıdır. Böylece bu ülkede bulunan öğret
menler kollektif ders programlarını , araç-gereci hazır

lamada gerekli adımları atmış olurlat. IJu, aynı zamanda 
öğretmenler arasında dayanışmayı ve diyaloğu arttırır, or
taya kollektif ürünler çıkarılmasını sağlar . 

4) İsveç'te küçümsenmeyecek sayıda Kürt genci yaşı
yor. Ne yazık ki mevcut bir takım yetersiz adımların öte
sinde toplumun bu en dinamik kesimini bir araya 
getirecek, onları birbirleriyle kaynaştıracak ve çalışma 
içersine sokacak bir örgütlenme de mevcut değil. Bu da
ğınıklığın başlı başına önemli bir kayıp olduğunu kabul 
etmek gerekir. 

Çocukların durumu bundan farklı değil . ' 'İsveç'te bu
lunan ve bu ülkenin sağladığı geniş olanaklardan yarar-
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lanarak yetişecek olan biı çocukları , mücadele bakımın
dan k~zanmak da kaybetmek de mümkündür .. Bu neslin 
geleceğe dönük olarak hazırlanmas ı , hem yurtdışı çalış
malarıqıız ve hetn de ülkede verilmekte olan mücadeleye 
katkı bakımından , önemli bir adımdır . Dil eğitim , folk
lor, müzik, tiyatro Yb. kültürel faaliyet ve toplantılar , fes-

'livali er , gezi ve kamplar bunu sağlama yönünde 
b~şvurulacal( yol ve yöntemlerdir. Elbet bu gün çeşitli der
neklerin bu yönde çabaları mevcut. Ama bunların yeter
siz olduğu, da bir gerçektir. Bu bakımdan hem şu an 
mevcut olan çalışmalar hızlandırılmalı , hem de daha ge
niş boyutlu , daha programlı çalışma için çaba gösteril
melidir. Bu ise yine en başta Kürt örgütlerine düşen bir 
görevdir. Bu başarıldığı taktirde Çocukların biraraya gel
meleri , birbirleriyle ilişki içerisine girmeleri sağlanabi
lir. Böylece Kürtçeye, halkımızın kültürüne, tarih ve 
coğrafyasına yabancılaşmalarınl,Jl önüne de önemli ölçü
de geçitmiş olur. Bu, yarının büyüklerinin gelecekte on
ların bir araya gelerek örgütlenmeleri ve insiyatif 
kullanmalarını da kolay laştı m. · 

Kürt kültürünün durumunu dış kamuoyunun gözleri 
önüne sermek, böylece hem sömürgeci uygulamaları teş
hir etmek ve hem de destek ve dayanışma elde etmek her 
yurtsever kişi ve kuruluşumuz için bir görevdir. Elbet bu 
da yine çaba harcamayla gerçekleştirilebilir. Oysa bugün 
bu konuda da harcanmakta olan çalışmaları yeterli gör
menin olanağı yok. Örneğin , UNESCO 1989-1999 yılla
rı arasını " Dünya Kültürü Onyılı " olarak ilan etmiş. İki 
yıldır bu konuda yoğun çabalar var. Kürtlerin bugüne ka
dar bu çerçevede sözkonusu örgüte yönelik çalışmaları 
nedir? Halbuki hemen hemen her ülkede bu kuruluşun bi
rimleri .var . Gerek bu birimlere ve gerekse merkeze dö
nük olarak çalışma .Yürütmy için adım atılmasını 
sağlamak olanaklıdır . Oyleyse gerekli önem neden veril
miyor? Kültürel ve demokratik örgütlerirnizin, kültür 
adamlarırnızın , yazar, öğretmen ve sanatkarlarımızın bü
tün konuları daha bir dikkatle gündemlerine alarak üze
rinde kafa yormaları , kendi aralarında tartışmaları ve 
atılabilecek adımları atmaları , giderek Kürt kitlesi içeri
sinde daha yakın ve sıcak ilişkilerin doğmasına , soğuk

lukların törpülenmesine yardırnci olacak. Ayrıca tüm bu 
kültürel faaliyetlerin genişlemesi , ortaklaşa bir niteliğe ka
vuşması , şu veya bu biçim altında da olsa zamanla bir 
Kürt kültür merkezinin ortaya çıkmasına hizmet edebilir. 

f '-" G ~ ~ t Sonuç 
Sonuc olarak şunu da belirtmek istiyorum . Yukarıda 

sıralanan örü leri dile etirir bazı konular .. 
o ur en, bu i in ö le-kola lıkla erçekleşebilecek bir e 
o uğu düşüncesiyle hareket etmiyorum. Tersine bu ko
nudaki güçlüklerin bilincindeyim. Ama eğet _ortada bazı 
'eksiklikl ü lükler varsa ve bu .. .. erin a ılınası 

a kendini bir görev olarak da atı orsa 
zoru u bır örev olarak kar ımıza çıkı or. Uma

rım , bu ülke e yaşayan ve u ı n ör
gütlerimiz, tek tek insanlarımız u konular üzerinde da-
ha derli to fu olariık dü ünme ve belki de rati · 
_ m a ırnlar atma doğrultusunda çaba içerisine girerler . 
Neden olmasın? C ı t ~ 

(Bu ya,zı Denge KOMKAR 'ın 132. ve 133. sayılanrukın alınmıştır) 
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ŞANOYA MEM U ZIN 

Peşgotın 

Jı ber ku welate me Kurdıstan ha
tiye parçe kınne, lı ser gele me zor
desti u zerandınek pırali te ajotine, 
lema dı ware çand u edebi da şaxe 
zargotıne peşta çuye. Dema mecal . 
peyda buye, an ji Kurd peyda kın
ne, zargotına xwe bı usı1leke edebi 
u gori çaxen xwe, bı qelemen hu
nermend u ediben Kurdan va xıstı; 
ne nav defter u pırtukan. Gelek 
afırandınen heja peşkeşi çanda Kur
dan u cihane kırıne . 

Be şık, dı nav zargotına me Kur
dan da, tae her lı ser sere Destana 
Meme Alan e. Destana Meme 
Alan, seranseri Kurdıstane ~lav bu
ye u sedan sal e ku bı devl)i te gotı
ne. Gor agahdariyan, ev destan, 
hezar sal bere huyina İsa Pexember 
peyda buye. Her usa gor gotınen 
pısporan, mina ve destane, destanek 
dı nav gele ari d~ji hebuye. Disa 
bı gotınen İrannase Danimarqi A. 
Christensen, 500 sal beriya huyi
na İsa Pexember, bı na ve Chares 
de Mitylene nıviskarek Yewnani 
destanek usa nıvisiye. 

Cara peşin A. Socin dı sala 
1890'an lı Petersburge bı Elmani bı 
zaraven Botani ve destane çapkıri
ye. Pıştra sala 1903'an A. Von le 
Coq lı Elmanya, disa sala 
1906-1909'an da Elmanek dın, bı 
iıave Oscar Mann lı Beriine bı za~ 
rave Mukri u bı Elmani tev çend çi
roken Kurdi va çapdıke. Dı sala 
1978'an da lı Ist~nbole bı Tırkiya 

we va, disa dı sala 1990'i ji bajare 
Kolne tene Kurdiya we dJ·nav we
şanen Riya Azadi te çapkırın. 

Ev pırtı1ka Roger Lescot jı deve 
dengM~n Mişo u Sebriye Mıhacır 
gıttiye u ruvisiye. 

Naveroka Destane 

Destana Meme Alan, destanek 
evini, merxasi, dılsozi u fesadiye 
ye. Bı gotınek dın paki u xırabi, 
qenci u nebaşi her tım peşberi hev 
ın; bı hevra şer dıkın. Disa wek des
taneo klasik, fantazi ji te da hen ın : 

Meme Alan Paşaye Kurdan e. Lı 
bajare MıxriM dımine. Zina Zerlan 
keça Mire Botan e_. Se keçıken pe
ri wana hınkôte hevdu dıbinın , şe

vek dı xewe da Zina Zedan bı texte 
te da razayi va hıldıdın , dıbıne koşka 

Meme Alan, keleka texte wi dati
nın. Paşe herdu jı xewe hışyar dı
bın u hevdu dıbinın, bı hevra 
şerdıkın. Dawiye Zina Zedan, tedı
gıhije ku ew koşk ye we nine; ye 
Meme Alan e. Bı hevra gale-gal dı
kın , hevdu hezdıkın u gustilen xwe 
bı hevra dıguhurın. Disa dıkevıne 
xewe. Periten :Bna Zerlan disa ve
dıgerinıne koşka we. 

Bı ve awayi herdu ciwanen Kurd, 
jı ber eviniya pak u kur, behış u ev
dal dıbın. Jı ber eşqe, jı kar u ha
ren dınyaye dest dikışinın , dıkevıne 
qalıben xwe. De u baven wana, jı 
derde wana ra tu çare nabinın. Paş 
se salan, Meme Alan hespe xwe ye 
jı behre derketi, bı nave Boze Re
wan, si.yar dıbe u bere xwe dıde Cı
zira Botan ... 

Mire Cızlıa Botan, Mir Ezin e u 
bave Zina Zerlan e. Berdevke mir, 
Bekoye Ewan e. Ew, felbaz u fıt
nebazek mezın e. Nave qiza wi ji 

Ahmet Koçer 

wek bıraye çaran dıhesıbinın . Pey 
se rojan derd u kulen wi dıpırsın. 
Bı gotın u emre herse bı ra, heya jı
na Hesen, keça Mir, Site ji tev jın 
u ke~ıken Botan xwe dıxemılinın, 
lı ber koşka hersebıra derhas dıbın, 
dıçıh. Ewana Meme Alan dıdıne ber 
pencere, da ku bızanıbe dıldara 

xewna gelo dı nav wan da ne, an na? 
Ger ew, dı nav refen keçan da he
be, Meme wi nişane se bıra bıke u 
bı wi awayi we bıghije ınıraze xwe., 
Çeko ji lı paş Meme dı talde da dı
sekıne .. 

Zina .zedan ji jı ber we heydade 
dıbhise ku mevanek delal u ciwan 
hatiye mala herse bıra . Ew ji lı gel 
cariyen xwe dı çe ber mala herse bı
ran derhas dıbe . Dema ku lı pence
ra koşka herse bıra dınhere, çı 
bı bine! 

( .. .) 
Çı bınhere, ku dı pencere 

da rılnıştiye 
Yare şevan, Meme Alan e. 

( .. .) 
Meme ji bala xwe dıde, 
Zine dı nav refen 
qiz ıl bılken Cızira Botan e. 

( .. . ) 
Mem çı bınhere, 

ku lı hember wi sekıniye Zin, 
xwediye xewna şevan e. 
( .. . ) 

Zin e. Hesen, Çeko u Qeretatdin Herse bıra ser qewlen xwe dıse
ji, jı eşira Mir Ezin ın. Herse bıra, .,Janın. Çekobı derd u kulanjı dest
şurkeş, mer, u merxasen navçe he- . · gırtiya xwe dest dıkşine. Jı ber ku 
ri bı nav u deng ın. Zina Zerlan dest- bı çaven xwe dıbine, gustila Zine dı 
gırtiye Çeko ye. tıliya Meme, ye Meme ji tıliya Zi-

Meme Alan dıçe Cızira Botan, dı- ne da ne. 
be mevane herse bıra. Ewana ji w i Keça Bekoye Ewan, Zine ji dıl-
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ketiye Meme ye. Beko dıxwaze ını
raze keça xwe bine cih. Bala xwe 
dıde bı paki nabe. Herse bıra dı1r
dıxine. Lı ba Mir fesadi dıke. Mir 

Mir serdıkeve. Dest ı1 piyen Meme 
gıredıdın, davejıne zindana hışk ı1 
tari. Meme jı ber eviniyaZina Ze
dan, lı zindana tari ker ı1lal dımi-

, ne. Zina 
keça Beko, 
edi fehm 
dıke ku 
Meme je 
ra nabe 
yar. Jahre 

•IJ--IIJi!!.IIJI rnaran dıxe 
nav hına-

reki; bı 

desteZina 
Zedan dıg
h ij ı ne 
Meme . . 

Meme 
dızane, le 
bele disa 
bınare dıx

we ı1 pe dı
mıre . Zin 
ji çend roj 
şunda dı

mıre. Site
yajına He
sen, jı her
se bıra ra 
xeber dışİ
ne. Herse 
bıra ten 
Cızira Bo
tan tar ı1 
mar dıkın. 

DENG 

dıkşine. Bı serokatiya xorte Kurd, 
Bengin, siyar tene Cızira Botan. 
Ewana ı1 herse bıra, Mir Ezin ı1 xe
berbır Mir Şem, dı çadıre da dıhe~ 
lın. Xoıten Kurdan bajare Cızire se 
rojan xırab ı1 weran dıkın, paşe tes
lime wana dıkın. Bengin, siyare Bo
ze Rewan dıbe, tev xorten Kurdan 
vedıgenn tene welate Meme Alan. 

1 

Mem u Zin 

Ev destana Kurdan ya kevn ı1 he
ja, mamoste, filizof ı1 ediben mezın 
Ehmede Xani kıriye destanek ede
bi ı1 nemır ı1 diyariya Kurdan kıriye. 

Aleksandr Jaba dı sala 1860'an 
da lı bajare Erzurme, balyozxana 
Urısan da bı1ye. Ew, bı alikariya 
MeUe Mehmude Bazidi destnıvisa
ra Mem ı1 Zin, tev nımunen edebi
yat ı1 çanda Kurdan yen zargotıni ı1 
nıvsari komkıriye ı1 bı xwe ra bıri
ye Petersburge. Lı wıra dı kovara 
Fıransızi, bı nave "Melanj Asi
atik" da Mem ı1 Zin bı kurti çap
kıriye. Ev berherna xweşık, heta nu-

. ha bı zmane Erebi, Tırki, Rusi ı1 
gelek zmanen dın par caran hatiye 
çapkınne. 

ll~!!!!!!~!iilirii~~~~~~~~~~~~ll-t Bekoye 
Ewan te 
kuştıne, 

xwina wi 

Ehmede Xani, dı 44 saliya xwe 
da ve pırtı1ke qedandiye. Dı wan de
man dı Rojhılata Navin da pıraniya 
nıviskaran, herhemen xwe an bı 

zmane Erebi an ji bı zmane Farısi 
nıvisine. U Ehmede Xani, bı zma
ne dayik, bı Kurdi, Mem ı1 Zin nı
vısiye. Sedemen ve yeke ji dı 

pırtı1ka xwe da usa eşkere dıke: 

dıkışe, dı-

Afişa şanoya ''M em u Zin '' lopelç xwin 
dıpeke 

''Da xelk nebejit ku Ekrad 
Be merifet, be esl u bınyad 
Envae mıllet xwede kıteb u 
Kurmanc tene dı be hesebıl." ji yeki zı1 xapanok e. Bı şert Mir ı1 

Meme kışık dılizın. Destpeke Me
me lı ser hev jı Mir dıbe. Zin ji lı 
pışt perde wana meze dıke, le pışta 
Meme le ye, we nabine. Beko me
ze dıke Meme jı M ir dı be, c iye Mir 
ı1 Meme dıgı1hızine. Rı1ye Meme dı
keve Zine. Gava çaven wl lı Zin dı
keve, edi nızane çı dılize .. Ve care 
edi Mir lı ser hev jı Meme dıbe ı1 
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navbeyna Zin ı1 Meme. Ew dılopa 
xwine dıbe keleniek, nahele ew her-
du dılovan, dı qebre da ji bıghijıne Ev berhema dema kete nav lite-
hev... ratı1ra cihane, hat ditın ku, wek 

Hesen, Çeko ı1 Qeretacdin, yeki "Romeo Juliet" ya Şekspir, wek 
lı Boze Rewan siyar dıkın ı1 xeber "Şehname" ya Firdevsi, wek 
dışmine malbavane Meme, paşaye ~ "Leyl u Mecnun" ya Nızami, gı 
Kurdan. Boze Rewan, reya şeş me- ranbı1ha ye. 
han dı donzdeh rojan da dıqedine. Ev afırandına heja, bı şıkıl ı1 şe.- . 

Lı welate Kurdan se roj se şev şin mal, wek helbesten we deme hati· 
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ye nıvisandıne. Bı gotınek dın , qa
fıye u rezkırma hevokan bı şıklek 
klasik e. Gori wan çaxan , bıbe ne
be gotın u kelimen Erebi u Farısi ji 
te da cih gırtıne . Jı aliye estetik va 
ev yeka hane tesire ser pırtuke ne
kıriye. Qalkırına buyer, salıxdana 
mirovan u yen mayin, mirov dıka
re beje, Mem ı1 Zin ya Ehmede Xani 
gelek xurt u tekuz e . 

Ehmede Xani , pırtı1ka Mem u Zi
ne jı xwe ra Kıriye bahane: Derd u 
kulen gele xwe, kesera dıle xwe, 
xwesteken gel u yen xwe , jı bona 
peşedeme , bı usuleke edebi nitıran
diye ser kaxız u aniye ser zman. 

Xani, jı hev belavbune, be yekı
tiye dı nav gel da ditiye , talan u ka
vılkırına welat baş sehkıriye . Lema 
ji ewen ku wi rastiye nedıtlne , gu-

Kurdan reçek nu vekıriye. 
Dı destane da Meme xorteki ser

bılınd, camer u dılsoz e. Evina wi 
bı rasti pak u saf e . Bı heval u ho
gıre xwe va wek bıra , peyvendiye 
wi bı gel ra wek insanek sade ye. 

Zinji evindareke heja u gelek dı
lovan e. Bı rumet, şirin u jı xwe ba- . 
·wer e. Bı rasti ji keçeke delal u 
layiqe Meme ye. 

Mir, bave Zine, paşeki qels e u 
duweroje nabine . Zu te xapandıne. 
Bı kurti nıkare mala xwe u welat baş 
bı reva bıbe. Dı deste Beko da bu
ye sosret. L~ qure nin e , beyna wi 
xelke baş e . J ı ber ve yeke Xani dı
de kıvşe ku, jı bo azadi u duweroja 
gel , serweren qenc u jirek dıve he
be. Disa pewist e ku, yekıtiyek xurt 
dı nav xelke pekbe, da ku welat baş 

Mem ıl Mir Sevdin kışık dılizın, Beko ji fesadiyan dıfıkıre 

nehkar kıriye u re nişani wana kıri
ye. Dı afırandına xwe da camer u 
egiden Kurdan, yen ku seba van ke
masiyan şerdıkın, bıratİ u hevkari
ye dıxwazın, raxıstiye ber çavan, 
wana serbılınd kıriye . Bı we pırtu
ka bı rumet , dı edebiyeta me Kur
dan da delavek baş, jı bo nıviskare 

bıparezın u rewşa gel peşta bıbın , 

geş bıkın . 

Hesen ," Çeko u Qeretacdin , her-
. se bıra, temsila merxasi , betırsi u 

cameriya gele Kurd ın. Xwe tu ca
ran jı b<;> heval u hogıran, her weha 
bona welat jı xeteri u rnırıne paşda 
nadın. Mevanheziya Kurdan, dı wan 

DENG 

herse bıran da gelek baş Xani ani
ye ber çavan . 

Bekoye Ewan, fıtne, şeydan u fel
bazek mezın e. Seba berjewendiya 
xwe u keça xwe, dek u dolaven me
zın, vır u derewen be bıni dıke. M ir 
dıxapine, dıbe sebeba rnırına Mem 
u Zine . Dı bın emre Mir da ne. Le 
pırani wi dıxapine, reya şaş u çewt 
dıde peşiya Mir. · 

Mina pıraniya afırandınen ve te
beri, dawiya Mem u Zin ji baş na
be; herdu evindaren ciwan naghijıne 
mırazen xwe. Disa bı dılen xwe qe
dera xwe razi dıbın u bı dılek qenc, 
bı xwesteken xwe va dıçıne mırıne. 

Qebra Mem u Zine, iro lı Cızire 
ye, jı aliye xelke te ziyaret kırıne. 

Şanoya Mem ô Zine 

Hel
bestvan u 
nı viskare 
heja, nefs
nızm, Es
kere Bo
yik,ji ewi 
kıriye şa

noyek de
la! u rıo
dık. Ev 
şano, jı 

penc per
dan pek te 
u dı sala 
1989'an 
da nav 
weşanen 

Roja Nu 
bı tipe La
tini hatiye 
çapkırın. 

foto: DENG Gruba 
şanogeri 

ya bı nave "Titayro Botan" ji, ev 
çend meh ın, lı Elmaoya lı ser ve 
pırtuke dıxebıtın. Paş çend mehan, 
ev şano, 13.7.1991 'an da lı Elman
ya Federal, bajare Kolne, cara ye
kemin lı sahne hate leyistın. Be 
guman listına şanoyek usa, bı her 
awayi pır zehmet e ~ Beri ~er tışt1. · 
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Beko, hezar felbazi dı hış da dılizın 

gerek şanovan Kurdiyek baş ıl ze
lal bızanıbın. Disa kostum (cı! ı1 

berg) dıve gor ve deme ben hılbı
jartın. Jı hemiyan gıringtır, dıve şa
novan bı rojan, bı profesyoneli dı 
vi kari da cih bıgırın. Rejisorek bı 
wan ra kar bıke, şano bı reva bıbe . 

Da ku berhemek baş bıkarıbın bi
nın orte. Lı gel van, dıve hunermen
dek baş hebe u bıkarıbe stran u 
helbesten Mem u Zin bıstıre , tema
şevan baştır te bıghen. 
· Ev tışten ku lı jor hatın nıvisan
dın, bı deste ciwanen Kurdan, bı na
ve Tiyatroya Botan, pek hat. Rasti 
ji ew ciwanana, ku pıraniya wan ca-

. ra yekemin bu ku şanovani dıkırın , 

wezifen xwe bı xweşi bı cih anin. 
Beriya hemuyan Bekoye Ewan 

(Gulo) , bı her awayi hunermendi
ya xwe nişan da u pır hat ecıban
dın. Roleke be qusur çekır. Mirov 
dıgot, ew, bı salan e şanovantiye · 
dıke . 

Jı Kurdıstana Iraqe, ciwanek ro
la Mir Sevdin (Kurmanc) leyist. 
Miroy dıgot rasti ji ew , Mire Cızi
ra Botan e. 
Keçıka zirek Zere, bı se rolan 

(Gul-peri , Site, Zina Serbaz) karen 
xwe be qı1sur ani cih. Gerek be za
nin ku, lı malbata Zere tu kesek bı 
Kurmanci napeyive. Ewana jı mej-

--ve asimile bı1ne . Le dema ku mirov 

Zere u axıftına we dınheri , dıgot 

ew jı gundeki Kurdıstane nu hatiye. 
Ewqas Kurmanciyek delal ,xe
berdıda. 

Rola hersen bıra ji ; Hesen (Cen
gız), Çeko (E:aner) u Qeretacdin 
(Hesen), wek merxasen Kurdan bı 
cih anin. Cengız jı destpeke heya da
wiye bı zarave Zazaki axıft . Yen dın 
ji bı Kurmanci . 

Herdu peri Serpil ı1 Sibel, bı rol 
u cılen xwe va 'pır· bala seyirvanan 
kışandın : 

Hunermende _bı nav u deng, Sa
id Gabari, bı kılama Mem u Zine 
navbeyna perdan da bı deng~ xwe 
ye şewat , stra . Bı rasti ji şanoye bı 
stran va hevdu gıreda . Usa ku mi

f OV xwe dı xewne da dıhesıband . Bı 
denge Said Gabari , rnirov dıçı1 gun
dek Kurdıstaİıe, qey dıgot lı odeki 
da mıllet n1nıştiye u stranbej desta
na M em u Zin dıbeje .. . Di sa xor· 

. ten do ra Said Gabari (Serdar, 

DENG 

Devrim u Yılmaz) ji bı tembı1r u 
enstrumanen dın, hunermendlya 
xwe nişan dan. 

Be guman ev tıştana bı tevayi jİ 
zireki, hu
nermendiya 
Ferhade 
Feqi, nıtıri
bı1 . Ferhad, 
bare heri 
gıran hılda 

bu ser na
mılen xwe 
ı1 bı heva
·len xwe ra 
şev u roj 
kar kırıbu . 

Bı vi awayi 
gıhiştıbı1n 

ve dereca 
serbılınd. 

Ferhad bı 
xwe rola 
Mem dıle

yist. Rola 
xwe be qu
sur bı cih 
ani. Zine 
(Dılşad), 

rasti ji wek 
destan da te 
tesvirkırın; 

nazık, xwe
şık, kaw u kubar bı1 . Rola xwe bı 
her awayi be qı1sur pek ani. Herdh 
şanovan Ferhad u Dılşa:d, gıraniya 
şanoye hıldabı1ne ser xwe. 

Ev cara yekemin bu, ku lı Elman
ya bı zmane Kurdi şanoyek hat peş
keşkırın . Gor imkanen kadroyi; 
aböri , tekniki, rriirov dıkare beje ku, 
ger Ferhad u hevalen xwe bihnteng 
nebın, duweroje da hin dıkarın ka
ren baş pekbinın . Lı seranseri Ew
ropa da nav ı1 dengen xwe belav 
bıkın. Sınet ı1 çanda Kurdi nişane 
dost u dıjrnıne gele me bıkın . 

Gor daxuyaniya Ferhad, Tiy,atro
ya Botan, payiza peşiya me, we se
ranseti Elmanya ı1 hin dewleten dın 
da hunermendiyen xwe peşkeş bı
kın. Rasti ji jı wan ciwanan ra xen 
spas kırıne tışt namine. 
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• Çirok • 

SİRO U PİV AZO • Bave Şirin 
Carek jı caran, dılxweşi ı1 şayi jı bo 

xwendevan, hazır ı1 guhdaran; jı xey
ni cendırıne, tehsildar ı1 en ber qulı
ken divaran. 

Hebfi, tınebfi, welateki pır xweş ı1 
şerin hebfi. Bı deşt u zozan, bı çiya 
ı1 bani, bı av ı1 kani, bı gul ı1 kulilk, 
bı bınewş fi nergız, bı bajar fi gund 
bfi. Welat bı erd ı1 axa xwe, bı ser erd 
ı1 bın erda xwe pır dewlemend bfi. U 
bele gele lı wi welati pır feqir fi be
lengaı bfin. E w erd fi axa dewlemend, 
dı bın desten axan, şexan, began, mi
ran, kedxwar fi serdestan da bÜ. 

Lı gundeki bı merg fi çiman, bı çi
ya fi zozan, bı tehl fi dar fiber, du bı
ra hebfin. Nave yeki Siro e dın ji 
Pivazo bfi. · · 

Çawa hfin ji texmin dıkın, ev her 
du b ıra feqir, belengaz fi hal tenık 
bfin. Perçeki bostane wan hebfi, dı
kırın nedıkırın, nıkarıbfin jı hatına wi 
bostani ter bıxwın. Dıçfin ba kijan 
beg, axa fi serdest, zordari lı wan dı
hat kırın, heqen wan dıhat xwarın. Lı 
dor tırafe wan zori hebfi, zordesti, zıl
mi, be heqi hebfi. Nıkarıbfin gıli fi ga
zınen xwe jı kesi ra qıse bıkın. Dewlet 
ı1 paşayen ku wi welati idare dıkırın, 
zordest bfin; zalım fi xwinxwar, xwin
mıj bfin. Paşa fi wezir ji, lı aliye axan, 
began fi zordestan bfin. Gundi fi kar
ker wek ko le fi xulaman jı kesen ser
dest ra dıxebıtin. 

Siro fi Pivazo zef jir bfin, le rıheti 
jı bo wan nebfi. Nıkarıbfin ter bı xwa
rıri.. Şiv hebfi, qeretfin tunebfi, qere
tfin hebfi, fıravin nebfi. 

Rojek jı rojan Pivazo, jı bıraye xwe 
Siro ra got: 

- Bıraye mıne qenc fi jir! Çawa tu 
ji dıbini, em dıxebıtın naxebıtın, nı
karın zike xwe ter kın. Yek jı me 
mecbur e, here lı gunden dın, en jı me 
dfir, lı kar bıgere fi bıxebıte. Veca ının 
qerare xwe da, eze sıbe herım gurbe
te. Tu çı dıbeji? 
' Siro got: 

- Bıre mıne delal! Gurbeti zor e. kır. Bere xwe da xorte pışt qılfiz, got: 

Lı gurbete merıv biyani ye. Tu, zeh- Tu çı dıbeji? Ma ez din ım? Ez pır
met, şert fi şırfite biyanitiye hej nıza- siyara bı aqıli, be aqıli nakırn; pırsi

ni: Qehra deri fi dertalen xelke, qehra yara kar dıkım! 
belıra ne. Tu nazık i, cıwan i. Dı bın Xorte pışt qılfiz qet dırej ne kır got: 
bare qehra biyanitiye da we tu perçı- - Baş e çaven ının. Ez gori, nexe-

qi. Welate me, e şerin fi xweşık, e şa- yide! Kar pır e. Tu we oliya lı derva

neşin dı bın desten zordest fi ye gund dıbini? Xudane we oliye, 

kedxwaran da ye. Ha lı vır, lı dor fi axaye wi gundi fi van günden we deşta 

tırafe me, ha lı ci yen dfir, tu ferq ni bı av fi dewlemend e. Here cem we, 
ne. Tu hej qenc serbati nebfiyi. We- kareki bıgri. 
re bı xebere ının ke, neçe. Eze herım. Pivazo, bere xwe da oliye, jı gund 

Pivazo qehıri ı1 got: derket çfi ber deriye oliye. Mezand 

- Ma çı. fırq he ye? Ha ez, ha tu? merıveki lı ~er textek ruruştiye, qe

Ma te qehra biyanitiye kışandi ye? !fina xwe kufa kuf lexıstıye, dıkışine. 
Na, tu çı zani, ku ez nıkarım idare Nezik bfi, got: ' 

kım? Bı sere te ye eziz eze sıbe herım. - Hevar bı xer! Ez jı ri ya dfir tem 

Siro, ne xwest dıle bıre xwe bışke- fi jı xwe ra lı kareki dıgerım. Gelo kar 
ne. Bı dıleki şıkesti got: lı cem te heye? 
-Baş e! Madem tu dıxwazi, here. Axa got: 

Ez hevidar ım, tu poşman nabi!.. - Bele kar lı cem ının pır e. Çı hu-
Pivazo, sere sıbe zfi rabfi, kare xwe nerınendiya te heye? 

kır. Lıhefa xwe fi tı1rıke xwe e nan Pivazo got: 
da pışta xwe, xatır jı bıre xwe Siro - Tu hunermendiya ının ni ne. Ez 

xwest, bere xwe da oxıre, pışta xwe rençber ım. Çı kare rençberiye hebe, 
da feleke, ket re çu... ez derhaq da tem. 

Welat, welateki pır mezın bfi. Pi- Axa got: 
vazo, dıçfi nedıçfi xılaz nedıbfi. Çi yan - Kar jı bo te zef e. Bele şerten 

fi newalan hışqı dfi xwe, gişt rasteki ının hen e. Tu, wan şertan qebfil ki, 

be ser fi bın. BLsedan gund lı raste sıbe dest bı kar ke. 
ne, dıçe fi naçe, rast xılaz nabe. Pivazo got: 

Mezand, ew xort ıl zılamen dı van - Kerem ke, axaye ının. Şerten 
gündan da dıjin, tım p'ışt qıluz ın. Dı xwe beje! 
re da rasti kijan xort dıbe, pışt qılfiz Axa got: 
e. Dıghije gunde dın, ew jl wılo, pışt - Şerte ının ev ın; Eze sere sıbe 
qılfiz .. Jı xwe ra got: "Ez ba\ver ım, tajiya xwe berdım. Here lı ku bısekı

eşek h wan da ye." " ne, tuye wi erdi cot ki. Jı bo xwarına 
Hevare gişte gundeki, jı se-çar· z~- nivro, keça ınıne jı te ra nan fi dizı

lamen lı ber deriki sekıni bfin, pırsi~ , kek mast bine. Tuye mast bıxwi, le 
yar kır, got: · bele toye lı ser neşkeni u nan bıxwi, 

- Hevara we bı xer! Ez lı kar dı- n'an ji neşkeni. Hevare ji barek daren 

gerım. Gelo lı gunde we kar heye? hışl?-fi rast, ku tu teyrık u çıvikan bı 
Xorteki pışt qılfiz nezik bfi fi ber- wan va çirt nekırıbın, lı kere xwe bar-

siv da: ki, bini. 
- Ku tu bı aqıl bi, kar pır e. U Pivazo got: 

bele aqıle te nebe, we tu ji, wek me - Qebfil! Ev şerten te lı ser seran, -
· pışt qılfiz bıbi. lı ser çavan. Ku tu destür dıdi ının, 

Pivazo, xwe qet be aqıl hısab nedı- eze pırseki kım? Jı bo wan karan, tu 
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ye çıqas heqe mm bıdi? · 
Axa got: 
- Şerteki mm maye. Ku tu wi ji 

qebı11 ki, heq xem nin e. Eze roje bist 
zeren zer bıdım te. Şerta maye ji ev 
e; kes jı me gerek nexeyide. Daxwa
za ki jan jı me çı be ji, ye dm nexeyi
de. Eger yek jı me bıxeyide, e dm, 
we zoleki çerm jı pışta wi rake. 

Pivazo got: 
- Qebı11, axaye ının. 
Axa got: 
- Xorte qenc, were hındır , xwa

rıneki bıxwe, qenc raze ii sıbe zü ra
be, gesın, şiir ii aleten cot, nir ii 
ınısasa xwe lı kere bar ke, tajiya ının 
berde ii here kare xwe. Ha, mm jı bir 
kır' na ve te bı xer? 

- Nave ının Pivazo e, axaye mm. 
Axa gazi xadıma -qerwaşa- ~we 

kır, got: 
- Keçe, teres babe xweş . were, 

xwarıneki jı Pivazo ra hazır ke ii ci
ye wi dane bıla qenc raze! 

Pivazo, sere sıbe zü ra bii, gayen 
xwe berda, lı kare xwe, nir ii aletan 
barkır, ket du tajiye çü. Taji dı nav 
erde rast ü nerm da derbaz bü, çü, çü 
lı erdeki bı teht, kevır u zınar sekıni . · 

Pivazo gayen xwe' xıst bın nir, sere 
gesın da erde, ga ajot. Kır ne kır sere 
gesın bı erda teht ii kevır va neçü. Ne 
erd bii, ku gisın pe va here, teht ü ke
vır bu. Heta nivro ma dı nav xwin ii 
xweydana xwe da, tıştek bı ser tıştek 
ne xıst. Keça axa, fıravin je ı:a ani. 
Rünışt lı ser fıravine, ne mumkın e 
bıkarıbe bıxwe. Kevçi lı ku bıde, we 
toye mast bışke. Nan ji be şekenan
dm naye xwarın. Ma bırçi . Rabii, bı 
zıke bırçi, nav dar ii heran da heta he
vare geri, tı dareki hışke rast e be çirt 
ne dit. Hevare hat male. Wılo acız bu
ye, wılo tıji biiye, wek qümbera ha
zır kıri, lı ber teqandıne, nıftıkeki je 
ra lazım e. 

Axa dit, Pivazo dı çı hal ii mecal 
da ye. Nezik bü, got: 

-Hey kere kure kere, kadaren te? 
Te nan ii maste xwe ne kenti, te jı bo 
çı cot ii cobar ne kır? 

Pivazo got: 
- Axaye be din a be iman! Tu wij

dan ii merhemet dı sere te da nine? 
Ne zılm e tu lı mm dıki? 
A~a got: 
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- Ma tu xeyid i? Tu· qehır i? 
Pivazo pır acız bii. Her wek bina 

wi ne jı dev ii pozi wi derdıket, jı gfi
na wi derdıket. Bere xwe da axa ii 
got: 

-Mm ola have te qerısando! Ez 
çawa ne qehr rm, acız ne bım? · 

Axa qet xwe acız ne kır, got: 
- Pivazo, lave küçıke sor! Ez qet 

acız na bım. Tu çı beje beje. Qevl ii 
şerten mm u te he bu. Jı kerema xwe 
re tu, cılen xwe jı xwe derxe. 

Axa çu, güzane xwe ye tüj ani, jı 
pışta sıtüye :Pivazo heta pışta duvıka 
wi, zoleki çerm jı nav poli pışta wi 
gurand ii got: 

- De here, oxır be jı te ra. Te ça
wa diye, wısa qıse ke. 

Pivazo dı nava xwina xwe da sor 
bii, bı we xwine va zıvıri çü cem bıre 
xwe Siro ii çı bı sere wi va hatıbü, yek 
bı yek qıse kır. 

Siro 'got: 
-Mal xırabo, ne mm roja ewıl te 

ra got. Te bı xebera ının nekır. Weca 
ewd ii gerew hılanina te kete sıtüye 
ının. Bıla wed u eman be, heta ez ge
reva bıraye xwe jı erde ranekım, mala 
ının u gunde ının jı ının ra bıla herarn 
be! 

Sıbe lıwan hat, Siro rabü, xwe kar 
kır ii lı ser terifa bıre xwe Pivazo ket 

. re, çü. Pivazo lı du gazi kır, got: 
- Bıremme qenc! Ez qurbana se

re te me! Mm bı xebera te ne kır, tu 
were xebera ının ke. Neçe cem wi 
axaye xayin ye xwinrnıj. Mm bı he
zaran xorten nu cıwan, wek şeran dit, 
tım pışta wan qılüz bii. Ez çav kor 
biim, nezan biim, mm pırsiyar nekır, 
jı bo çı pışt qıluz ın! Mın nızani bu, 
ku axaye zordest u mejok, zolen çerm 
jı pışta wan rakıri ye. Tajiya malxl
rab wek axaye xwe küçık bab e ii be 
bext e. Hinbı1ye, rast dıçe ser erda 
teht, zıiıar u kevır. Tu nıkari dıj'i wi 
se babe axa, wi kedxwari rabi. Tu nı
karİ herberi pe ra bıki. E w, dıjınıne 
gundi, karker, cotkar u belengaza ye. 
E w dıjmme gel e. E w, alikare hıkma 
zalım , paşaye xwinxwar u weziren 
zordar e. Ez xwe davejım bexte. te, 
tu bı gora bab u kalen me bıki , ~re 
bızıvıre, neçe! . 

Zara zar u fizara Pivazo tu feyde 
nekır! Siro ne dani, ne hılani, zare 

1 

DENG 

xwe ter nekır, ne peyıvi, leven xwe 
jı ser hev hılnani, bı tene got: "Bı
mine bı xweşi!" Ket re, dı sere gır 
u çiyan da wında bı1, çu ... 

Rasti pış gılüzan hat, nava guiıdan 
da derbaz bu, jı kesi tu pırsek nekır. 
Dızani bU we here ku. Rast qesta oli
ya axa kır, çu dere oliye, mezand ku 
axa lı ser texte xwe rünışti, qeluna 
xwe dıkışine. 

Em pır dırej nekın. Jı axa kar 
xwest, axa şert, şırı1t ii qewlen xwe 
çawa jı bıre wi Pivazo ra gotıbu, wı
san ji, jı Siro ra got. Siro şerte axa 
tım qebı11 kır, got: 

- Şert u şıruten te lı ser sere ının, 
ser çaven mm. Ez sıbe zü dest bı kar 
dıkım. Şev baş axaye mme qenc ii 
delall · 
' Çu ket xeweki şerin, kezıba sere sı
be rabı1, kare xwe kır; taji, ker ii ga
yen xwe da peşiya xwe, ket re çu. 
Ewi dızani bu we taji here keder bı
sekıne. Taji çu, çu, lı ser erde teht, 
kevır u zınar sekıni . Siro ınısasa x~ 
da desten xwe, çu ba tajiye, heta xwe
de qewet je ra çekırı bı1, ewi ınısasek 
jı jor da lı nava qalx>re sere tajiye xıst. 
Tajiye kuşt, gırt bı çiqe we, kışand bır 
avet sererdeki nerm u xweş, çu ga
yen xwe ani, dest bı cot kır. 

Nivro keça axa fıravina Siro ani. 
Keçık ma şaş ii gej. Mezand, Siro ta
jiye kuştiye, avetiye ser erda xweş u 
pır cot kıri ye. Keçıke jı xwe ra got: 

- Ez bawer rm, ev zılam bı aqıl e. 
İşe have mm zor e. 

Siro hat, fekıri keçıke, tofana çiya
ye Cudi, deşta Rehwa u Qerejdaxe lı 
mala babe keçıke bıde! Keç ne keç e, 
agır u peti ye! Ronahiya roje lı ber rı1-
he we dıbe si! Merıv dıxwaze ne bıx
we, ne vexwe, bes lı bejın ii bala we, 
wi dev uleven sorgıili, mina kulilka 
hınare, bı şev u roj bıfekre! Siro, he
ta bı we keçe ra negıhije ınıraze xwe, 
sere wi be je hılkırın ew nıkare xwa
rın bıxwe. Siro, xwe lı navtenga zı
rav da, işe xwe.bı keça axa ra qedand. 
Hat koşeki nan qul kır, na va nan tım 

· derani, nan hışt wek qalıkeki vala. Bı
. ~W dizıka niast qul kır, navıka nan u 
İİıaste xwe bı hevra ter xwar. Toye 
iiıast ma be şıkestandın. Dizıke u na
ne qalık da desten keçıke u got: 

- De here, te çava dit wusa jı ba-
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be xwe ra qıse ke. 
Siro, hevare barek darık ı1 pejıken 

xwaro maro, bı çırt ı1 çamur lı kere 
kır bere xwe da male. Keça axa, her 
tışti jı axa ra qıse kın bı1. Jı hers ı1 
kerban kef ı1 kapor bı deve axa ketı 
bı1. Dema ku dit, Siro ga ı1 kere daye 
peşiya xwe, bı çiqıle tajiye va gırtiye 
lı dı1 xwe kaş dıke ı1 dil<?kan dıbeje 
te male, aqıle axa jı sere wi çu, çav 
le sor bu, gırt kopale xwe, eriş kır Si"'" 
_ro, got: 

- Eze vi kuçıke lave kuçıka per
çıqinım! 

Siro got: 
- Axaye ının e qenc, nebi tu acız 

bı1yi, ma tu dıxeyidi? 
Axa, aqıle wi hat sere wi, got: 
- Na lawe mm, ez qet acız nabım . 

Acıziya mm jı vi kı1çıki ye, ani jı taji 
ye. Te vi tı1leyi herarn jı bo çı ani? 

Ve derbe zor ketıbı1 axa. Siro me
rıveki dıjwar bu. Hevare bakır Siro, 
got: 

- Lave ının Siro! Hajı te ra 20 ze
ren te, heqıke iro. Sıbe beri tı heri cot 
u işev daxwaze tu hınek karen dm bı
ki. Tevle ı1· axuren pez ı1 dewaren ının 
tım jı hev cuda ne. Jı bo pez gomek, 
jı bo mi yan gomek, jı bo çelekan axu
rek, jı bo ga u cı1vanga axurek, jı bo 
keran axurek, jı bo madekan axurek, 
jı bo gameşan axurek, jı bo mehinan 
tevlek, jı bo bestıran tevlek u jı bo he
span tevlek heye. işev here axure ga 
u cuwanga. Çıl ga u cuwanga dı axur 
da ne. Wılo giya bıde wan, ku heta 
qırıke dı bın giya da wında bın. Da
sı1k ı1 tırpane hılde, here Zeviya Ke
te, lı we gore giya bıdrı1. Sı be ji, beri 
tu heri cot, wan derxe ser ave, lı ser 
kaniya gund bıla av wexwın, le bele 
daxwaze tu wan dı deri da dernexi. 

Sir6 got: 
- Ser sere mm, ser çaven ının. 
Siro rabu, dasuk u tırpana xwe hıl-

da, çu Zeviya Kete; lı gori çıl dewa
ran ket dırı1t. Hevare sere dewaran 
tım jekır, xıst afıre wan, giya bı ser 
da kır heta qırıke. Sıbe zı1 rabu, sere 
dewaran jı kuleke -pencera- axur yek 
bı yekavet derva. Axa rıpa rıpeki bı
hist. Çu fekıri ku çı lı ber çawen wi 
ne? Bı çaven xwe bawer nekır. Lı ber 
kuleka axure ga u cuwanga, gıreki ji 
sere dewaran hatiye çekırın. Dest 

avete şı1re xwe· u bazda afur, gnt: 
- Kuro, se babo, tu çı dıki? Te ma-

la mm xırabkır! 
Siro got 
- Axaye mm e qenc, ma tu xeyidi? 
Zole çerm ket bira axa, lı xwe ha-

kım bu, got 
- Na, lawe mm, ez qet naxeyidım. 

Te pır qenc çekır. Mİnjı Q.ıxwest wan 
şerje bıkım, goşte wan bıfroşım. 

Siro got: 
-Na, axaye mme qenc! Ev goşt 

jı bo gundiyan e . Eze wi lı gundiyan 
bela bıkım. Te qet xera de ı1 babe xwe 
heta iro nedaye. Erne bejın "ev xera 
dayik u babe axa ye!" 

Axa disa acız bu; xwina wi fewıri 
u kelıji, çav le sor bı1n, jı kerban le
rızi, recıfi, kef ı1 kapor dı dev da avet, 
got: 

- Lawo, ma tu vekili de ı1 bave 
mm i? Ma tu sermiyane mala ının i? 
Jı kenge va xulam rabüne lı axa eınır 
dıkın? Jı kenge va rı1vi bı1ne şer? 

Siro got: 
-Ne ez rı1vi me ı1 ne tu şer i. Ez 

Siro me, xulam ım u tuji axa yi. Pır
seki ının lı te heye. Ma tı1 acız bı1yi? 

Axa edi jı kerba xwe zı1 zu jı birdı
kır. Aqıle wi disa hat sere wi, got: 

- Na, lawe mm, ez acız ne bı1m. 
Tu çawan dıxwazi bıla usa be. 

Axa, jına xwe, keça xwe, Siro, xu
lam u kerwaş, dewaran gurandın . Ku
rıkeki axa hebu. Bı qasi heft sali bu. 
Heroj lı zaroken gundiyan dıxıst. Jı 
babe xwe xırabtır u zalımtır bu. Ew 
ji hat axur, şıınıti ket nav xwine. Cı
len wi_ en delal tım bune xwin, jı vi 
qasi gıri . Axa got: 

- Ez rabım eze te lı wi diwari xım. 
Siro jı nışkeva rabı1, bı çepılen ku

rık gırt u wi lı diwar xıst ı1 jı axa ra 
got: 

- Axaye ınıne qenc. Heta xulam 
hebın, babet u caız nine axa bı van 
işen bıçuk va wexte xwe borinin. 

Axa fekiri kure wi ınır, got: 
- Kuro, Siro kere kure keran, te 

çı kır? 
Siro got: 
- Axaye ınıne qenc! Ma te ne got 

"Ez rabını eze te lı diwar xım. Mm 
ji got "Bıla axaye mme qenc, zehmet 
neke." Vi iştmırfjı ber te va kır. Ma 
tu qehıri? 

DENG 

Axa dıvere ooje "Ez qehır ım" De
ma beje, we zolek çerin jı pışte rabe: 
Got: 

--Na, lawe mm, ez naqehır im. 
Goşt lı gundiya bela kırın. Keça axa 

ya mezın ji, lı gund bı pısmameki axa 
ra zewıci bı1. Mala we lı nav gund bU. 
Axa cendekek goşt da nıılo Siro ı1 got: 

-Vi goşti bıde keça mm. 
Siro goşt bır da gundiyeki belen

gaz, pıçekjı cendek hilkır, bır da ke
ça· axa. Keçe got: 

- W ey deste bave mm negije do
xina wi, dest bışke belki. Çıl dewa
ran şerje kır, vi pari jı ının ra şand? 

Siro zıvıri cem axa u got: 
- Keça te nıfıra lı te kır. Got "Jı 

çıl dewaran ev pari jı mm ta şand. Ez 
hevi me deste vi bışke!'' 

Axa got: 
- Te bıvırek lı meji bıda, bıkuşta. 

Be edebe, çawa jı babe xwe ra wılo 
dıkare beje? 

Siro jı nışkava wıiıda bı1. Gotın, 
belki çuye goşt lı gundiya bela dıke . 
Pışti qedereki Siro derket meydane, 
çu cem axa, got: 

- Axaye mme qenc! Mın kuşt. 
Axa got: 
- Te çı kuşt, mal JQrabo? 
Siro got: 
- Axaye mme qenc! Mın keça te 

kuşt. 

Axa dest avete satora goşt ı1 xışti 
Siro kır, got: 

- Te sıtı1ye xwe şıkenand. Kere 
kure kere! 

Siro xwe avet aliyek, got: 
- Ma tu acız dıbi, axaye mme 

qenc? 
Disa zole çerm ket bira axa, got: 
- Na, kure ının, ez acız nabım. 
Xılasbı1na axa jı deste Siro ne bı1. 

Bı vi awayi berdewam bıkıra; we zo
la çerm jı pışta axa bıhata rakırın. 

Hevare Siro ket nav ciyen xwe. 
Xwe jı qestan lı xewe dani, le bele ra
neza. Bu xıre xıra wi. Axa bawer kır, 
Siro raza ye. Bıjına xwe ra axıfi, got: 

- Keçe mal xırabe, bı gora babe 
mm ı1 te, em jı deste wi se babi xılaz 
nabın! İşev kare me bıke . Nan man 
çeke. zer u pereyen me hılde, em pış
ti nive şeve bırevın jı vi gundi, herne 
gunde xwe ye dur, bıla Siro nızanı-
be, em çune ku. / 
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Siro van xeberdanan hıs kır. Jını
ke ji rabu kare xwe kır, kade nane nav 
run kıri ç_ekır. Pışti nive şeve, dıle 
wan hebU herın. Jı bo ve yeke deme
ki kurt razan. Çaxa ew ketm xewe, 
Siro rabU, kadan derxıst u ket nav çu
walen kada. Axa, jına wi u keça wi 
pışti nive şeve rabun, jınıke rure ka
da, axa ji tışten dın avetın pışta xwe, 
ketın re. Qedereki bı reva çun, miza 
Siro hat. Çı dı kare bı ke? MecbUr bu 
dı nav rur da lı ser pışta jınıke miz kır. 
Jınıke gote axa: 

- Kuro, mal xırabo, pışta mm şıl 
bu. 

Axa got: 
-Hey kezi kura, por kur! Te lım

dık mn bıxısta nav kadan. 
Bere sıbe gıhiştın gundeki. Se ha

tın wan, wext wan perçe kıran. Axa 
got: 

. - Ax, ax! Jı xera xweske xude ra, 
ve qase Siro lı vır bu ya. We ça.wa 
berda van sa. 

Lı ser pıştajınıke, dı nav tur da Si
ro ba kır; got: 

- Mın berdm, ez lı vır ım axaye 
mıne qenc! 

Siro derket, da du sa, her yeki bı 
ciyek va ajot u zıvıri cem axa. 

Axa got Siro: · 
- Lawe mm, em dıçun gunde xwe

ye dur, ka çı heye, çı tune? Qenc bu 
tu hati. Em bı hevra herın. 

Ew roj bı hevra çun. Bu hevar. Lı 
ser pıreki sekınin. Qerare xwe dan, 
şeve lı vır borinın. 

Disa Siro xwe lı xewe dani, rarie
za. Golıdari kır, ka axa çı plan heye. 
Axa bawer kır ku Siro razaye, jı jına 
xwe ra got: 

- Emjı wi kuçık babe xılaz nabın. 
Le işev em wi bavejın vi çemi u je xı
laz bın. Bere sıbe, dema ew dı xewa 
şerin da be, eze deng lı te bıkım. He
ma rabe, tıı bıgre bı piyen wi u ez bıg
rım bı sere wi u em wi bavejın çem. 
Wılo plane xwe çekırın u ketın xewe. 
' Dema kU xıre xır bı axa ket, Siro 
rabu, çu denk lı jına wi kır. Jınık bı 
serxweşiya xewe rabU. Siro sere axa 
u jınıke ji lıngen wi gırtm u gotın 
"gurm" avetın bıne pıre, nava çeme 

/ din u har. Siro lı jınıke zıvıri got: 
- Em jı vi zalımi xılaz bun. 
Jınık mezand ku Siro lı cem sekı-

niye. Jınıke jı :x.we ra got: "W ey ının 
por kure! Ev ının çıkır?" 

Siro, jına axa u keça axa da du xwe, 
zıvırin hatın gund. Gundiyan u pışt qı
luzan tım cıvand u jı wan ra got: 

-Geli gundiyen delal! Geli xorten 
sebep zılma axa pışt qıluz mane! Bı
raye mm Pivazo ji yek jı w e ye. Mm 
evd u gerewa we tırnamajı axa stand. 
Mı axa jı orte rakır. 

Gundiya tev bı hev ra gotın: 
- Bıji Siro, bıji axaye me. Jı iro 

u şunda tu axaye me yi. 
Siro bere xwe da gundiyan u got: 
- Na, gundiyen ının en cuwanmer. 

"Bıji Siro" ne rast e. Sirobı tene nı-

DENG 

kare we jı we belengaziye xılaz ke. 
Bıji gel! Bıji gundi, b~i cotkar, bıji 
rençber u karker! Bıji welat, bıji gel! 
Gel emin, welat welate me ye. Heqe 
zalıman u zordestan u xwinxwaran u 
kedxwaran dı welate me da nine! Erne 
wi erd u axi, van gunden axa tımama 
lı gundi u cotkaran u rençberan par 
bıkın, erne lı hev par bıkın. 

Siro günden axa lı gundiyan par 
kır. Çu bıre xwe Pivazo ji ani. Keça 
axa ji, lı xwe mar kır . Çıl roj u çıl 
şev dilan gırtm. 

Çiroka me çu nav deviya, qısme
teki bı wi awayi jı bo me hemiya. 

•• 

Pekeni. ... Pekeni ... Pekeni. .. 

KERE WINDAYİ 

Lı gundeki Merdine bı nave Cline, rojeki kerek wında dıbe. Bav u law 
· bı hevra kere xwe dıgerm. Jı navbeyne çend saet derhas dıbe, lawık kere 

dıbine u bange bave xwe dıke: 
- Bavoo, wa mm ker dit. 
Bav jı vi deme dıke ku bıgehe ser nevaleki. Ev ji jı wır bersiva lawe xwe 

dı de: 
- Lawo, hey ez hatırne ser nevaleki. Heya've nevale ji nenherım, ez nayem. 

H. Guresor 

CİP iJ ŞOFERE CİPE 

Rojeki Cliniya bı hevra tev lı cipeki siyar dıbın, terın gundeki dm. Dı re 

da cip 3 teqle ser hev daveje. Cip parçe parçe dıbe; her parçeki cipe aliki 

belav dıbe . Kesen dı nav da hınek bırindar dıbm, hınek dıınırın. 
Şofere cipe ji bı hale xwe ye bırindar bang dıke: 
- Lo branooo, bıra kesek netırse, tıştek nebuye. Wa mıfte dı deste ının 

da ye. · 
H. Guresor 

ZIRARA DİN 

Wexteki yeki Fılle dıçe cem·melle. Dıbe, Seyda "dıle ının heye ez bısıl

mam bıbım. Ez çı bıkım?" 
Melle je ra dıbe: "Here bıfıkıre, tu bısılman bıbi, nıkari cardm heri ser 

dine xwe ye bere.'' 
Deh roj şunda Fılle carek dıne dıçe cem melle. Dıbe: "ez fıkırime, ının 

qırare xwe 'daye; eze bıbım bısılman. De beje çawa bıkım?" 
Melle bı hers dıkeve u dıbeje: "Kere kure kere, te çı zırar jı dine xwe 

ye bere ditiye, ku dıbi bısılman?" · 

Mehmed Zero/Şeymos Şeyhan-Diyarbekır 
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' DENG 

Helbest · Şiir 

AZADi 

"Jı topa çıvika bıçuke dınyaye ra" 

Lı dıbıstane ser nıvaska xwe 
Ser texta xwe, ser dara 
Ser berfe u ser sile 

- Dıkolım nave te. 

Ser ·rupeleki hatiye xwendm 
Hım jı a spijan 

' Ser kevıra, xweliya, xwuna u pela 
Dıkolım nave te. 

Ser çine tıtali 
· Ser çeke şergıra 
Ser sere keyan 
Dıkolım nave te 

Li çola _u lı dela 
Lı helina çıvika 
Ser bira zarotiya mm 
Dıkolım nave te 

Ser pela şeve 
Ser roja dılşadi 
Ü lı qeraxe werza 
Dıkolım nave te 

Ser wevşandma esmana 
Şer roje, ser sefıka hezek 
U lı ser hive wiqe wiq 
Dıkolım nave te 

Ser zıraqa, ser erda 
Ser baske· çıvike 
Ser siya aşa 
Dıkolım nave te 

Lı helma tireje 
Lı belıra u lı ser keştiya 
Ser çiyaye warxweş 
Dıkolım nave te. 

Ser gıvşa ewra 
Ser dılopa baraşa 
Ü lı ser barane xışin 
Dıkolım nave te 

Sor topa çıruska 
Ser renge bırqandi 
Ü lı ser rastbuna fizige 
Dıkolım nave te 

Ser şıvereja heşyar 
Ser reya bıçıv 
Lı meydana dıfuri 
Dıkolım nave te 

Ser cama rundana pedıkeve 
Ser ründana tıfandi 
Ser sefıka rez bı rez 
Dıkolım nave te 

Ser fekiya paykıri 
Ser mıreke mezele mm 
Ü lı ser ciye mme jı qalık 
Dık o lım na ve te 

Lı kuçıke mme golok 
Lı ser gaye viye belıqi 
ü lı peiıçıke viye beker 
Dıkolım nave te 

Ser çaderiya dere mm 
Ser hernil tışte ku pe evindar ım 
Ü lı ser agıre teverık . 
Dıkolım nave te 

Ser cama sermıj 
Ser leve bı çik 
Ü ser lepıka be deng 
Dıkolım nave te 

Ser goma heloşkıri . 
Ser agırdana tefiya 
Ü lı divare dıltengiya mm 
Dıkolım nave te 

Ser tunebuna be dıl 
Lı tunebuna tazi 
Ü ser pedana bejin 
Dıkolım nave te 

Ser xweşiya wegerandi 
J,.,ı paşiya tahloke 
U ser heviya be bir 
Dıkolım nave te 

Bı qewata yek gotmki 
Wa zıvirim disa dıjim 
He azadi 
Bona te hatıme dmyaye 
Ku nave te bıkolım her deri 

1 
1 

(Jı pırtuka Paul Elvard, "Azadi", Sıbat 
1985. Werger; Bıjar Serdıl) 
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MALMEDANİN 
WARE BERFE 

Allegro '! p tı #p p ı ~ u #p p 
u; 

1 le, ke-ç'i .U, Mal me da_ nin wa.re ber_ fe, 

'} "ıı; ~ 
Mal ır e da_ nin wa- re her-fe, 

Mal me danin ware berfe, 
Le, le, keç'ik8, 
Mal me dan'in ware berfe, 
La bedewe, rindike. 

De'wat gerya zurne, defe, 
u, le, keç'ike, 
Govend gerya zurne, defe . . 
La bedewe, rindik8. 

Te ç'e'vfe~e. sing sedefe, 
u. le, keç'ike, 
Te ç'e'vreşe, sing sedefe, 
La bedewe, iindik8. 

Sİ PANO 

Andan te 

f 

r 
La be - de . w e, rin _di_ ke. 

De'waı geiya ve bavine 
u, le, keç'ik8, 
Govend gerya ve havine, 
La bedewe, rindike . 

Xew :ıa~ bune nav nivine, 
U, le, keç'ik8, 
Xew :ıaş bune nav nivine, 
La bedewe, ri ndikil . 

Te hi nazik8, nazeline, 
u, le, keç'iU, 
Te bi nazike, nazeline, 
La bedewe, rindike. 

ll 

&·i )5 tJ tJ, ı} n@J ı , n lJ ~ ı~ ı~ w ı 
' ' SLp'a. no, gaz bi ~a.zo, K'a. ne !ey .lo · ka(min) ley_lo? 

~ · · ~ ~ .J ~ if n 4 tJ} ı Jı 4 J un ı ı n u ı , , ;, J. 
tJ ,;::-" , ~ 1 A -- 1 A • o ? 

\\e _ ra _ no. gat bı ga - zo, }{ a _ ne meh .bu . ha mı n ri ı . la 

Sip ' ano, gaz bi gazo. 
K 'ane leylok.. ın in , !ey lo? 
Werano. gaz bi gazo, 
K'ane meh'blıba min dila? 

Dile daqa cewazo. 
K'ane leyloka min. leylo? 

Dile da : ıa cewazo. 
K'ane ıneh'blıba mera? 

Xure min xorte tolazo, 
h. 'ane leyloka min. !ey lo? 
Xure min xorte tolazo. 
K ·ane ıııeh'buba mera? 
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4 TEMMUZ 1927 Tarih ve 1097 Sayılı .. BAZI EŞ HAS IN ŞARK 

MlNTlKASlNDAN GARP ViLAYETLERiNE NAKLiNE DAiR KANUN .. 

(Baz1 Kişilerin Doğu Bölgelerinden Bat1 illerine Nakline Dair Kanun) 

Birinci Madde: idari, askeri ve toplumsal nedenlerle 

Do~u Sıkıyönetim bölgesiyle Bayezid viiayatinden bindört

yüze (1400) kadar şahsın ve şahısların aileleriyle seksen 

(80) asi ailesinin ve sözkonusu bölgelerdeki a~ır ceza 

mahkumlarının Batı vilayetlerine nakli için Hükümete izin 

verilmiştir. 

ikinci Madde: Nakil işlemleri 1927 yılı A~ustos 

sonuna kadar tamamlanır. Nakledilen kişilerden önemli 

maazereti bulunanların aileleri Kasım sonuna kadar yerle

rinde kalabilirler. Sekizinci maddede anılan tasfiye işlemle

rinin bitimine kadar bu ailelerden bazılarının memleketle

rinde kalmaları için izin vermeye Bakanlar Kurulu yetkili

dir. 
Üçüncü Madde: Nakledilenlerden muhtaç durumda 

bulunanlar nakil ve iskan işlemlerinin bitimine kadar nak

lolundukları mahallerde Hükümet tarafından iaşe olunur

lar (bakılırlar). 
Dördüncü Madde: Zengin olsun, muhtaç olsun tüm 

nakledilenler iskan ahedildikleri yerlerde borçlanma esası

na göre derhal her zamanki gibi iskan edilirler. Ancak tas

fiye sonucuna kadar beklemek isteyenlerin iskanı geçici 

olarak ertelenir. 
Beşinci Madde: Nakil ve iskan edilenler Hükümetin 

Batı illerinde gösterdi~i yerlerde yerleşmeye mecbur 

olup, iskan alanlarını terk mahiyetinde olmamak şartıyla 

seyahatte tamamıyla serbesttirler. Ancak birinci maddede 

zikredilen yerlere geri dönemezler. Bu mecburiyete uyma

yanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 526. maddesi 

hükmü uygulanır. 

Altıncı Madde: Mahkumların Bakanlar Kurulunca 

nakil ve iskaniarına karar verilenler ceza sürelerini bitirdik

ten sonra di~er mahkumlar gibi aileleriyle birlikte iskan 

olunurlar ve bu gibi mahkumların aileleri mahkumiyat 

sürelerinin sonunda naklolunurlar. 

Yedinci Madde: Nakledilen kimseler mal ve mülkle

rini istedikleri gibi kullanabilirler. 

Sekizinci Madde: Nakledilen kimseler araziden ve 

araziye ba~lı olan yapılardan başka kullandıkları bütün 

taşınır ve taşınmaz mallarını iki yıl içerisinde tasfiye etmek 

üzere kullanmaya devam ederler. Ancak bu sürenin biti

mine kadar tasfiye yapmadıkları durumda Hükümetçe 

sözkonusu malları müzayede yoluyla satılıp bedelleri ken

dilerine verilir. 
Dokuzuncu Madde: Nakledilenlerin terkettikleri ara

zi ve araziye ba~lı yapıları hazineye intikal eder. Bu arazi 

ve araziye ba~lı yapıların kıymetlerini takdir için her kaza-

da mahalli en büyük Mal Memurunun veya yetkili kılaca~ı 

görevlinin başkanlı~ında Tapu Memuru ile Ziraat Odası'n

ca ve bulunmayan yerlerde Belediyece üyeleri arasından 

seçilerek bir kişiden oluşacak 3 kişilik bir heyet kurulur. 

Ancak bulunan yerlerde Ziraat Memuru heyete dahil ola

ca~ı gibi bu takdirde Belediyece kendi üyeleri arasından 

seçilecek bir kişi heyete eklenir. 

Bu heyetler arazi ile araziye ba~lı yapılar için takdir 

ettikleri kıymetleri gösterir bir çizelgeyi sahiplerine veya 

onaylanmış vekilierine yazılı olarak tebli~ ve suretini iskan 

Genel Müdürlü~ü'ne gönderirler. 

Onuncu Madde: De~er belirleme heyetlerinin karar

larına tamamen veya kısmen kanaat etmeyen ilgililer do~

rudan ya da vekilieri aracılı~ıyla şehir merkezlerindeki asli

ye hukuk mahkemelerine başvurup gerekçelerini açıklaya

rak durumun yeni baştan incelenmesini isteme hakkına 

sahiptirler. Anılan mahkemelerce verilen kararlar kesindir. 

Onbirinci Madde: De~er belirleme cetvellerine göre 

naklolunan şahısların memleketlerinde terk ettikleri arazi 

ve araziye ba~lı olan yapıların de~erleri ihtiyaçları sayıla

rak ve bu de~erlerden öncelikle eskiden oldu~u gibi 

iskan suretiyle kendilerine verilen taşınmaz malların de~e

ri mahsub olunur ve ihtiyaçları kalırsa iskan olundukları 

yerlerde başkaca taşınmaz mal verilir. Verilecek taşınmaz 

malların de~eri ihtiyaçlarından yüzde on fazla olabilir. Bu 

fazla için Borçlanma Kanunu hükümleri uygulanır. Naklo

nunan kişilere verilecek taşınmaz malların de~erlerinin 

takdiri dahi 9. madde uyarınca iskan edildikleri yerlerde 

oluşturulacak benzeri heyetiere aittir. Naklolunanların 

memleketlerinde terk ettikleri taşınmaz malların de~erleri

ni belirleme işlemleri de dahil oldu~u halde nakil ve iskan 

ve da~ıtım işlemleri en fazla sekiz ay içerisinde tamamla

nır. 

Onikinci Madde: Naklolunan şahıs ve ailelerin söz

leşme ve işlemlerden do~an tüm alacakları , istemeleri 

halinde mahalli en büyük Mal Memurları tarafından vaka

leten izlenir. 

Onüçüncü Madde: Bu kanunun gerektirdi~i tüm 

masraflar ve huzur hakları vs. içişleri Bakanlı~ınca düzen

lenecek Talimatname'ye göre iskan Genel Müdürlü~ü 

bütçesinden karşılanır. 

Ondördüncü Madde: Bu kanun yayın tarihinden iti

baren geçerlidir. 

Onbeşinci Madde: Bu kanunun hükümlerini yürüt

meye Adalet, içişleri ve Ma!iye Bakanları görevlidirler. 19 

Haziran 1927 
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