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DENG'den SUNU 

Yeni bir saytda buluşmanm sevinciyle merhaba. 
Bir önceki saytmtzdan bu güne kadarki gelişmeleri anlatmak değil amactmtz, Ancak bu gelişmele

rin bir ktsmma değinmeden de geçemeyiz. 
Hükümetin, demokrasi ve insan haklan konusundaki söylemleri devar..ı etmesine rağmen yaptlan ic

raat hiç te bu söylemiere denk düşmüyor. Yine dergi büro/an, dernekler, J:'tabevleri, ev/er bastltp insan
lar kat/ediliyor, gerekçesiz ve kaba kuwet sonucu gözaltma altntyor, yine ·asal ve meşru toplantt/ar ve 
gösterilerde tehdit ve dayakla insanlar almtp günlerce gözaltmda tutulup, rdmdan tutuklantyorlar. Ve 
Kürdistan yine baştan başa kan, zulüm, işkence, sürgünler ve kmmlar ülkes. 

Egemenlerin bunca zulmüne ve sömürgeci uygulamalarma rağmen mücadele durmuyor, aksine 
günden güne yeni mevziler kazanarak gelişiyor. 
· Gerek Türk emekçi kesimlerinin ve gerekse Kürt Ulusal Kurtuluş Güçleri'nin ortak çabalan ve müca

delesi, egemenlerin karşt kar§tya bulunduklan açmazlan daha da derinleştirecektir. 
DENG Dergisi olarak her zaman bu perspektifle hareket edip, Kürt ve Türk halkt arasmda 'güven 

duygulannt geliştirmeye çaltşttk. Gerek ortak çaltşmalarda, gerek özel çaltşmalanmtzda olsun hep halk
larm eşitliğini, kardeşfiğini dile getirdik. 

Halk kitleleri ile olan bağlanmtza süreklilik kazandtrmak amactyla gerçekleştirdiğimiz "DENG'Ie DA
YANIŞMA GECELERi"nde bu amaca büyük ölçüde yöneldik. 

Egemenlerin tüm engellerine rağmen DENG, bu geceleri başanyla gerçekleştirdi. Kürt ve Türk halk
Ianna gerekli mesajlar devrimci bir usta!tkfa verildi. 

Tabii ki biz bu amaçlanmtza yaklaşttkça egemenlerin telaşlan gittikçe arttyar ve o oranda da safdtr
ganlaştyorlar. Geceye gelen kitlenin tedirgin edilme girişimleri her yerde karştmtza çtktt. Buna rağmen 
kitleler korku duvarlannt ytkarak; türkü/erini, slogan/armt haykmp, halaylanyla "Kesk O Sor O Zer"le süs
lenmiş salonlara stğmaz oldular. 

Geceler boyunca önümüze çtkartt!an engel ve basktlar, gecelerimizden sonra da devam ediyor. Ağ
n' da gerçekleştirdiğimiz geceden dolayt Erzincan DGM tarafmdan, Tertip Komitesi'ndeki arkadaşlan
mtz hakkmda dava açtfdt. Açtlan davada programa kattianlar ve sanatçt!ar da sorgulanmaya çaltştftyor. 
Fakat bizler bundan önce hakktmtzda açt!an tüm davalarda olduğu gibi, yine mahkeme kürsülerine çt
ktp söylediklerimizi tekrarlayacağtz. On/ann mahkeme salonlan artik bizler için birer tartişma zemini ol
muştur. Meydanlarda, salonlarda dile getirdiklerimizi elbette ki DGM salonlarmda da hayktracağtz. 

Biz sorunlarm demokratik ve adil zeminlerde tarttştlmasmdan yanaytz. Kürt sorununun da adil ve de
mokratik çözüm yolu, böylesi tarttşma ortamlannm yarattlmastyfa açtltr. 

Bu nedenle bundan önce dile getirdiğimiz, attlmast gereken acil adtmlarm attimasmda hem Kürt hal
ki, hem de Türk halki baktmmdan yarar görüyoruz. 

Değerli DENG okur/an; 
Dergimizin sayfalan arasmda güncel konulara ve sorunlara, haber ve yorumtarla yer verdiğimiz için 

sözü fazla uzatmadan bu saytmtzda sizlere sunduğumuz ça!tşmalanmtza değinmek istiyoruz: 
Bu say1mtzda; Munzur ÇEM, Alevilik Sorunu Üzerine adlt yaztsmda son dönemlerde güncelleşen, 

afevilik sorununu irdeliyor. Özgürlük Uğruna 40 Ytf Mücadele adlt dizi yaztmtz bu saytda sona eriyor. 
PSKT Genel Sekreteri Saym Kemal BURKAY'/a yaptfan bir röportaj yanmda; yine Aktüel Dergisi'nden 
Ali ÇAGATAY'm Aktüel Dergisi'nin önceki saytlanndan birinde yaym/anan ve Saym BURKAY'm sözleri 
dişmda bir taktm sözlerin manşete Çlkanldtğt röportajm tamammt sayfa(anmtz arasmda bulacakstntz. Yi
ne Dünya Doktorlar Örgütü yetkilileri ile yaptlan birröportajda bu saytmtzda yer aftyor. Güncel Gelişme
ler- Haber- Yorum bölümümüzde; DENG'Ie Dayantşma Geceleri, Kürdistan'da son dönemlerde ttrma
nan kontrgerilla cinayetleri ve yine son günlerde yoğunlaşan işçi eylemlerini irdeleyen haberler bula-
caksmtz. y.; 

Kültür- Sanat bölümümüzde Kürtçe Dil Dersleri'nin yanmda; geçtiğimiz günlerde Ankara'da açtfan 
bir kültür derneğinin açtftştyla ilgili haberi, değerli Kürt azan/an Said GABAR i ve BARAN ile yaptimlŞ bir 
röportajt ilgi ile okuyacağlntza inantyoruz. Her zaman olduğu gibi bu bölümümüzde şiir ve müzik köşe
leri de sürüyor. Aynca uzun süredir sayfalanmtzda yer veremediğimiz okur mektuplan da bu saytmtzda 
yer altyor. 

19. say1mtzda buluşabilmek dileğiyle sevgiler, saygtlar. 

DENG 
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. OLAYLAR ve GÖRÜSLER 

ALEViLİK SORUNU ÜZERİNE 

Kürdistan ve Türkiye'de yüzyıllar-. 
dır alevi inançlı geniş bir kitle yaşı
yor. Her dinden veya mezhepten 

'insanların olduğu gibi, alevi kitlesi
nin de, çevresinde bulunan öteki din 
ve mezheplere mensup insanlarla, 
devletle ve öteki bazı kurumlarlı;t çe
şitli ilişkiler içerisinde olduğu, sorun
ları ve güçlükleri bulunduğu açıktır. 
Öteden beri zaman zaman kabanna 
gösteren, zaman zaman da sönmeye . 
yüz tutan bu konunun, 12 Eylül fa
şist askeri darbesinden sonra, güncel~ 
leştiği ve kamuoyunun gündemini 
meşgul ettiği biliniyor. Sorunun böy
lesine aktüelleşmesinin de başlıca iki 
ana nedeni olduğu söylenebilir. Bun
lardan bir tanesi, 12 Eylül'den sonra 
askeri cuntanın, toplumun değişik ke
simleri üzerinde uyguladığı çok yön
lü baskılara ek olarak, alevilerin 
inançlanndan ötürü de bundan pay al
maları ve tepki göstermeleridir -Id bu 
haklıdır-. Diğeri ve asıl belirleyici 
olanı ise, bir takım politik hesaplara 
bağlı olarak konunun, egemen güçler, 
onların açık ve gizli kollan eliyle gün
demleştirilmesidir. Sorunu ikinci ne
denle aktüel hale getirenlerin, 
topluma vermek istedikleri mesajı da 
şu şekilde özetlemek mümkün. 

1- Alevilik Türk kültürüdür, bir 
Türk düşünce tarzıdır. 

2- Cumhuriyet Türkiyesi ve onun 
kuruculanndan ''Atatürk'' alevileri 
korumuştur. O nedenle de· Aleviler, 
Cumhuriyet'in kuruluşundan beri 
''Atatürk reformlarını'' desteklemiş, 
devlete sahip çıkmışlar. 

3- Aleviler Kürt değiller. 
Yazının bundan sonraki bölümle

rinde yeri geldikçe, egemen çevrele
rin bu alandaki hesapları ve 
başvurdukları yol ve yöntemler üze
rinde durmaya, konuyu değişik bo
yutlarıyla okuyucunun gözleri önüne 
serıneye çalışacağız. 

2 

Alevilik Türk kültürü, 
bir Türk düşünce tarzı mıdır? 

a) Ortaya çıkışı ve islaıniyetle iliş
kisi bakımından: 

Bu konuya sağlıklı bir yanıt vere
bilmek için, en başta aleviliğin orta
ya çıkış dönemine, çıktığı bölgelere 
ve o dönemlerde Türklerin bu coğra
fi alanlar ile ilişkilerine, oralardaki 
fonksiyonianna bakmak gerekir. 

Açıktır ki aleviliğin islamiyede 
bağlantılı yanlarının şekillenmeye 
başlaması, Hz. Muhammed'in ölü
münden kısa bir süre sonraya kadar 
uzanır. Bilindiği gibi peygamberin 
ölümü üzerine, islam devletini yöne
tenler arasında görüş farklılıklan or
taya çıkmış veya var olan farklar 
derinleşmeye başlamıştı. Kabul etmek 
gerekir ki bu da, sıradan bir post kav
gasından ibaret değildi. Kavganın te
melinde, toplumun değişik sınıf ve 
tabakalannın çıkarianna bağlı olarak, 
izleornek istenen politikanın farklı ol
ması yatıyordu. Doğ!ll olarak bu du
rum, aynı zamanda bir kısım islami 
kuralların farklı yorumlanmasını da 
birlikte getirmekteydi. Farklı politik 
çevreler, iktidar ve muhalefet güçle
ri, kendi politikalarının, islamiyete 
uygun düştüğünü ileri sürüyor ve kar
şı tarafı bu kurallardan sapmalda it
ham ediyorlardı. 

Bu mücadelede, Muhammed'in da
madı ve büyük destekçisi Hz. Ali ve 
taraftarlarının, ondan sonra ise oğul
larının, daha reformcu ve ilerici bir 

_çizgi izledikleri, toplumun yoksul ke
simlerinden yana tavır takındıklan ge
~ellikle ka~ml gören bir görüştür. 
Orneğin, Muaviye'nin, "Dünya ni
metleri ve zenginlikler müslümanlar 
için yaratıldı. Zengin olmak, varlıklı 
olmak müslümanların hakkıdır." tar
zında sınırsız bir zenginleşmeyi savu
nan görüşüne karşılık, rakibi Ali'nin, 

Munzur Çe:w 

"Bilin ki sizin imanınız, (irnarnınız 
olsa gerek B.N.) dünyasında ·ıCöhne 
bir elbise ile, iki parça ekmeği ken- , 
di sine yeter bulandır. Dilersem ben de 
yağlar, ballar bulurum. Buğday ek
meğinin halisini yerim. ·ipeldiler gi
yerim. Fakat nefsimin bana üst 
olması, yemekiere çekmesi olası mı? 
Çevremde aç karınlar, susuzluktan 
bunalmış ciğerler varken." sözleri bu 
anlayış farkını doğrular niteliktedir 
(Cemşid Bender, Kürt Tarihi ve Uy
garlığı, s.92'den naklen ) 

Bu şekilde başlayan kavga derinle- · 
şerek sürdü ve Hz. Ali'den sonra 
oğulları Hasan, Hüseyin ile öteki ai
le bireylerinin katiedilmesine kadar 
vardı. Bu da sözkonusu çelişkileri da
ha da derinleştirip yaygınlaştırdı, kav
gayı kızıştırdı. İşte aleviler, bu 
kavgada tıpkı şiiler gibi Hz Ali ile 
oğullannın tarafını tutan kesimdir. 
Yeri gelmişken şunu da belirtmek ge
rekir; alevilerle İran ve öteki bazı ül
kelere yayılmış olan şiiler arasında, 
bu nokta dışında ortak bir yan yok. 

Demek oluyor ki aleviliğin bu ya
nının; yani islamiyete ilişkin yanının 
türklerle, Türk kültürü ile herhangi · 
bir bağlantısı mevcut değil. Kaldı ki 
zaten türkler o tarihlerde henüz Ana
dolu'ya da ayak basrnış değillerdi. 
Onlar, islam dünyası yöneticileri ara
sındaki bu kavgadan uzak bir coğrafi 
alanda yaşamaktaydılar . Türklerin 
Anadolu'ya gelişleri bu olaylardan 
yüzyıllarca sonradır. 

Öte yandan, alevilik ne ölçüde is
lami bir mezheptir, onun islami ku
rallarla bağı ne ölçüdedir, bu da 
tartışılması gereken bir konu. Örne
ğin, aleviler, islamiyetİn beş temel 
şartından dErt tanesini (Namaz kıl
mak, oruç tutmak, zekat vermek, hac
ca gitmek) yerine getirmezler. 
Kelimeyi şahadet ise yine günlük ya
şamda fazlaca yer alan bir kural ol
madığı gibi, ayrıca aleviler onu deği-
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-Olaylar ve Görüşler 

ş ik biçimde söylemektedirler. 
Alevilikte, bu gibi koşullara uy

mak, biçimsel bir davranış olarak de
ğerlendirilmektedir. Bu inanca göre, 
esas olan kişinin tanrıya olan inancı
nı koruması, onu güçlü kılması ve 
kendisini kötülüklerden uzak tutarak 
iyi ve dürüst bir insan olmayı başar
masıdır. Yani rönplana çıkartılan in
sanın özü, yaptıklarının niteliği 

oluyor. 
Bu özelliği nedeniyle de alevilik, 

genellikle geleneksel islamcı egemen 
çevrelere, devlet yönetimlerine karşı 
bir muhalefet biçiminde ortaya çıkmış 
ve öyle süregelmiştir. 

b) İslamiyetten önceki dönemle
re ait inançlarla ilişkisi bakunından 

Alevilik konusu irdelenirken asıl 

olarak islami kural ve geleneklerden 
çok, ondan daha önceki tarihi dönem
lere ilişkin bazı inanç biçimleri üze
rinde durmak ve bunların aleviler 
tarafından ne ölçüde ve ne şekilde be
nimsenip korunduklanna bakmak ge
rekir. Çünkü yukanda da değinildiği 
gibi aleviler, islami kurallara aşağı 
yukarı pamuk ipliği ile bağlı iken, 
öteki bazı inançları son derece sıkıca 
sürdürüyorlar. Aradaki bu fark; yani 
islami kuralların hemen hemen hiç 
uygulanmamasına karşın, öteki eski 
diniere ait kurallann oldukça canlı bir 
biçimde korunup uygulanması, ister 
istemez aleviliğin isianun bir mezhe
bi olmadığı, onun, İslamiyetten de 
esinlenen ayrı bir dini kurallar bütün
lüğünü oluşturduğu yolundaki görüş
lere güç kazandırıyor . Kuşkusuz 

tartışılmaya değer bu görüşü yabana 
atmamak gerekir. 

Bu satırların yazarının içerisinde 
büyüdüğü ve yakından tanıdığı Der
sim, Erzincan, Varto, Hınıs yöresi 
alevi geleneklerine kısaca gözatmak, 
tartışmaya açıklık getirrnek bakımın
dan yararlı olur kanısındayım . 

Alevilikte dini liderler başlıca üç 
grup altında toplanıyor; pir, rehber ve 
Mürşid. 

Pratikte bazan eş düzeyde olmakla 
birlikte, pirler genellikle dinsel hiye
rarşi içerisinde rehberlerden bir de
rece daha üstün durumdadırlar. 

Mürşid ise pirlerle rehberlerin, piri 
durumunda olan kişidir ki, doğal ola
rak hiyerarşideki yeri öteki ikisinden 

daha önde gelir. Pir ve rehberler ço
ğunlukla kureşanlıdırlar. Ancak bu 
her zaman, mutlaka böyle olmalı an
lamına da gelmez. Bazı Kürt aşiret
lerinin, kendilerinden birini rehber 
veya pir olarak benimserlikleri de 
olur. Omeğin, Seit Rıza ailesi kure
şanit değil, Şıx Hesenan'lıdır. Böyle 
olmasına karşın, rehberlik sıfatına sa
hiptir. Yine Pilvank aşiretinin pirleri 
de kendi içlerinden biridir. 

Pir ve rehberiere pirlik edenler _!se 
değişik aşiretlere mensupturlar. Or
neğin, Seydan (Seydu), Axuçan 
(Axuçanu), Bava Mansunyan (Bava 
Mansuru), Dewreş Cemalan (Dewres 
Cemalu) aşiretleri bu durumdadırlar . 

Pir veya rehberin piri, mürid (talıv, 
talip) için mürşid dir. 
Şu da var ki pirlik, rehberlik veya 

mürşidlik yapanlar, bu niteliğe sahip 
aşiret mensuplarının tamamı değiller. 

Talipler, tıpkı bir mülkiyet gibi, za
man zaman pir ve rehberler arasında 
bölüşülmektedir. Bu bölüşümün, her 
zaman adil gerçekleştiği ise söylene
mez. Bu bakımdan da, değişik neden
lere bağlı olarak, zamanla bir kısım 
ailelerin elinde fazla miktarda talip bi
rikirken, öteki bazılarının elinde çok 
az miktarda kalmış veya onlar tama
men ondan yoksun hale gelmişlerdir. 
Ancak bu, pratikte pirlik, rehberlik 
veya mürşidlik görevini yürütenler dı
şında kalan aşiret mensuplarının (Ku
reşanlıların, Bava Mansurların, 

Dewre Cemallıların, Axuçanlıların) 
dinsel niteliklerini (kutsal kişiler ola
rak adedilmeleri özelliklerini) kaybet
tikleri anlamına gelmez. Kişi, fiilen 
dede, rehber veya mürşid olarak gö
rev yapsın- yapmasın, eğer sözkonu
su aşiretlerden biri ise, sıradan 

insanlardan ayırd edilen bir özelliği, 
kutsal kişiliği var demektir. Bu özel
liğin o aşiret veya aileye tanrı tarafın
dan kazandırıldığına inanılır. Onların 
eli öpülür, kendilerine saygı gösteri
lir vs. Ama bunun dışında kalanlar
da, başka bir deyişle soy olarak, aşiret 
olarak pirlik, rehberlik veya mürşid
lik niteliğine sahip olmayanlarda du
rum böyle değil. Onlarda kutsal 
özellik, pir veya rehber durumunda 
bulunan aile ile sınırlı kalır. Örneğin, 
Seit Rıza ailesi dışındaki Şıx Hesenan 
aşiretinin durumu böyledir. Şıx He-
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senanların geriye kalanları, kutsal ni
telik taşımayan sıradan insanlardır. 

Dedeler (pir ve rehber ayrı ayrı), 
yılın belli aylarında -ki genellikle bun
lar, mahsul ün toplandığı, işlerin kıs
men hafiflediği sonbahar ve kış 

lönernleridir- taliplerini gezerler. Bu 
~zilerinde kendilerine büyük konuk

s erlik gösterilir, yemekierin en iyi"" 
leri hazırlanır . Köylüler, genellikle 
pir veya rehberin konuk olduğu evde 
bir araya gelir, konuşur, sohbet eder, 
tartışırlar. Konuşmalar, dinsel konu
larla sınıı'lı değil, değişik alanlara iliş
kindir. Hatta çoğu kez, dinsel içerikli 
olanlar tali planda kalır. Ayrılma za
manında ise konuk olunan aile pire çı
ralığını yerir. Çıralık verme anında, 
aile bireyleri pir veya rehberin karşı
sında yanyana dizilirler. Baba sağ 
başta yer alır. Ondan sonra anne, da
ha sonra ise yaş sırasına göre çocuk
lar dururlar. Aile bireyleri, bu esnada 
öne doğru hafifçe eğilmiş haldeler. 
Sağ ayak paşparrnağı sol ayağın aynı 
parmağının üzerine gelecek şekilde 
tutulur. Sağ el üstte olmak üzere, el
ler içiçe konmuş, avuçlar açık halde 
ve öne doğru uzatılmıştır. Talip, böy
lesi bir merasimle çıralık verirken, 
Pir de onlara "Gulbenk" (Gulvang) 
verir. Pir veya rehberin yanında bir 
de "Koçek" adı verilen bir yardımcı 
kişi bulunur. Talip, yine bu kişiye de 
belli bir hediye vermekle yükümlü
dür. Çıralık para, eşya veya hayvan 
olabilir. 

Pir ve rehberin toplumdaki fonksi
yonu her nekadar günümüzde önemi
ni büyük ölçüde yitirmişse de, 
oldukça önemlidir. Mülkiyet anlaş
mazlıklarını, kan davalarını, kız ka
çırma olaylarını, kavgaları ve öteki 
türden anlaŞmazlıkları çözüme kavuş
turrnakla yükümlü olanlar en başta bu 
kişilerdir. Bu türden sorunların hal
li, genellikle normal geziler sırasın
da gerçekleştirilir. Ama bazı önemli 
ve acil hallerde, normal gezi dönemi 
beklenıneden de müdahale edilebilir. 
Taraflar, prensiben her kese açık top
lantılarda bir araya getirilip dinleni
lirler. Bu toplantılar "Cemat" adıyla 
adlandırılır. Pir veya rehberin yetki
si ise esas itibariyle bir yargı yetkisi
dir. Onlar hakiıyı ve haksızı birbirin
den ayırdetmek, adil bir karar vere-
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rek sorunu çözmek zorundadırlar. 
Verilen karar, genellikle taraflar açı
sından bağlayıcıdır veiıyulur. Koşul
lara göre zarar veren , zarara uğrattığı 
kişiye maddi tazminat ödemekle de 
yükümlü tutulabilir. Suç kanıtlarırun 
yeterli olmaması , suçlanan kişinin bu
nu kabul etmemesi veya taraflardan 
birinin diğerine iftira ettiğinden kuş-

/kulanılması hallerinde,_ ayrıca yemin 
ettirme yoluna gidilir. Işlenen suçun, 
yapılan haksızlığın ağır olması veya 
verilen karara uymama hallerinde, pir 
veya rehber, buna yolaçanı başka bir 
ceza ile de cezalandırabilir. Bu ceza 
bazan maddidir, bazan da onu top
lumdan tecrit etme biçimindedir . 
Toplumdan tecrit etme cezasına "Ve
re çever de kemere ronayene", ve
ya "Noleta Kureş Weardene", 
(Kapı önüne taş dikmek veya Ku
reş'in lanetini okuma) gibi adlar ve
rilir. Bu, hıristiyanlıkta afaroz mües
sesinin bir benzeridir ve oldukça ağır 
bir cezadır. Afaroz cezasına çarptı
rılan aile ile her türden ilişkiler kesi
lir. Onlara selam verilmez, hayvan
ları köyünkinden ayırdedilir , yüzleri 
tıraş edilmez, niyaz veya kurbandan 
kendilerine pay verilmez veya onlar
dan bu gibi adaklar alınmaz , ölüleri 
olduğu zaman cenazeye gidilmez vs . 

Cem bağlamak , alevilikte uygula
nan diğer bir ibadet biçimidir. Ancak, 
her dede veya rehberin cem bağlıya
bileceğini düşünmemek gerekir. Bu
nu, sayıları çok olmayan · dedeler 
yapabilirler . Çünkü cem, normal de
delik vasıflarının ötesinde, ayrıca özel 
bazı yeteneklere sahip olmayı gerek
tirir. 

Cem esnasında sema güdülür. Bu, 
özel bir halk dansı biçimidir . Ancak, 
yine sema da öyle -çokça başvurulan 
bir ibadet türü değil. Pratikte cemie
rin önemli bir bölümü bunsuz gerçek
leştirilir . 

Cem s ırasında , kadın-erkek , 
büyük-küçük ayınını yapılmaksızın 
köylüler, onun ,gerçekleştirildiği ev
de bir araya gelirler. Normal olan, 
bütün köy halkının toplanmasıdır. 
Ancak bu , mutlak bir zorunluluk da 
değil. Küskünlük, köyün büyük olma
sı vb . nedenlerle, köy halkının tama
mı yerine bir bölümünün cem evinde 
bir araya toplanmaması da 
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mümküdür . 
Cem yerine gelen her aile, yanın

da bir miktar yiyeceği hediye olarak 
getirir. Temiz bir kap da getirilen he
diyelerin etrafına mumlar dizilidir. 
Yakın yerde oturanlar m umları yaka
rak cem evine gelirler, uzaktakiler ise 
oraya geldikten sonra yakarlar . Yiye
cekier genellikle kuru ü:.rüm, ceviz, 
özel olarak pişirilrniş ve harnur halin
de iken üzerine işlenen şekillerle süs
lenmiş yağlı ekmek, elma, armut, 
pestil türünden yiyecek maddeleridir. 
Bunlar, mumları yakılı halde yany~
na dizili dururken, dede cem bağla
maya başlar . Cem sırasında saz 
çalmak bir kuraldır. Ancak, dedenin 
mutlaka saz çalınayı bilmesi de zorun
lu değil. Eğer bunu beceremiyorsa, 
eline alıp rastgele tıngırdatması yeterli 
sayılır . Cem bağlamak , aynı zaman
da büyük bir konsantrasyon olayıdır . 
Cem bağlayan kişi , bu işi yaptığı sü
rece olanları ve olacakları sayar, hem 
ondan önce meydana gelmiş olayla
rın yorumunu yapar, hem de gelecek
ten haber verir. ÇüJlkü o geleceği 
gören, kirnin iyi veya kötü anlarnda 
nelerle karşı karşıya kalacağını bilen
dir. Bir taraftan bunları görür, bir ta
raftan da kötülüklerden korunmak 
i_s:in neler yapması gerektiğini söyler . 
Orneğin, kişi bir ziyarete gidip dua 
mı etmeli, . yoksa evinde kurban mı 
kesmeli, ip mi bağlamalı? Bütün bun
ları sayar. Dede, cem sırasında el-kol 
hareketleriyle, vücut titreşimleriyle 
ne ölçüde kendinden geçmeyi başarır, 
çevresindekileri ne ölçüde etkiliyebi
lirse o ölçüde başarılı sayılır . Bazan, 
kendisine ve " ceddi " nin sırrına , 
onun kerarnetine inanmayanların bu
lunmadığından şikayetçi olur. Böyle 
hallerde ise dedenin, kendini ve " ced
di" nin ol~fuıüstü gücünü, kerarnetini 
her kesin önünde ortaya koyarak ka
nıtlarnası gerekebilir. Buna karar ve
recek olan pir ve onun " ceddi" dir . 
Bunun için, dede cem anında yerin
den fırlayarak o an ocakta kaynarnak
ta olan tencereye elini sokup bir parça 
et çikarabilir. Tabi eğer böyle bir ten
cerenin varlığı sözkonusu ise. Ya da 
bir közü , akkor hale gelecek ölçude 
çok ısınmış bir demir parçasını yala
yabilir, ateş parçasını ağzına koyup 
söndürebilir vs . Bu gibi ilizyonistçe 
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yetenekierin ise cem yerinde olanlar 
üzerinde oldukça etkileyici olacağı 
açıktır . 

Gerek insan ve hayvan hastalıkla
rının ortaya çıkması , ve gerekse baş
ka şekillerde maddi ve manevi olarak . 
zarara uğranılması dururnlarında ip 
baktırmak, nuska' yaptırmak, kitap aç
tırmak veya tuz okutmak, sıkça baş
vurulan gelenekler arasındadır. 

Sözkonusu yörelerdeki alevilerin 
yaşarnında ziyaretierin çok önemli bir 
yeri var. Her ziyaretin bir evliya ve
ya meleğe ait olduğuna inanılır. Me
lek ve evliyalar doğaüstü varlıklar 
olup normalde göze görünmezler. İn
sanın tersine onlar ölümsüzdürler. 
Ancak tanrı düzeyüıde de değiller. 
Hiyerarşik bakımından insanla tanrı 
arasında yer alırlar . Sır ve kerarnet 
sahibi, ya da olağanüstü yetenekleri 
var ve istedikleri taktirde, kötülükle
ri kolayca defedebilecek güce sahip
tirler . Gerektiğinde , insan adına tanrı 
katına çıkar, ondan dilekte bulunur
lar. 

Aleviler arasında yılın belli bir gü
nünde, uygun görülen bir ziyaret ye
rine uğramak da çokça başvurulan biı 
uygulamadır. Orada "Pesare" ismı 
verilen niyaz dağıtılır (çoğunlukla 
özel olarak süslenmiş yağlı ekmek), 
kurban kesilerek dua edilir. Şunu da 
belirtelirn, ziyaret yerinde kurban ke
silmesi zorunlu değil, ihtiyaridir. 

Ne var ki bu iş için mutlaka ziya
rete gitmek gerekli de değil. İsteyen , 
evinden ayrılmadan da niyazını pişi
rip kurbanını kesebilir ve bunu iste
diği ziyarete veya ziyaredere adaya
bilir. İster ziyaret yerine gidilsin, is
terse adak evde adansın, bu ibadet sı
rasında mum yakmak, mutlaka 
uyulması gereken bir kuraldır. Yine 
" Nisange" (Nişangah) adı verilen 
yerler de var ki bu gibi yerlerin ken
dileri ziyaret yeri olmarnakla birlik
te, bir ziyareti temsil ederler ve 
çoğunlukla da temsil ettikleri ziyare
tin göründüğü bir yerde olurlar. He
men her zaman yol üstündedirler. 
Üstüste taşlar konmak, suretiyle mey
dana getirilmiş yarım veya bir metre 
kadar yüksekliği olan sütun biçimin
dedirler. Bazan da bu, uzunca bir tek 
taşın dikilmesinden ibarettir. Yoldan 
.geçenler bunları üç kez öper, dua 
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ederler. Seyrek de olsa ziyareti tem
silen bunların ziyaret edildiği, niyaz 
ve kurbanın buralarda adandığı da 
olur. 

Ziyaretler bazan bir dağ, bazan bir 
kaya parçası, göl, çeşme veya ağaç
tır. Dersim'de bulunan belli-başlı ün
lü ziyaretlerden bazıları şunlardır; 
Koyk Duzgın (Buna Kemere Bımba
rek, ya da Duzgın Bava de denilmek
tedir- Düzgün Dağı), Koye Baxıre 
(Bağır Dağı), Gola Boyere (Boye~ 
Gölü), Koye Sulvıs (Sülbüs Dağı), 
Koye Zele (Zel Dağı), Kemera Tas
niye (Tasniye Taşı), Çisme Heniya 
Munzır (Munzur Gözesi), Sare (Se
re) Saltık (Saltuk'ın Başı, Tujik (Sul
tan) Bava (Sultan Baba), Dewa Pile 
veya Dewa Kursesı1 (Büyük Köy ya 
da Kureşan Köyü), Jiyara Muxındi
ye (Muhundu Ziyareti) ve Gole Xı
zıı' (Hız ır Gölü) -ki bir çok yerde var. 

.'. 1evi Kürtlerde ateş, güneş ve ay 
ku<~ al olarak bilinirler. Bu nedenle de 
e'"de ateşıı1 sönrnesi kötülüğün bir 
göstergesi olarak kabul edilir ve böyle 
bir durumun ortaya çıkmaması için 
özel çaba harcanır. Ocakta, her ke
sin kendi ateşiyle dumanı tütmelidir. 
Bir felaketin kötü bir durumun "Adı
re xo dariya we" (Ateşi yok oldu) 
sözcükleriyle ifade edilmesi bundan 
ötürüdür. Türkçede, buna denk düşen 
terim "Ocağın sönrnesi"dir. Komşu
ya ateş vermenin de yine kötülük ge
tireceğine inanılır. Ayrıca insan veya 
herhangi bir hayvan, özellikle de kö
pek tarafından ateşe işenınesi de gü
nahtır. 

Ziyaret ve nişangahlara ip ve çaput 
bağlamak çokça başvurulan bir baş
ka uygulamadır. Bunların bağlanma
sı ise iyi ve kötü olmak üzere iki 
nedene dayanır. İnsanlar iyi şeyler 
için ya! varır, dua ederken de, kızdık
ları birilerinin kötülük görmelerini, 
ziyaretler tarafından cezalandırılma
larını sağlamak üzere bedduada bulu
nurken bunu yapabilirler. 
Güneş, tanrıya yakın düzeyde kut

sallığa sahiptir. O nedenle de" bir ta
kım zorunlu haller dışında, kurban 
mutlaka güneş doğarken ve önü ona 
çevrilerek kesilir. Ay, aynı şekilde 
kutsal olmakla birlikte, güneşten bir 
derece daha aşağıda yer alır. Güneş 
ve ay doğarken, yüz onlara çevrilir, 

eller açılır ve dua edilir. Güneşe, ay
rıca hastalık ve öteki sıkıntı anların
da da yalvarılır, dua edilir. Dua, 
güneşin ve ayın adını anarak onlara . 
yalvarma biçimindedir. 

Cinlerin, yine toplum yaşamında 
önemli bir yeri mevcut. Cinler, göz
le görünmez varlıklardır. Genellikle 
aç gezer ve evierden yiyecek madde
leri çalarlar. O nedenle de her yiye
cek maddesinden bir miktar alındıktan 
sonra, besınele eşliğinde üzerini ka
patmak, bunu önlemenin yoludur. 

Cinler, iyi ve kötü olmak üzere iki 
türlüdürler. Ne var ki iyi cinler de ba
zı hallerde kızabilir ve cezalandırmak 
üzere insanlarakötülük yapabilirler. 
Zarar verme biçimi, can ve mala yö
neliktir. İyi cinlerin Avdel Mursa is
minde bir komutanı olduğuna inanılır. 
Onlara "Eskere Avdel Mursay" 
(Avdel Mursa'nın askeri) denilir. 
Bazen, cinlerin şerinden korunmak 
için, "A vdel M ursa" ile düşünce pla-

. nındakirve olunur. Aralarına böyle
sine bir bağ girdiği zaman da, bir 
suçları olsa bile, kirvelik hatırına cin
ler kendilerine zarar vermekten kaçı
nırlar. Akli dengesini yitirme veya 
felçe olma gibi hastalıkların nedeni 
genellikle cinlere·bağlanır. Aklını yi
tirme için "Cın kewtera ser" (başı
na cin toplanmış), felç duruma düşme 
için ise "Cını1 do pı ro" (Cin vurmuş) 
diye isimlendirilir. 

Kirvelik ve musahiplik önemli ve 
kutsal değerde iki ilişki biçimidir. 
Musahipler, dünyada ve ahirette kar
deş kabul edilir, birbirlerine karşı dü
rüst olmak ve gerektiği her türden 
yardımı vermekle yükümlüdürler. 
Aralarında musahiplik veya kirvelik 
bağı olan ailelerin, karşılıklı kız alıp 
vermeleri günah olarak kabul edilir. 

Alevilerde bir çok oruç ve bayram 
var. Bunlardan biri 12 İmam orucu 
ve bayramıdır. Oruç süresi 12 gün
dür. Bu süre içerisinde, güneşin do
ğuşundan batışına kadar hiç bir şey 
yenitip içilmez, daha doğrusu bir tam 
günde sadece bir kez yemek yenilir, 
su içilir. Oruç süresince, yani 12 gün 
boyunca hiç suç içmernek ise en ge
çerli ve makul olanıdır. Ancak pra
tikte pek yerine getirilen bir kural 
değil. Yine oruç günleri boyunca et 
yenrnez, tıraş olunrnaz, yıkanılmaz. 

DENG 

Bu, Kerbela şehitleri için tutulan bir 
yas tır. 

Bir başka Bayram "Kale Gaxan" 
dır. Genellikle sonbaharın sonunda, 
başka bir deyişle yeni yıl yaklaşırken 
kutlanılır. Araştırmacılar genellikle 
bunun, Zerdeştilikteki ''Gaxanbar'' 
(Türkçe yazılışı Gahanbar) bayrarnıy
la aynı olduğunu belirtiyorlar -ki biz
ce de bu doğru bir tesbittir. 

Gaxan sırasında üç gün oruç tutu
lur. Asıl bayram gününde ise sırtın
da torbası ve yanında karısı rolündeki 
biriylÇ. ortaya çıkan aksakallı, haston
lu bir~\evleri dolaşarak yiyecek top
lar, sonra da gençler başta olmak 
üzere insanlar bir araya gelir, şenlik 
yaparak eğlenir, silah atarlar. Yine 
yağlı ekmek pişirmek ve bunu kom
şulara dağıtmak da bu günün bir baş
ka özelliğidir. 

Gaxan' dan bir süre sonra ise bu kez 
"Xızır" (Hızır) bayramı gelir. Her 
şeyden önce Hızır'ın alevi inancında 
çok önemli bir yeri olduğunu belirt
mek gerekir. Bu inanca göre, Hızır 
aksakallı bir ihtiyardır. Boz bir atın 
sırtında gezer. O "Cantezık" (tezcan
lı) tır. Öylesine sır sahibidir ki her an 
her yerde hazır haldedir. O nedenle 
de dara düşüldüğünde hemen hemen 
her zaman ilk olarak ona seslenilir. 
Özellikle de kar ve tipinin ortalığı 
kapladığı soğuk kış günlerinde, Hızır 
baş koruyucu olarak gece gündüz iş
başındadır. 

Gaxan'la Hızır bayramı arasındaki 
mesafe ise sabit değil. Yerden yere 
değişiklik gösterir bu. Kimi yerlerde 
bu bir hafta, kimi yerlerde on beş gün 
veya bit aydır. Ama her halükarda 
yeni yılın başları ile Şubat sonu ara
sında gerçekleşir. Hızır Bayramı sı
rasında, üç gün oruç tutulur. Bayram 
günü, sunulması gereken asıl adak 
kurbandır. 

Bu bayram esnasında genç kızlar 
tuzlu şeyler yer, su içmez ve başları~ 
nın altına bir süpürge koyarak öyle 
yatarlar. Rüyalarında hangi köye ve
ya hangi eve doğru gider de su içer
lerse oralardan biriyle evlenecekler 
demektir. Yok eğer, gencin biri ken
disine su verirse, ev'leneceği kişi doğ
rudan doğruya o olacak anlamına 
gelir. 

Yine Newroz da kutlanılan diğer 
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bir bayramdır. Dersim'in bazı yöre
lerinde, kürtçenin zazaki lehçesinde 
"Neweroze" yeni gün anlamına ge
len bu bayram kutlanılırken, ocakla
ra çalı-çırpı, odun doldurulur, ateşin 
chmdan üstündeki ocak ağzından yük
selmesine çalışılır . Böylelikle, köylü
ler kirnin ateşi daha gür çıkacak diye 
yarışıdar . Bu arada, aralarında şu 

sözlerin de yer aldığı söylenceler tek
rarlanır: 

Xıraviye şero, rındeni bero 
Tari şero, roşti bero 

· Serd şero, genn bero 
Dısmenayen şero, dosten bero 

gibisinden sözler söylerler. 

Türkçesi: 

Kötülük gitsin , iyilik gelsin 
Karanlık gitsin , aydınlık gelsin 
Soğuk gitsin, sıcaklar gelsin 
Düşmanlık gitsin, dostluk gelsin. 

Newroz'un Kürt halkının tarihinde
ki yeri, önemi ve özellikleri, günü
müzde geniş kitlelerce bilindiğinden 
üzerinde daha fazla durmaya gerek 
görmüyoruz. 

Bütün bu özellikler dikkate alındı
ğında, islami gelenek ve kuralların 
alevilikte ağırlıkta olmadıkları , bun
ların İslamiyet öncesi inanç türlerine 
göre hayli geri planda kaldıkları ger
çeği daha kolayca göze çarpar. 

Anadolu kültürüne 
türklerin katkıları ve 

Cumhuriyetin kurucularının 
yaklaşımı 

Yeri gelmişken Türklerin Anado
lu'ya gelişlerinden sonra buranın kül
türüne ne ölçüde katkıda 

bulundukları, veya kendilerinin öte
ki kültürlerden ne ölçüde etkilendik
leri noktasına kısaca da olsa 
değinıneye çalışalım. 

Türklerin kirnilerince sanıldığı ve
ya gösterilmek istendiği gibi Anado
lu 'ya geldikleri zaman sayısal olarak 
öyle fazla olmadıkları biliniyor. Bun
lar, bir kaç yüzbin kişi cıvarında tah
min edilmektedirler. Geldikten sonra 
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ise nasıl yaşadıkları, neleri yapıp ne
leri yapmadıkianna ilişkin, gerçekçi 
bir yaklaşımla hazırlanmış fazla sayı
da çalışma mevcut değil. Cumhuriyet 
döneminde, Anadolu'daki her şeyi 
"Türk kaynaklı" olarak gösterıneyi 
hedef haline getirmiş resmi ideoloji, 
on yıllarca buna olanak sağlamarlu Ne 
var ki buna rağmen, bazı istisnalar da 
yok değil. Örneğin, Cernşid Bender'
in daha önce bahsi geçen kitabında 
verdiği bilgilere göre, Prof. Dr. Fu
at Bozkurt,. Alevili~in Toplumsal 
Boyutları isimli çalışmasında bu ko
nuda şunları söylüyor: 

"Anadolu kapılan 1071 Malaz
gif1 Savaşı ile Türklere açılır. Bu 
yengiDin ardından Anadolu toprak
larına yerleşen Türklerin sayısı 

yüksek d~ildir. Bunlar yerli halk
la karışarak kentlere yerleşirler. 
Yerleşik yaşam biçimini benimser
ler. Bu topraklarda yaşayan insan
ların yaşam biçimini benimserler." 
(C. Bender a.g.e s 98). 

Bu da gösteriyor ki Türkler, Ana
dolu 'ya geldikten sonra, kendilerin
den önce buralarda bulunan halkları 
ve onların kültürlerini etkilemek ye
rine, esas olarak kendileri onlardan 
etkilenrniş ve mevcut kültürleri be
nimsernişlerdir. Zaten doğal olanı da 
budur. Çünkü türkler, yukarıda da 
belirtildiği gibi hem sayısal olarak az
dılar, hem de kültürleri göçebe aşi
ret kültürü düzeyindeydi. Oysa 
Anadolu'da Yunan, Kürt, Fars, Bi
zans ve Arap kültürü gibi, bölgeyi 
ötedenberi etkileyen eski ve köklü 
kültürler canlı olara vardı ve türkler 
de bütün bunlarla ister istemez yüz
yüze geldiler. Aşiret kültürünün ise 
böylesine köklü kültürleri etkileyip 
değiştirme gücüne sahip olamıyaca
ğını, tersine kendisinin onların pota
sına girerek erirnek durumunda 
kalacağını söylemek bile gereksiz. 
Ancak bu sözlerden, türklerin kendi 
kültürlerini tamamen kaybettikleri ve
ya öteki kültürleri hiç bir şekilde et
kilemedikleri sonucu da çıkarılma
malı. Belirtmeye çalıştığımız, ana 
eğilirnin ortaya çıkarılması, vurgulan
masıdır. 

Türk kültürünün karşı karşıya kal
dığı durumun en açık göstergelerin
den bir tanesi, kuşkusuz türkçenin 
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karşılaştığı sorunlardır. Bilindiği gi
bi Türk beylikleri çoğunlukla resmi 
dil olarak türkçeyi kullanmaktan bile 
kaçındılar ve bunun yerine· farça'ya 
yöneldiler. Sonraları Osmanlı döne
minde ise farsça'nın yanısıra giderek 
arapça hakim olmaya başladı. Bu ne
denle de türkçe yüzyıllarca, bilim, 
kültür ve sanat dili olarak kayda de
ğer bir gelişme gösteremedi. O, ge
nellikle, bizzat yönetici Türk tabaka 
tarafından küçümsenen, horlanıp ge
ri plana itilen bir dil halinde kaldı. Bu
nun dışında göçmen Türkmenler için 
e.n çok kullanılan terimlerden birinin 
"Etrak-ı be idrak" (İdraksız Türkler) 
olması ve türklerin genellikle yıkıcı 
diye nitelendirilmesi de, onların top
lum içerisinde itildikleri yeri göster
mek bakımından ilginç örneklerdir. 

Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşu ile birlikte bu kez tümüyle 
bambaşka yönde işleyen bir politika~ 
nın yürürlüğe konulduğunu görmek
teyiz. Cumhuriyeti kuranlar, Misak-ı 
Milli sınırları diye nitelendirilen sınır
lar içerisinde çok ulusluluğu, çok kül
türlülüğü kabul eden bir ,politika 
izlemediler. Tersine yeni devletin te
melleri, eşine zor rastlarulacak türden 
bir ırkçılık ve şövenizm üzerine inşa 
edildi. Uluslaşma sürecini hızlandır
mak ve türklük bilincini geliştirmek 
amacıyla, içerisinde bulunulan aşağı
lık kompleksinin de etkisiyle "Üstün 
ırk", "Asil kan" türünden teoriler 
icad edildi, ve sorunların çözümün
de anahtar rol bunlara verildi. Dün
yaya uygarlığın Türkler tarafından 
yayıldığı iddiaları ortalığı sarmaya 
başladı. Bizzat Mustafa Kemal tara
fından Türkler "Medeniyetjn hocala
rı", diye gösterildiler. Güneş Dil 
Teorisi ile, yukarıda da değiniirliği gi
bi aslında hayli yoksul bir dil olan 
türkçeye, dünya dillerinin anası sıfa
tı yakıştırıldı. Anadolu'daki eski uy
garlıkları, Türk kökenli göstermek ise 
yine poliq!canın başlıca amaçlarından 
biriydi. Orneğin, Mustafa Kemal, 
"Etiler'in Türk olduklarını 

kanıtlayın'' diye buyruk veriyordu ve 
aradan çok geçmeden Üniversiteler, 
buralara çöreklenmiş kimi "bilim 
adamları'', adeta sihirli bir değnekle 
bunu "kanıtlıyorlardı". Selahaddini 
Eyyubi'den Mevlana'ya, Ebu Müsli-
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mi Horasani'den Firdevsi'ye kadar, 
Türk olmadıklan halde tarihte yer al
mış çok sayıda bilim ve devlet ada
mı,, kumandan, ı::debiyatçı ve filozof 
bir kalemde Türk diye ilan edilip çı
kılıyordu işin içinden. Dikkat edilir
se bu gün hala da bunlardan 
bahsedilirken, "Büyük Türk bilgini, 
düşünürü, ya da kumandanı" gibi 
sözcükler l&ıllanılmaktan kaçınılmı
yor. Türkiye'de suyun başını tutmuş 
olanlar, kendilerine ait olmayanı ken
dilerininmiş gibi göstermeyi, başka 
bir deyişle bu işin hırsızlığını yapmayı 
terketmekten bir türlü vazgeçemiyor- · 
lar (Bilindiği gibi Selahaddini Eyyu
bi Kürt, Mevlana ve Firdevsi ise 
Farstırlar) 

Çünkü yeni devletin politikasında, 
Türkler dışında kalan halkların var
lıklarına, onların dil, tarih ve· kültür 
zenginliklerine tahammül gpsterme 
di~e L: şey yoktu. Temel hedef, on
lar:.! ı .. •irnkün olan en kısa sürede ve 
zorla ;.ısti:-oile edip türkleştirilmesiydi. 

İşte aievili~i Türk kültürü, türkle
re özgü bir düşünce biçimi şeklinde 
gösterme çabaları için de söylenebi
lecek olan budur. Gerçekte aleviliğin 
böyle bir durumu sözkonusu değil. 
Tersine türkmen aşiretleri Anadolu'
ya ayak hastıklan zaman, alevilik var
dı ve onlar onunla buralarda yüzyüze 
geldiler. Sonraları da içlerinden bir 
bölümü onu özümsedi. Yani esasın
da alevilik Türk olarak doğmadı ve
ya türkleşmedi, türklerin bazıları 

alevileştiler. 
Resmi ideolojinin aleviliğin şekil

lenmesinde, yayılmasında önderlik 
rolü oynayan kişileri Türk gösterme
si de çoğunlukla gerçekdışıdır. Örne
ğin, Emevi devh~tinin yıkı.lmasında 
rol oynayan ve aynı zamanda alevi
lik düşüncesinin yayılmasında büyük 
etkinlik sahibi bulunan Ebu Müslim
i Horasani, yukarıda da değindiğimiz 
gibi resmi tarih tezi tarafından öteden 
beri Türk olarak tarutılıyor. Oysa Ebu 
Müslim Türk değil, tersine Horasan
lı bir kürttür. Ebu Müslim, sağladığı 
büyük başarıların ardından, giriştiği 
kendi başına eylemler nedeniyle kuş
kuya kapılan Halife tarafından öldür
tülmüş. Ölümünden sonra bir Arap 
şairi tarafından yazılan aşağıdaki rnıs
ralar, onun etnik kökeni hakkında ge-

rekli bilgiyi vermektedir. 

Ya Ebu Mıcrım*, xwede 
• qenciyen** xwe, 

Na guheri ta wekıl kole xwe neguheri, 
Te dıxwest bebextiye lı Mansur bıki, 
Rast e, bav u kaleteyen Kurd . 

bebext ın 
Te ez bı 'kuştıne dıtırsandım, 
Le Şere Mezın, *** 
Tu dı nav lepen xwe da perçıqandi. 

Türkçesi: 

Ya Ebu Mıcrım tanrı iyililderini, 
Değiştirmez, kul kendini 

değiştirmeden, 

Mansur'a ihanet etmek istedin sen, 
Doğrudur, senin Kürt ataların 

haindirler, 
Sen beni ölümle tehdit ettin, 
Ne var ki Büyük Aslan, 
Seni pençelerinde ezdi. 

(Cegerxwin, Tarixa Kurdıstan, cilt 2, 
Roja NO Yayınları, Stockholm). 

Yine düşünsel planda aleviliği ge
liştiren, ona şekil veren Ebu'l Wefa 
(Vefa)'nın da büyük bir Kürt bilgini 
olduğu biliniyor. Kaynaklar, Selçuklu 
hükümdarlarının keyfi yönetimlerine, 
sömürü ve haskılanna karşı bir diren
me biçiminde kendini gösteren ve 
Kürt, Türkmen, Ermeni, Rum gibi 
değişik halklardan insanların yer al
dığı Babai isyanının başını çeken ve 
aleviliğin gelişmesinde önemli ölçü
de pay sahibi olan Baba İshak'ın da 
aynı şekilde Samsat yöresinde dünya
ya gelen bir alevi Kürt olduğunu, gös
termektedir. Kuşku yok, bu yöndeki 
örnekleri çoğaltmak güç değil. 

Bu arada Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
bektaşilikteki rolüne bakarak, bunu 
"Alevilik Türk kültürüdür" yolunda
ki görüşlerine kanıt gibi göstermek is
teyenler çıkabilir. Ancak, şunu 

unutmamak gerekir ki, daha önce de 
belirtildiği gibi aleviliğin ortaya çıkı
şı, şekillenmesi ve olgunlaşması, Hacı 
Bektaş-ı Veli'den çok önceki dönem
lere aittir. Bu görüşün ideologluğunu 

(*) Suçlu, cürüm işleyen 
(**) İyilik 
(***) Halife kastediliyor 
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yapaniann başında ise Ebul W efe ge
liyor. Ancak " Hacı Bektaş-ı Veli bu 
düşünceyi aldı, yaygınlaşması için ça
ba harcadJ ve toplum içerisinde buna 
uygun örgütbomeler yaptı. Elbet, 
onun yaptığı katkı küçürnsenmez, an
cak bu, aleviliğin Türk kültürü oldu
ğu anlamına da elbet gelmez. 

Aslında bir genelierne yapılacak 
olursa, alevilik düşüncesinin, temel
de Kürt kültürünün etkisi altında kal
dığını ileri sürmenin daha gerçekçi ve 
mantıki nedenleri olduğu açığa çıkar. 
Her şeyden önce yazının daha önce
ki bölümlerinde, üzerinde durolan 
aleviliğe ait kurallar, çoğunlukla İs
lamiyet öncesi Kürt inançlarıyla ve 
özellikle de eski Kürt dini zerdeştilik
le büyük benzerlik içerisindedirler. 
Alevilerle, Zerdeştiliğin en yakın iz
leyicileri olan Yezidi Kürtlerin inanç
ları arasında, günümüzde var olan 
benzerlik de yine bunun bir örneği
dir. Yeri gelmişken şunu da belirte
l im; isim benzerliği dışında Yezidi 
Kürtlerin, islam tarihindeki Yezid'le 
bir ilgileri mevcut ·değil. 

Diğer taraftan islamiyeti benimse
me konusunda, Türk ve Kürt toplu
mu arasında mevcut olan başka bir 
fark da bu görüşü doğrular nitelikte
dir. Bilindiği gibi Türkler, islam di
nini gönüllüce ve tüm kurallarıyla 

benimserken, Kürtler yüzyıllarca sü
ren çok büyük direnişlerden sonra, 
onu zor yoluyla benimsediler. Bunu 
yaparken de, eski dini inançlarını tü
müyle terk etme yoluna gitmediler. 
Tersine, onların önemlice bir bölü
münü koruyarak islamiyede bir ara
da sürdürdüler. Ve işte islami 
kuralların neredeyse yok denecek öl
çüde zayıf durumda olduğu aleviliğin, 
öteki etkenierin yanısıra bir de bu ne
denle, esasta Kürt kültüründen etki
lendiğini söyleyebiliriz. 

Ne var ki bunu söylerken, alevili
ği hepten bir Kürt kültürü, kürtlere 
özgü bir düşünce tarzı biçiminde lanse 
etmek de elbet mümkün değil. Söz 
konusu olan, tarihi süreç içerisinde 
Kürt kültürünün, eski Kürt dinlerinin 
belirleyici bir biçimde onu etki altına 
alması, ortaya çıkmasına ve şekillen
mesine önemli derecede katkıda bu
lunmasıdır. 

Bu arada aleviliktekullanılan keli-
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melerin, büyük bir bölümünün kürt
çe kökenli olması da üzerinde durni
maya deger bir yandır. Ömegin, pir, 
rehber, dergah, semah, dem, çihar 
yar, payı maçan, keşkı1l, gulbank 
(gulvang) ve öteki bir çok kelimenin 
durumu böyledir. 

Alevilerle Mustafa Kemal'in 
dostoluğu üzerine 

Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yılla
rından itibaren, Mustafa Kemal'in 
alevileri konidugu, alevilerin de ona 
destek oldugu yolunda bir görüş ıs
rarla ileri sürütınektedir. Bu yöndeki 
propagandanın özellikle de Kürt ale- · 
viler arasında yaygınlaştıruması ise 
dikkat çekicidir. Baytar Nuri, Kürdis: 
tan Tarihinde Dersim adlı eserinde, 
gerek Kemalistlerin öncülügünde sa
vaşın sürdüğü yıllarda ve gerekse 
Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde, 
devlet görevlilerinin bu konuda har
cadıkları çabalar üzerinde genişçe du
ruyor. Alevi dedelerine çeşitli 
avantajlar saglayarak, hediyeler yag· 
dırarak onları yanına çekmek, M. Ke
mal ile devletin övüldügü cemler 
düzenlenmesine önayak olmak, alevi
lerin )eni dönemde "Sünnilerin 
baskılarından'' korunacaklarını söy
lemek, bu yönde izlenen çabalar ara
sında yer alıyor. Yine aynı kaynaga 
göre, politik amaçlı bir çok cem'in 
düzenlenmesine önayak vali Ali Ce- · 
mal, bir keresinde de Vacıxe (Ova
cık) yakınlarındaki Zeranik'e kadar 
gidiyor ve Dersim'de kutsal olarak bi
linen Muİızur gözelerinden su içmek 
suretiyle, yemin ediyor, M. Kemal'
in alevi oldugunu, onun bütün dünya 
alevileriııl kurtarmak için çaba harca
dıgını söylüyor. 
· Mustafa Kemal'in alevileri korudu
ğwıu, onlara sahip çıktıgıru söyleyen
terin, bu görüşlerini güçlendirmek 
için gösterdikleri diger bir örnek de 
onun, Erzurum ve Sıvas'tan sonra 
Ankara'ya giderken Hacı Bektaş'a 
ugraması ve ~ektaşi dedesiyle konuş
ması, hatta kadeh tokuşturmasıdır. 
Şu bir gerçek ki Mustafa Kemal 

hesabını-kitabını iyi bilen bir asker ve 
devlet adarnıydı. Onun önünde bir si
yasi program vardı ve kurdugu iliş
kiler, aldıgı kararlar da bu programa 
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uygun düşecek biçimdeydi. Bir ate
ist olarak onun için kişinin şu veya bu 

· dinden, ya da mezhepten olmasının 
hiç bir önemi yoktu. Onu ilgilendiren, 
kendisine ve yürüttügü çalışmaya: ya
rarı var mı yok mu meselesiydi. Eger 
yararı varsa şu veya bu kişi veya çev
reyle diyalog içerisine girilir, birlik
te olunmaya çalışılır, yoksa ve hatta 
bir ayak bagı halinde ise, bu kez de 
ona karşı en acımasız tavırlar içerisi
ne girilmekten çekinilmez. Buna baglı 
olarak, Mustafa Kemal ve arkadaşla
rının, bir savaşı örgütleme çabasını 
sürdürürlerken, toplumun en geniş 
kesimlerini yanlarına çekecek bir po
litika izlemeleri, ona uygun diyalog
lar kurmaları elbet dogaldı. Onun, 
Hacı Bektaş ' a ugrarnış olmasını da bu 
çerçevede degerlendirmek gerekir. 
Yoksa bu, alevilere olan herhangi bir 
özel sempatinin sonucu degildi . Unut
mamak gerekir ki Mustafa Kemal, 
aynı dönemde kürtlerle de iyi ilişki
ler kurmaya ve geliştirmeye büyük 
özen göstermekteydi. Hatta o, Kürt
lerle Türklerin eşitliginden, kardeşli
ğinden bahsetmekten bile geri 
kalmıyordu. 1920 yılında açılan ilk 
Mecliste, 72 Kürt milletvekili, kendi 
kimlikleriyle yer alıyorlardı. Kurduk
ları gurubun ismi ''Kürdistan Grubu'
'ydu. Herhalde o günlerde kurulan 
bu ilişkiye bakarak kimse Mustafa 
Kemal'in Kürt dostu oldugunu, kürt
leri korudugunu ileri süremez. Kaldı· 
ki Mustafa Kemal, aynı dönemde yal
nızca alevi dedeleriyle degil, belki on
lardan da fazla sünni dini · liderlerle 
ilişki içerisindeydi. GörüŞtügü kişiler 
arasında Ankara Müftüsü dahil, pek 
çok sünni din adamı vardı ve bunlar
dan büyük destek görüyordu. Zaten 
Mustafa Kemal ve arkadaşları o za
man, ulusal bir Türk devletinden de 
sözetmiyor, islam dinini, Saltanatı ve 
Hilafeti kurtarmak için yola çıktıkla
rını söylüyorlardı. 

Ancak, bu arada atılan az sayıdaki 
adımın ve alınan bazı sonuçların, is
ter istemez alevi kitleyi memnun et
tigini de kabul etmek gerekir. 
Ömegin, Sultan Harnit döneminde 
kurulan l;faRıiQ.iye alaylarının kaldı
rılmasının böyleSi bir etkisi vardı. Yi
ıle yüzyıllarca, inançları nedeniyle 
baskıya ugrarnış olan aievi kitlenin, 
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bir şeriat devleti olan Osmanlı İmpa
ratorlugwıun ortadan kaldırılması ça
balarına sempatiyle bakması da 
normal karşılanmalı. 

Ne var ki bu gibi noktalar, yine de 
alevilerle Cumhuriyetin kurucuları 
arasındaki ilşkiler üzerine söylenen-· 
leri dogrulamaya yetmez. Çünkü 
Cumhuriyet yöneticilerince izlenen 
politikanın bunların dışında öylesine 
yanları vardı ki, bunlar, dostlugun kı
rıntısına bile .9lanak tanımıyacak -öl
çüde idiler. üzeilikle de alevi Kürt 
kitlesi bakırnından bu son derece açık 
ve anlaşılır bir durumdur. 

Bu bakımdan, Cumhuriyetin kurul
ması ile birlikte, genel olarak Kürt 
halkının oldugu gibi, alevi Kürtlerin 
durumu da iyileşmedi, hatta giderek 
kötüleşti. Çünkü Osmanlı'nın tersine, 
Cumhuriyet Türkiyesi ırkçı-şöven bir 
devletti. Yani şeriatın yerini Türk ırk
çılıgı ve şövenizmi almıştı. Osmanlı 
döneminde Kürt halkının varlıg~ in
kar edilmiyordu. Kürt .~ili , müzigi, 
kültürü yasak degildi. Ulkemizin is
mi, resmiyette de Kürdistan'dı. İmpa
ratorlugun son yıllannda Kürtler, 
politik, demokratik ve kültürel alan
da örgütlenmeye başlamışlardı. Kürt 
halkının sorunlarını dile getiren yayın 
organları çıkarılıyorrlu ki bunların bir 
bölümü kürtçeye de yer vermektey
di. Ne var ki Cumhuriyet kurulunca, 
onun "ilerici" ve hatta "devrimci" 
yÖnetimi, öteki türr. hak ve özgürlük
ler gibi, bunları da sildi süpürdü. 

Beri taraftan Dersim-Erzincan ve 
Sıvas yöresi alevi Kürtleri, daha baş
langıçtan itibaren Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarına karşı mesafeli bir tutum 
takınmışlardı. Çünkü Kürtler, onların 
Kürt ulusal hakları konusundaki tavır
ları ile ilgili olarak kuşkuluydular. Bu 
haklara saygılİ davramp davranrnıya
caklarıru emin değplerdi, hatta çogu 
inanrnıyordu. Bu nedenle de 1920 yı- . 
lında Hozat merkezinde toplanan Batı 
Dersim aşiret reisl~ri, Ankara hükü
metinin tutumunu ögrenmek üzere ya
zılı bir muhtıra sunmuş ve yine yazılı 
yanıt istemişlerdi. Buna karşılık hü
kümet bir kez daha oyalama taktikle
rine başvurur ve zaman kazanmaya 
çalışırken; bu kez de aşagıdaki telg
raf çekilmişti: 

"Elaziz Vilayeti vasıtasıyla 
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Ankara Büyük Millet Meclisi ri- · 
yasetine 

Sevr muahedesi mucibince Diyar
bekir, Elaziz, Van ve Bitlis vilayet
lerinde müstakil bir Kürdistan 
teşekkül etmesi lazun geliyor, bina
enaleh bu teşkil edilmelicljr, aksi 
taktirde bu hakkı silah kuvvetiyle 
alymağa mecbur kalacağunızı be
yan eyleriz. 

25 Teşrini sani (Kasun B.N.) 
1336 
İmza 
(9arbi Dersim aşair rüesası) 
Ote yandan, ı920 yılında Dersim'-

in de sağladığı destekle , Koçkiri yö
resi alevi Kürtleri bir ayaklanma 
hareketine giriştiler. Baytar Nuri , 
Alişer ve Alişan gibi aydınların başı
nı çektiği bu ayaklanma, ulusal nite
likte1bir hareketti ve nihayi amacı da 
bağıinsız bir Kürdistan 'ın kurulmasını 
sağlamaktı . 

"Yukanda sözü geçen Kürt kuv
vetleri Refahiye ilçesini, Divriği 

mınttkası nahiye merkezlerini ve 
Koçhisar ilçesinin Celalb nahiyesi
ni dahi işgal ettikten sonra, sureti
ni aynen aşağıda dereettiğim 

telgrafı çekmişlerdi. 
'Ankara Büyük Millet Meclisi Ri

yasetine 
'Nefsi Zara hariç olmak üzere ek

seriyet azimesi kürtlerle meskün 
olan Koçkiri kazasıyla Divriği, Re
fahiye, Kuruçay ve Kemah kazala
rının mümtaz bir vilayet haline 
ifrağ ve teşkiliyle yerli kürtlerden 
bir valinin tayinini, memurin adli
ye ve mülkiyenin yine vazifelere ba
şında bulunmasiDI dileriz. 

ll Mart 1337 H. 
Koçkiri aşireti reisi 
Muhammet ve Taki 
Sadattan: Alişer" 
Söylemeye gerek yok ki Ankara 

Büyük Millet Meclisi 'nin Reisi Mus
tafa Kemal ' den başkası değildi. 

Sonunda ayaklanma hastınldı ve 
' 'Alevi dostu ' ' Türk yöneticiler, ora
da halka karşı acımasız bir terör ve 
kati iam estirmekten geri kalmadılar. 

Koçgiri yenilgisine rağmen Dersim · 
Kürtleri , ulusal istemlerini ileri sür
mekten ve bu yolda mücadele etmek
ten vazgeçmiş değillerdi. Özellikle 
Batı Dersim aşiretleri , bu yöndeki ça-

balarını aralıksız sürdürüyorlardı. 
Ne var ki aynı dönemde Kürt ha

reketi bakımından talihsiz bir durum 
ortaya çıktı ve o güne kadar çoğun
lukla birlikte hareket etmiş olan Batı 
Dersim Kürtleri arasında görüş ayrı
lıkları başgösterdi . Tıpkı Kürdistan' ın 
genelinde olduğu gibi .. Dersim aşi
retlerinin bir bölümü, Mustafa Kemal 
yönetimine güven duyarale onlara des
tek verilmesi gerektiğini söylerlerken, 
diğer bir bölümü buna karşı çıkıyor 
ve koşullar değişmedikçe Ankara ile 
herhangi bir şekilde diyalog içerisi
ne girmemeyi savunuyorlardı. sonun
da , Diyap Ağa, kısa bir süre önce 
Ankara hükümetine sunulmak üzere 
hazırlanan yazılı muhtırayı Hozat 
Mutasarıfına sunarken, "Bu İsteğimi
ze 24 saat zarfında cevap gelmediği 
taktirde bu parmaklarımla senin göz
lerini çıkarırım" diyen Meço Ağa , 
Hasan Hayri gibileri hükümetle uzlaş
tılar ve miletvekili olmayı kabul ede
rek Ankiıra 'nın yolunu tuttular. 

Dersim'le Ankara hükümeti arasın
da ilişkiler bu tarzda sürerken, savaş 
bitmiş ve ı 924 yılında yeni bir Mec
lis oluşturulması çalışmaları başlatıl
mıştı. Bu arada Seit Rıza başta olmak 
üzere Dersimiiierin bir bölümü An
kara yönetiminden, Kürt halkının 

ulusal-demokratik haklarına saygı 
gösterilmesi yönünde talepte bulun
maya devam ediyorlardı. Hatta, aynı 
yıl Seit Rıza bu nedenle Hozat'ı ku
şatma altına alıyordu. 

Fakat hükümet için artık hangi dü
zeyde olursa olsun, Kürt halkının ulu
sal talepleri gibi bir şeyi düşünmek 
bile sözkonusu değildi. M. Kemal yö
netimi , kürtlerden alabileceği deste.
ği almış , savaşı kazanmış ve emper
yalistlerle anlaşarak Kürdistan' ı dört 
parçaya bölen Lozan antlaşmasını im
zalamıştı. Böylece Türkiye Cumhu
riyetinin kuruluşu gerçekleşmiş 

oluyordu. Artık dünün ''düşmanları' ' 

olan emperyalistler dost, "dostları" 
olan Kürtler ise düşmandı. Sıra kürt
lere gelmişti. Türk hükümeti , Kürt 
halkının varlığını dahi inkar eden ve 
onu yok etmeyi amaçlayan politika
sını yürürlüğe koymak için zaman yi
tirmeyecekti. 

Aradan daha bir yıl geçmişti ki, 
Kürtler bu kez Şeyh Sait öncülüğün-

DENG 

de bir ayaklanma hareketine girişti
ler. Mustafa Kemal yönetimi , bir yan
dan orduyu harekete geçirirken, bir 
yandan da Osmanlı dönerninden i:>eri 
süregelen klasik oyunlara başvurmak
w ı geri kalmadı. Ayaklanan güçlerin 
slı ni oluşundan da yararlanılarak , 
ale ' Kürtler arasında yaygın bir pro
pag .. . da ya girişildi. "Şeyh Sait başa
nya ulaşırsa alevileri yokedecek, oysa 
Atatürk alevi dostudur, zaten kendisi 
de alçvidir" şeklindeki propaganda, 
özellikle de Doğu Dersim aşiretleri 
arasında taraftar bulmakta gecikme~ 

di. Yine bu arada sözümona suçlu ol
dukları için hapiste olan, ya da aranır 
durumda bulunan kimi aşiret reisle
ri, onların yakınları afedildiler. Bu af
fa karşılık öne sürülen koşul ise, Şeyh 
Sait kuvvetlerine karşı , hükümetin ya
nında savaşmalarıydı. Sonuçta, ken
dilerine sağlanan çıkarların da 
etkisiyle bazı alevi Kürt aşiretlerinin 
reisleri , sömürgeci devletin tuzağına 
düşmekten kurtulamadılar ve ayak
lanmayı arkadan vurdular. Bu olay ise 
yüzyıllardır Kürt halkı arasında var 
olan alevi-sünni çelişkisini daha da 
keskinleştirdi , düşmanlığı derinleştir
di. Böylece devlet, iki nedenle ka
zançlı çıkıyordu bu işten . Bir yandan 
isyan hastınlıyor , bir yandan da Kürt 
kürde kırdırılıp , düşmanlık katmer
leştiriliyordu. 

Bundan yine bir yıl sonra "Alevi 
dostu" Cumhuriyet yönetimi , bu kez, 
Batı Dersim' in Kozu (Koçan) aşire
tl.ne karşı bir askeri harekata girişti . 
İşin ilginç yanı , bu harekat başlatılır
ken, Koçan aşireti bir başkaldırı ha
linde falan da değildi. Bu iş , devletin , 
Dersim'i parça parça ezme ve öylece 
denetim altına alma programının bir 
parçasıydı. Başlangıçta altı alay ve üç 
dağ bataryası harekata katılırken, da
ha sonra gelen yeni birliklerle bu sa
yı arttırıldı. Harekatın başlangıcında , 

Ha vali Komutanı ünlü Mustafa Muğ
lab tarafından yayınlanan ı Ekim 
1926 tarihli " emri"n hemen girişin
de şu cümleler yer alıyordu -ki kuş
kusuz bu da devletin yaklaşımını , 

halka bakış açısını gayet açık biçim
de ortaya koyan bir örnektir. : 

"ı. Şimdiye kadar melunca ha
reketlere devam eden, canavarbğın 
ve haydutlui!un timsali olan Koçu-
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şağı aşiretinin tedip ve tenkiline ke
sin surette karar verilmiştir" (G. 
Kurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhu
riyetinde Ayaklanrnalar, s. 176) . 

Ne var ki harcanan tüm çabalara 
rağmen devlet istediği sonucu elde 
edemedi. İlk elde kadın ve çocukla
n, hayvanlarıyla birlikte, dağ, vadi ve 
mağaralara, ya da komşu j:lşiretlere 
gönderen Koçanlılar, oldukça başarılı 
bir direniş örneği sergilediler. 

Bu arada Ovacık bölgesinde, silah
landırdığı bir kısım aşiretleri Koçan
hiara karşı savaşıırınayı öngören 
devlet planı da başanya ulaşamadı. 
Yörede bulunan Baytar Nuri ve öte
ki bazı yurtsever kişilerin de çabala
rıyla , sözkonusu aşiretler Koçan 
aşiretine karşı savaşmakta isteksiz 
davrandılar ve hatta devletin dağıttı
ğı cephanenin bir bölümünü el altın
dan onlara ulaştırdılar. Daha sonra ise 
Koçan ileri gelenlerinden Seid Xan 
(Seyit Han) ağa, Seit Rıza ile görü
şerek yardım isteminde bulundu. Se
it Rıza'nın devreye girmesi üzerine de 
bahsi geçen aşiretler, devlete yardım
cı olma işinden tümüyle vazgeçtiler. 
Bu arada askeri birlikler, özellikle de 
cephenin güney ve batı kesimlerinde 
büyük kayıplara uğramaktan kurtula
madılar. 

Koçan aşiretine yönelik harekattan 
sonra bu kez askeri birlikler Mazgirt
Nazımiye ınıntıkasında harekete ge
çirildiler. Fakat bu operasyon da ön
cekiler gibi başarısızlıkla sonuçlandı. 
Ağrı Harekatı sürerken de , bu kez 

Erzincan-Pülümür yöresinde bulunan 
askeri birliklerle Kürt aşiretleri ara
sında, öteden beri süregelen gergin
lik arttı ve çatışmalar alevlenmeye 
başladı . 

Ama bu olay başlamadan çok kısa 
bir süre önce, bölgeye bir gezi düzen
Iernekte olan Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın Başbakan
lık ile İçişleri Bakanlığına sunduğu bir 
rapor var, ona değinrnek gerekiyor. 
Çünkü raporda çok ilginç bazı belir
leme ve öneriler yer almaktadır. 
Özellikle de , Kürt-Türk ayırırnma ve 
alevilerin Türk oldukları yolundaki 
iddilllara ışık tutar nitelikte olması ne
deniyle , geniş bir özetini yayınlamak
ta yarar olduğu inancındayız. 

'' 1. Erzincan ilindeki incelemel e-
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rim sırasında ekonomiyi önemli su
rette zarara sokan ve bu il dahilin
deki asayişsizliğin en önemli 
arnillerinden biri olan Aşkirik, 
Gürk, Dağbey, Hayri köylerinin te
dip ve tenkiline zorunluluk olduğu
nu gördüm. 

-''1. Genel Müfettişlik bölgesi dı
şında kalan bu köyler; il .;~ndarma 
kuvvetinin yetersizliği dolayısıyla 
ciddi bir tedibe uğramadan yaptık
ları şekavetle, memleketin Türk 
halkı üzerinde büyük ölçüde olum
suz etki yapmakta, cıvar Kürt köy
lerini şekavete teşvik etmektedirler. 

"Bu bakımdan Vilayet bu köyle
re; vergi ve asker vermelerini, si
lahlarını teslim etmelerini tebliğ 
ederek, olumsuz bir sonuç alındığı 
taktirde, bu bölgede çok şımarık 
bir durum almış olan bütün Kürt 
köylerine bir etki yapmak ve dev
let nüfuzunu hakim kılmak için Er
cincan'a nakledilecek bir hava 
kıtası ile bu köyleri tahrip etmenin 
uygun olacağı düşüncesindeyim. 

"2. Ercincan merkez ilçesinde 
10.000 Kürt vardır. Bunlar alevilik
ten faydalanarak Türk köylerini 
Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yay
maya çalışmaktadırlar. Birkaç se
ne sonra Kürtlüğün bütün 
Erzincan'ı istila edeceğinden endi
şe edilebilir. Örlen Türk, fakat ale
vi olan bir çok Türk köyleri 
aleviliğin Kürtlüğü ifade ettiği zih
niyetiyle ana lisanlarını terk ederek 
Kürtçe konuşmaktadırlar. Bu işe 
önayak olan, her şekavete yataklık 
eden Rusaray, Mitini, Sıncığı, 
Kürtkendi, Kelarik köylerinin esas
lı bir şekilde kayda tabi tutularak 
bunlardan gerekenierin Trakya'ya 
nakli ve bölgelerdeki bazı reisierin 
il merkezinde ve polis nezareti al
tında ikamet ettirilerek emniyete 
alınmaları gerekmektedir. Türk 
olan alevi köylerinin Kürtçe konuş
malarına ve Türk dilinin bütün böl
geye yayılması için esaslı tedbirler 
almaya ihtiyaç vardır. 

"3. İl bölgesindeki bazı memur
ların Kürt ırkına mensup olduğu 
bilinmektedir. Örneğin; Erzincan 
sorgu hakimi Pülümür'lü Şevki 
Efendinin Kürtleri himaye ettiği ve 
geceleri Kürtleri evinde topladığı 
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gerçekleşmiştir. Bu adamın her ne 
şekilde olursa olsun il bölgesi dışı
na nakline ve bu gibi memurlar 
hakkında da aynı işlemin uygulan
masına lüzum vardır. 

"4. Arz ettiğim bu meselenin en 
önemlisi, birinci maddede adı geçen 
köyterin kesin surette tedibi ve ır
kan Kürt olduğu kesinlikle bilinen 
memurların bir an önce yerlerinden 
alınmasıdır ... '' 

Genel Kurmay Başkanlığı Başba
kanlık ile İçişleri Bakanlığına yazdı
ğı diğer bir yazıda da özetle şöyle 
diyordu: 

"Erzincan'dan Erzurum'a gelir
ken yol üzerinde toplanan Türk 
köyleri ile görüştüm. Daha önce arz 
ettiğim köylerin talan ve yağmasın
dan çok zarar görmüş olan bu köy
ler ..• Erzurum'dan, bu bölgedeki 
Türk ahaliye dağıtilmak üzere bir 
miktar silah gönderilecektir. 

''Kürtlerin muntazam bir sistem 
dahilinde Türk köylerine yerleşerek 
Kürtlüğü yaymaya çalıştıkları ve 
aynı zamanda eşkiyaya yataklık ve 
kılavuzluk ettikleri anlaşılmakta
dır. Bu gibi muzır ailelerin Türk
ler arasından çıkarılarak Trakya'
ya nakilleri, Türklük aleyhine yö
nelen bu kötü maksada karşı en et
kili bir tedbir olacaktır. 

Jandarma kıtaları hakkındaki 
düşüncelerimi arz edeceğim. 

Erzincan' daki temasiarım ve yol 
cıvarındaki köylülerin şikayetlerin
den hasıl olan kanaat, Pülümür il
çesi ile Erzincan ve Erzurum 
illerinin tesbit edecekleri bazı böl
gelerde kıştan önce ciddi ve esaslı 
tedip hareketine zaruret olduğu 
merkezindedir." 

Dönemin Başbakanı İnönü ise 8 
Ekim 1930 tarihli yanıtında özetle şun
ları söylüyor. 

"Teklifiniz Bakanlar Kurulunda 
incelendi ve şu kararlara bağlandı: 

1. Vergi ve asker vermek gibi yü
kümlülüğe itaat etmekten çekindik
lerini bildirdiğiniz köyterin tedipleri 
zorunlu görülmüştür. 

2.Gerek tedip edilecek köyler ve 
gerek tecavüzü itiyat eden ve Kürt
lüğü zorla yaymaya çalışanların ge
niş ölçüde Batıya nakiUeri, Bakan
ları Kurulunca uygulanması kolay 
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görülmüyor. Bunlardan reisierinin 
imkan ve kesin lüzum oranında na
killerine çalışılması, Ankara'ya 
döndü~ünüzde görüşülecektir. 

3. Kürtlük cereyanına ~iliınli 
olanların ve kışkırtan yerli memur
larm d~tirilmeleri Bakaniıkiara 
tebli~ edilmiştir .. " (Genel Kurmay 
Bşk. Türkiye Cumhuriyetinde Ayak
lanmalar, .s. 351-352) 

Ve bir süre sonra da Genel Kurmay 
Başkanının istediği hareket başlatıldı . 
Ne var ki ötekiler gibi tümüyle hak
sız bir biçimde ve Kürt halkına düş

manlığın bir ürünü olarak başlatılan 
bu harekata, karşı karşı halkın dire
nişi çok sert oldu . Askeri birlikler 
ağır kayıplara uğradılar , Pülümür 
kaymakamı esir alındığı gibi bir ta
burun silahlarına da tümüyle elkonul
du . 

Burada önemli olan bir kaç nokta
nın altını çizmekte de yarar var. 

Hiç kuşkusuz eğer Genel Kurmay 
Başkanı ile Başbakan İnönü kendi ara
larında gizlice yazışmasalardı da, kit
leye açık bir toplantıda veya basınla 
konuşsalardı , yukarıdaki sözleri söy
lemezlerdi. Onlar bunun tam tersine, 
Kürtlerin varlığını inkar edecek, 
"Kürtler D~ Türkleri'dir, Kürt
çe diye bir dil yoktur" diyecek, tüm 
alevilerin Türk olduklarını ileri sü
receklerdi. Bununla da yetinmeye
rek "Bu ülkede yaşayan her kes 
kanun önünde eşittir, hepimiz kar
deşiz, kimseye ayrıcalık tanımıyo
ruz" gibisinden laflar etmekten de 
geri kalrnıyacaklardı. Bugün hala da , 
devlet adamlarının ağızlarından , bü
tün bu sözleri sık sık duymuyor mu
yuz? Ne var ki gerçeklerin sonuna 
kadar örtbas edilmesi mümkün değil. 
Bu örnekte de görüldüğü gibi , bizzat 
kendi belgeleri kendilerini yalanlıyor. 
Açıktan söylenenler başka , perde ge
risinde konuşulanlar ; söylenenler 
başkadır. 
· 1930' lara gelindiğinde , bir yandan 
Kurdistan' ın değişik yörelerinde ben
zer askeri harekatlar, çok yönlü bas
kılar sürdürülürken, bir yandan da , 
bir türlü sindinlemeyen Kürt halkına , 

daha kapsamlı darbeler indirmek 
amacıyla çalışmalara aralıksız devam 
ediliyor, buna uygun askeri ve yasal 
düzenlemeler sürdürülüyordu. Bu ni-

telikiere sahip yasalardan biri de, 
1934 yılında çıkartılan "25 lO Sayılı 
Mecburi İskan Kanunu" idi. Yani, 
yeni bir sürgün yasası. 
Arkasından 25 Aralık 1935 tarih

li ve 2884 sayılı Tunceli Kanunu ya
yınlandı. Bu yasaya göre adı Tunceli 
olarak değiştirilen Dersim'e, korge-· 
neral rutbesinde bir kişi, vali ve ko-. 
mutan olarak atanıyordu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yetkilerine sa
hip bu zat, bölgede istediği adımı at
maya, her türden askeri, idari ve adli 
kararı vermeye yetkili kılınmıştı. 

Bunun Dersim'e karşı yeni ve çok 
d~a geniş boyutlu bir katliam ve sür
gün harekatının yasal kılıfı olduğu 
belliydi. Zaten bu iş için gerekli as
keri .ve öteki hazırlıklar da bütün hı
zıyla sürmekteydi. Mustafa Kemal, 
1936 yılında bizzat bölgeye giderek 
askeri hazırlıkları yerinde inceliyor
du. Yine O, aynı yıl, parlamentoyu 
açarken yaptığ.ı konuşmada, konuya 
ilişkin görüşlerini şöyle dile geti
riyordu: 

"Dahili işlerimizde en mühim bir 
safba varsa o da Dersim meselesi
dir. Dahilde bulunan iş bu yara yı , 
bu korkunç çıbanı, ortadan temiz
leyip koparmak ve kökünden kes
rnek işi her ne pahasına olursa 
olsun yapılmalı ve bu hususta en 
acil kararlarm alınması için, hükü
mete tam ve geniş yetki verilıneli

dir. " 
Bütün bunların ardında da, Der

sim'e karşı bilinen harekat başlatıldı. 
Devlet, 1937-38 yıllarında Dersim '
de taş taş üstünde bırakınamacasına 
terör estirdi. Yaş ve cinsiyet farkı 
gözetilmeden, on binlerce insan kat
ledildi veya sürüldü. Ve işin ilginç ya
nı , devletle işbirliği içerisinde olan, 
onunla anlaşarak silah tesliminde bu
lunan, ona elinden gelen hertürlü des
teği verenler, bu katliam sırasında , 
elde silah direnenlerden daha az za
rar görmediler. Çünkü, devletle kur
dukları " dostluk" ilişkisine güvenen 
bu kesimler, gafil avlanıyorlardı. Yi
ne Dersim'de en fazla kurban veren
ler arasında , çok sayıda dede ailesinin 
bulunması da dikkat çekiciydi. 

Buraya kadar verdiğimiz özet bilgi 
neyi göstermektedir? Bu, açıkça gös
teriyor ki , ne alevilik Türk kültürü ve-

DENG 

ya onun bir parçasıdır , ne Mustafa 
Kemal'in alevileri koruyan bir tutu
mu olmuştur , ve ne de alevi Kürtler, 
bir takım istisnai durumlar dışırtda, 
Tür:öye Cumhuriyeti'ni desteklerniş, 
ona • muz vermişlerdir. Tersine on
ların ~vletle yıldızı hiç bir zaman ba
rışma • ş , sürekli çelişki içerisinde 
olmuşl. lı r. 1920'den-1938 yılına ka
dar biri Koçkiri bölgesinde, diğerle
ri ise Dersim'de olmak üzere, devletle 
aralarında beş büyük çatışmanın or
taya çıkması da, bunun açık bir ör
neği değil mi?. Hem eğer öyle olmasa 
bizzat Mustafa Kemal, Dersim'i bir 
çıban, hem de • 'korkunç çıban" di
ye nitelendirir, arkasından da Cum
huriyet tarihinin en büyük katliamla
rından biri bu bölgede gerçekleştiri
lir miydi? 

Her şeyden önce Cumhuriyetin ku
ruluşundan günümüze kadar, sürege
len devlet baskısından , onun 
anti-demokratik tutumundan, hangi 
ulustan, hangi din ve mezhepten olur
sa olsun, tüm geniş halk kitleleri gibi 
aleviler de zarar görmüşler , görmek
teler. Şöyle bir düşünelim , Mustafa 
Kemal ve arkadaşları , yönetimi ele 
geçirdikleri zaman işçinin , köylülün, 
memurun, öğrencinin , esnafın ve öte
ki toplum kesimlerinin en küçük bir 
demokratik hakkına saygı gösterildi 
mi? Türkiye'de demokrasinin bir tek 
kırıntısı dahi var mıydı ki , alevi ol
sun olmasın, kitleler yönetimden 
memnunluk duysunlar ve onlara des
tek versinler? 

Yine öteki yerler gibi , Kürt alevi
lerin yoğun olarak yaşadıkları bölge
lerde de, devlet görevlilerinin , 
jandarmanın astığı astık , kestiği kes
tikti. Yeter ki buralara elleri uzansın 
ve diş geçirebilsinlerdi . Halka karşı 
her türden kutü muameleye başvuru
luyor, da yağın, keyfi tutuklamaların , 
idamların arkası gelrniyordu . Ağır 
vergiler halkın belini bükmekteydi. 
Devlet, Dersim'de halkın kişisel ih
tiyaçları iÇin ektiği tütünü bile yasak
lamı~tı. Reform diye diye, daha önce 
bazı yerlerde köylülerin kendi olanak
larıyla açtığı okullar kapatılmış , ye
rine yenileri de açılmamıştı. " Tev
hid-i Tedrisat" (Eğitimde Birlik) ya
sası böyle buyuyordl! . Yine fes, şal
şapık, şalvar türünden, halkın alışık 
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olduğu geleneksel giysiler yasaklanı
yordu. Hatta reformculuk adına, Der
sim'de daha da ileri gidilerek bir 
dönemden sonra uzun bıyık bırakma 
yasağının uygulanmasına dahi çalışı
lıyordu -ki bıyık kesmemek, alevilik 
inancının bir gereğiydi-. Kürt halkı
nın hiç bir ulusal ve demokratik hak
kına saygı gösterilmemesi, Kürtçe 
konuşma yasağının getirilmesi, "Va
tandaŞ Türkçe Konuş" türünden ka
mpanyalar yürütülmesi ve güvenlik 
güçlerinin bu amaçlarla çarşıda

pazarda insan kovalaması da her hal
de, hoşnutlukla karşılanılacak 

"reformlar" olamazdı. İnsanlara iş, 
eğitim, sağlık olanağı sağlamayan, 

toprak reformu gerçekleştirmeyen 
devlet, diğer taraftan toprak ağalarıy
la, aşiret reisleriyle, beylerle pek de 
sıkı-fıkıydı. Orda-burda karşı çıkan, 
isyan edenler bir yana; devletle Kürt 
feodalleri, yoksul halka karşı sırt sırta 
vermiş, onu birlikte ezip· sömürüyor
lardı. Sormak gerekir; alevi veya sun
ni, yoksul Kürt insanı bu devlete mi 
sahip çıkacak, onu mu destekleyecek
ti? Eğer öyle olsaydı, bugün hala 
mevcut olan bunca zulüm ve teröre 
gerek kalır mıydı? 

Öte yandan kimilerinin iddia ettik
lerinin aksine devlet, Mustafa Kemal 
döneminde alevi inançlarının uygu
lanmasına, onların serbestçe ibadet et
melerine de izin vermedi, aleviler bu 
alanda hiç de özgürlüğü tadamadılar. 
Tekkeler, dergahlar M. Kemal döne
minde . kapatıldı. Bugün yaşı otuz
kırkın üzerinde olanlarımız, kitap 
baktı, ip bağladı, cem yaptı, çıralık 
topladı, diyerek dedelerin yıllarca na
sıl suçlandıklarını, bunlardan bazıla
rının nasıl sorgulandıklarını ve 
mahkeme kapılarında süründürüldük
lerini iyi bilirler. . 

Günümüzde aleviler üzerinde 
ne tür baskılar var? 

Bu baskılan esas itibariyle üç ana 
başlık altında toplayabiliiiz: 

1) Türkiye ve Kürdistan'da genel 
olarak işçi, köylü, esnaf ve sanatkar, 
öğrenci, öğretmen, memur ve benzeri 
halk kitleleri üzerinde süregelenler. 
Doğal olarak toplumun bir parçası 
olan alevi kitle de bu yöndeki baskı-
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!ardan, sömürüden payına düşeni 

alıyor . 
2) Kürt halkının ırkçı-şöven uygu

lamalarla yüz yüze bulunması, kat- · 
merli bir baskı altında tutulması 
nedeniyle, Kürt olan alevi kitlesinin 
karşı karşıya kaldığı baskılar. Yani 
çifte baskı. 

3) Alevilerin dini inandan nedeniy
le yüzyüze geldikleri ayırırncılık ve 
baskılar. Örneğin, az da olsa orda 
burda hala alevilere yönelik olarak, 
onların ana-baba ve çocuklarıyla cin
sel ilişkide bulundukları, "Mum
söndü" türünden iddialar var. Özel
likle de dini çıkarlarına alet etme ça
bası içerisinde olan sivil ve resmi 
faşist güçlerin, bağnaz bir takım şe
riatçı kesimlerin bu türden gerçekdı
şı söylentilerle halkı birbirinden 
uzaklaştırmaya,- dinsel çelişkileri kes
kinleştirmeye çalıştığı, bilinmektedir. 
Yine alevi çocuklarının okullarda sün
ni mezhebini, din eğitimi olarak al
mak zorunda bırakılması da, onların 
karşı karşıya kaldıkları baskıların bir 
başka Ôrneğini oluşturuyor. 

' Alevilerin haklarına sahip 
çıkma görünümü altında 

oynananmak istenen oyunlar 

Bir yerde baskı varsa , ona karşı çı
kanlar da elbette olur ve bunu yapmak 
da gerekir. Ancak, hangi alanda olur
sa olsun, haskılara karşı çıkanların, 
toplumun daha iyi ve güzel bir gele
ceğe kavuşması için çaba harcayan
ların, sözkonusu çabalarını doğru ve 
sağlıklı bir yolsla yürütmeleri bir zo
runluluktur. Bu, başanya ulaşmanın 
temel koşuludur. Aksi taktirde, bir 
yerde tıkanıp kalmak, çıkınaza sap
lanmak kaçıİulmaz hale gelir. Söyle
meye gerek yok ki aynı durum, 
kendisine yönelik haskılara karşı çı
kan alevi kitle için de sözkonusudur. 
Bu noktadan hareketle soruna yakla
şıldığında, üzerinde önemle durulma
sı ·gereken bazı yanlış eğilimlerin, · 
derece derece kitle içerisinde yer 
edindiği ve bazı çevrelerce de yaygın
laştırılmaya çalışıldığı görülür. 

a) Bunlardan bir tanesi, aleviler içe
risinde bazı kesimlerin sanki başka 
hiç bir sorunları yok, yalnızca alevi 
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olarak inançları nedeniyle baSkı a1tın
daymış gibi bir eğilime saplanmala
ndır. Oysa alevi insan da toplumun 
öteki kesimleri "gibi işÇidir, köylüdür, 
esnaftır, memurdur, öğrencidir vs. 
Onların, alevi olarak karşı karşıya bu
lundukları bir takım güçlüklerio öte
sinde, sözkonusu sınıf ve tabakalar
dan olmaları nedeniyle de, gördükleri 
baskılar var. Sorunun çözümü ise, 
alevilerin kendilerini öteki din veya 
mezheplerden insanlardan tecrit et
mek değil, onlarla birlik içerisinde ol
maktan, omuz omuza yürümekten 
geçer. İnsanlarımız iş.,- ekmek ve öz
gürlük sorunlarını ancak birlikte ha
reket ederek çözebilirler. Örneğin, 
herhangi bi:r işkolunda, patronlara 
karşı verilen mücadelede dini inancı 
ve politik görüşü ne olursa olsun, tüm 
emekçilerin çıkarları aynı noktada 
birleşirve onların birlikte kavga ver
melerini gerektirir. Bu örneği haya
tın öteki alanlarının tümü için de 
verebiliriz. 

Pratik yaşamda, bilinçsizliğin etki
siyle farklı din ve mezhepten insan
lar arasında, şu veya bu ölçüde bazı 
sorunların yaşanması, olumsuzlukla
rın görülmesi mümkündür. Herhan
gi bir yerde alevi sünniye veya sünni 
aleviye karşı hoşgörüsüz davranabi
lir, onunla diyalogdan kaçınabilir. 
Bunu aşmanın yolu ise, bu gibi sorun
ları ve çelişkileri derinleştirmek de
ğil, karşılıklı saygıyı ve eşitliği, 
anlayışı esas alarak yanlışa karçı mü
cadele etmek ve onu aşmaya çalış
maktır. Aksi taktirde sorunlar çözüme 
kavuşmaz, daha da kötü bir noktaya 
gider. Bundan da, inancı ne olursa ol
sun, emekçi insanların tümü zarar gö-. 
rürler. 

b) Cumhuriyetin ilk yıllarından iti-
. baren yürürlüğe sokulan ''Aleviler 

Kürt değil, Türk'tür" propagandası, 
son zamanlarda sistemli bir şekilde ve 
daha da yaygınlaştırılarak sürdürül
meye çalışılıyor. 

12 Eylül 1980 faşist darbesinden 
sonra, Kürt alevi bölgelerinde köylere 
zorla cami yaptırmaya, alevi çocuk
larını imam hatip okullarına gönder
meye kalkışacak derecede baskıları 
arttıran devlet, bir aşamadan sonra 
birden çark etmeye ve adeta alevile
rin hamisi kesilmeye başladı. Bunu · 
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yaparken de sanki alevi inançlı halka 
karşı terör estiren kendisi değilmiş gi
bi, onlarla demokrasi güçlerinin ara
sını açmaya çabalıyor. Ama daha da 
önemlisi, "Alevilere sahip çıkma" 
kampanyasının ısrarla, ''Aleviler 
Kürt deWJdir" kampanyasına dönüş
türölmek istenmesidir. 

Burjuva basınının, devletin açık ve 
gizli organlarının ve yurtdışında da 
konsoloslukların bu alanda ne ölçü
de yoğun bir çaba içerisinde oldukla
rı herkesin gözleri önündedir. Zaten 
yazının başından itibaren, yer yer de
ğindiğimiz ''Alevilik Türk kültürü
dür", ya da "Bir Türk düşünce 
tarzıdır" şeklindeki görüşlerle varıl

mak istenen nokta da, bütün alevile
rin ''Türk olduklarını'' kanıtlama 

çabasıdır. 
Oysa alevilik dinsel yanı ağır basan 

bir felsefi anlayış, bir görüş, bir inanç 
ve .:ıcterler sistemidir. Her sırufve ta
b~tkadan insanlar, bu görüşü kısmen 
veya n;müyle benimsiyebilirler. Yi
ne alevi inancına sahip olabilmek için 
bir tek ulusa mensup olmak da gerek
mez. Alevinin de milliyeti , tıpkı sünni 
veya şafıler gibi Türk, Kürt, Arap ve
ya Fars olabilir. Tersinden söylemek 
gerekirse Kürt, Arap, Fars, Türk ve
ya başka halktan olan bir insanın di-

. ni inancının müslüman, hristiyan, 
yezidi, alevi, sünni veya şafı olması 
mümkündür. İlginçtir, kj,mse Türk 
veya Arap alevisi için ''Türk değil'', 
"Arap değiİ" demiyor. Bu sözler, sa
dece ve sadece Kürt alevilere yöne
lik olarak kulanılıyor. Yine bir Arap 
alevisi hiç bir zaman araplığın, Türk 
alevisi ise türklüğünü inkar etmiyor. 
Ama alevi Kürtler arasında değişik 
nedenlere bağlı olarak bunu kabule
neo veya öyle gözükenler var. Bu da 
elbet, sömürgeci güçlerin uzun dö
nemden beri sürdürdükleri propagan
danın veya yarattıkları korku 
ortamının bir sonucudur. Kimileri bi
linçli olarak, kasıtlı bir biçimde bu 
görüşleri yaygınlaştırmak istiyor, ki
mileri ise bilinçsizliklerinden. 

c) Hiç kuşku yok, alevilere göste
rilen bir başka yanlış hedef de, onla
rın Di yanetişleri Başkanlığı 'nda 
temsil edilmelerini istemektir. Kimi
leri bunu öylesine lanse ediyorlar ki, 
sanki Diyanet'te temsil hakkı elde 

edildi mi, sorun çözürnlenir, aleviler 
de baskılardan kurtulmuş olurlar. Bu 
tür eğilimiere sahip olanlara öncelik
le sünni inançlı insaniann dururnları
na bakmalarını salık veririz. Bu 
kesim, inançlarını uygulama bakırnın
dan tam özgür mü? Bunlar üzerinde 
baskılar mevcut değil mi? AçıJctır ki 
böyle bir durum sözkonusu değil. On
lar da aleviler kadar olmasa da bu 
alanda bir dizf sorunla yüzyüzeler. 

Beri taraftan Diyanet İşleri Başkan
lığı, kuruluş amacı, örgütleni~i ve bu
güne kadar yaptığı çalışmaları bakı
mından ele alındığında, bunun alevi
lerin haklarını koruyacak bir kurum 
niteliğinde olmadığı da ayrıca görü
lür. Hem de çok rahatça. 

İşin gerçeği şu ki alevilerin Diya
net'te temsilcilik elde _etmeleri, onlar 
üzerindeki baskıları, karşı karşıya 

kaldıkları ayrımcılığı ortadan kaldır
mayacak, tersine belki de arttıracak
tır. 

Ama bu temsil elbet bazılarının işi
ne de gelir. Bunlar, her şeyden önce 
çıkar peşinde koşanlardır. Yani Diya
net'te temsil edilme, onlar için bir 
arpalık rolü oynayacak. 
Şunu da unutmamak gerekir; dev

let birine para verdi mi, doğal olarak 
ondan kendi amaçları doğrultusunda 
görev de ister. Böyle olunca da ale
viliğe dışardan müdahale ve karışma
lar artacak, diziyle sınırlama ve 
düzenlemeler ortaya cıkaçak. Bu da 
alevilerin bugüne kadar dinsel alan
da sahip oldukları rahatlığı dahi elden 
kaçırmaları sonucunu doğurur. Bazı 
besleme kişiler, halkın arasına bugün
künden daha fazla karışma olanağı el
de edecekler. Kışkırtıcı lık, 

düşmanlıkları körükleme, yurtsever 
ve demokratik güçleri bölme, onları 
birbirlerine düşürme girişimleri daha 
da sistematik bir hal alabilecek. Bu 
arada sünniliğin kurallarının öğretil
mesi; cunta döneminin deyimiyle 
"Alevileri müslümaniaştırma' ·' çaba
larının artacağından da kimsenin kuş
kusu olmasın. Nitekim, bunun 
belirtileri daha şimdiden göze çarpı
yor. Gerek Diyanet'in yayınlarında ve 
gerekse devlet desteğiyle hazırlanan 
dinsel nitelikli radyo ve televizyon 
programiarında, · namaz kılmanın, 
hacca gitmenin gereklili~i, bunun ale-
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viler için de bir görev olduğu yolun
da ısrarlı görüşler ileri sürülmesi, her 
halde herkes gibi alevilerin gözünden 
de kaçrruyordıir. Yarın öbür gün bi
raz daha mesafe alındı mı, bu yolda 

. daha yaygın bir propagandaya girişi
leceğini ve hatta zorlamalara başvu
rulacağı ihtimalini gözardı etmemek 
gerekir. 

Demek oluyor ki, devletin birden 
bire, hem de 12 Eylül faşizminin tüm 
ağırlığıyla hüküm sürdüğü yıllarda, 
ortaya çıkıp aleviliği güncelleştirme
si nedensiz değil. Bunun bir yanı, ge
nellikle demokrasi güçleri içerisinde 
yer alan, onlara sempatiyle yakalaşan 
alevi kitleyi onlardan uzaklaştırmak, 
alevileri yalnızlaştırmaktır. Diğer ya
nı ise Kürt - halkı arasında hızlanan 

ulusal bilinçlenmenin önüne setler 
çekmek, yurtsever güçleri bölüp par
çalamak ve güçten düşürmektir. Yok
sa devletin alevilere olan sevgis(eaen 
değil. Bu arada aleviler içerisıMeKI 
bir kısım çıkarcı ve yağcı kişiler de 
da bu işte, ona koltuk değnekliği yap
maktan geri kalmıyorlar . 

Bu bakımdan, dede olarak ortalığa 
düşmüş olanların yaptıkları üzerinde 
özel bir önemle durmak gerekiyor . 
Bununla, bütün dedeledn kötü amaç 
peşinde koştuklarını, sömürü çevre
lerinin, devletin propagandasını yap
ma çabası içerisinde olduklarını 

söylemek istemiyoruz elbet. Tersine 
dedeler arasında, gerçekleri görebi
lecek ölçüde aydınlanmış olanların sa
yısı hiç de az değil. Yahut da bunların 
içerisinde bazıları kitlelere yanlış bir 
takım görüşler götürseler bile, kötü 
niyetlerinden ötürü değil, bilinçsizlik
leri nedeniyle buna meydan veriyor- · 
lar. Ama bazıları da var ki, bilinçli 
olarak hareket ediyor ve halkın dini 
inançlarını kendi kişisel çıkarları, po
litik amaçları için veya devlet hesa
bına istismar ediyorlar. 

Bundan bir süre önce, bir televiz
yon prograrnında Malatyalı ünlü! Do
ğan Dede'nin oğlu İzzetin Doğan'ı 
izlerken, böylelerinin içyüzünü ve 
aleviler dahil, emekçi halkın çıkarla
rı açısından taşıdıkları tehlikeyi bir 
kez daha görmüş oldum. Prof. İzet
tin Doğan, programında, ''Aleviliğin 
Türk Kültürü'' olduğu ve ''Atatürk'
ün alevileri koruduğu, alevilerin de 
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onu desteklediği'' yolunda bilinen hi
kayeyi , çabalarının merkezine oturt
muştu . "Hayatımda yalan söyle
mem'' derken de , babasını nerdeyse 
yoksul , sactakaya muhtaç biri duru
munda gösterecekti. Bu arada topla
nan çıralığın, gelen gidene yapılan 
masartlar nedeniyle, taliplere tekrar 
geri verildiğini , talibin pirin elini öp
mesine karşılık, pirin de onun elini 
öptüğünü söylemeye varana dek, bir 
dizi inciyi daha döktürmekten de ge-
ri kalmadı. ' 

Özünde bir dede olmaktan öte, sö
mürgeci idelojinin bir propagandisti, 
bir görevlisi rolüne sahip gözüken İz
zetin Doğan ve onun bir kısım faali
yetleri konusunda, Deng Dergisi 'nin 
Ocak 1991 tarihli 9 . sayısında yer 
alan " Alevilik Üzerine Cumhuriyet'
te Çıkan Yazı Dizisi ve Bir Yakla
şım " başlıklı yazımda değinmiştim. 
Böylelerinin içyüzünü açığa çıkarta
cak bir örnek olması bakımından, o 
satırları losaltarak buraya yeniden al
makta yarar görüyorum. 

"Evvela bu aile öyle Hz. Ali sü
lalesinden falan gelmiyor. Bir Kürt 
ailesidir bu, ama öteki bir çokları 
gibi etnik kimliğini inkar ediyor . 
Demek ku öyle yapması gerek. 

Alevi "koruyucusu" Doğan De
de ailesi 1923-38 arasında sürekli 
devletin yanındadır. 1937-38 ylılla
rında Dersim' de taş taş üstünde bı
rakılınazken de tutumu öyledir. Bu 
aile burjuva partileri arasında gi
dip geliyor, ha bire saf değiştiriyor. 
Bir gün CHP'lidir dede ailesi, bir 
gün DP'Ii, başka bir gün AP'Ii, der
ken yeniden CHP'li. 

Bilindiği gibi 12 Eylül'den sonra 
toplumun tüm kesimleri gibi alevi
ler de faşist cuntanın teröründen 
payiarına düşeni aldılar .. Ama yi
ne de generaller bir devlet partisi 
kurmaya karar verdiklerinde, baş
vurdukları koltuk değneklerinden 
biri İzettin Doğan'dır. Kendisi Tur
gut Sunalp ile görüşüyor ve gayet 
iyi biçimde aniaşıyorlar. Daha son
ra ise İzetin Doğan Malatya, Ela
zığ, Erzincan, Tunceli yörelerine 
giderek cunta partisi Milliyetçi De
mokrasi Partisi'ni örgütleme çalış
malarını başlatıyor. Ne var ki daha 
sonraları araları açılıyor . Kendi de-
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yimiyle birileri Sunalp Paşa'ya yan
lış bilgi vermişler. İzettin Doğan'
ın Sunalp ile görüşmesi üzerine 
anlattıklarında ilginç belirlemeler 
var: 

'Sunalp Paşa ile çok uzun bir ko
nuşmam~ oldu. Bazı önemli konu
larda mutabık olmamız gerek 
dedim. Türkiye'nin bir numaralı 
sorunlarını Türk-Kürt, Alevi-Sunni 
ayırımları olduğunu söyledim ve çö
zümünü anlattım. Sunalp Paşa da 
bu görüşlerimi büyük bir samirni
yetle paylaştığını söyledi ve biz işe 
başladık . .' 

Kamuoyunun yakından bildiği 
general Sunalp'ın Kürl sorunu kar
şısındaki tutumu belli. Bu tutunıda 
en küçük bir insani ve demokratik 
yan yok. O halde düşünmek gerek, 
Cuntanın adamı general Sunalp ile 
alevi dedesi İzettin Bey ne üzerine 
anlaştılar acaba? Hem 12 darbeci
lerinin partisini kurma çalışmaları
na katılan , onlarla uzlaşan birinin, 
demokrasi ve insan hakları müca
delesine, aleviler dahil toplumun 

· değişik kesimleri üzerinde sürdürü
len baskıları ortadan kaldırma ça
balarına bir katkısı olabilir mi? 
Sunalp ile aniaşan birinin bu tür
den bir iddiada bulunmasını veya 
birileri tarafından öyle gösterilmek 
istenınesini kim ciddiye alır?" 
Kuşkusuz İzettin Doğan , bu role 

soyunmuş olanlardan sadece biridir . 
Bu işi üstlenmiş daha niceleri var ki , 
burada saymaya ne olanak var, ne de 
gereklilik. Önemli olan bunların , ale
vilerden yana olma görüntüsü altın
da hangi çevrelerle anlaştıklarının , 
neye hizmet ettiklerinin , neyin peşin
de olduklarının bilinmesidir. 

Yine kimi yerlerde de , sözümona 
alevi cemleri düzenleniyor, ama bir 
de baloyorsunuz ki "dedenin" başı
nın üzerinde Mustafa Kemal'in fotog
rafı , hatta yanıbaşında ise Türk 
bayrağı var. Iyi ama dini nitelikli bir 
toplantıda bunlar ne arıyor acaba? 
Cemlerde yapılan konuşmalar yine 
öyle. Dede, dini konular yerine, ege
men çevrelerin bilinen politikalarını 
anlatmaya başlıyor . Aynı şekilde gü
ya aleviliği tanıtma adı altında düzen
IeP-en toplantılar sonuçta, ''Alevilerin 
Türk olduklarını" veya " Kürt olma-

DENG 

dıklarını' ' kanıtlama toplantılarına . _ 
dönüşüyor . Hatta bu gibi çalışmalar 
sırasında kimi zaman açık, kimi za
man ise üstü örtülü biçimde, öteden
beri demokrasi mücadelesinde en 
önsaflarda yer alan , ötekiler gibi ale
vilere yönelik baslolara da karşı çı
kan , emekçilerin kardeşliğini , 
birliğini savunan ve bu uğurda sorgu
lanan, tutuklanan, işkence gören, hat
ta yaşamını yitiren insanlar, sol ve 
demokratik güçler, Kürt yurtsever ha
reketi suçlanmaya kalkışılıyor. San
ki alevilere baskı yapanlar, başta 
devlet olmak üzere faşist ve gerici 
güçler değil de bunlarmış gibi . 

Sonuç 

Biz, öteki her kes için olduğu gibi, 
alevilerin de dini inançları veya poli
tik görüşleri nedeniyle herhangi bir 
şekilde baskıya uğramaların~ karşı
yız . Onlar diledikleri gibi düşünmek
te, inanmakta; görüşlerini açıklama 
ve dinsel inançlarını uygulamakla tü
müyle özgür olmalılar. 

Ancak alevilerin de öteki kesimler 
gibi bu haklarını kullanırlarken , -da
ha önce de belirtemeye çalıştığımız 
gibi oynanmak istenen oyunlara, is
tismarcı çevrelerin çabalarına karşı 
uyanık olmaları gerekiyor. Bir alevi 
veya sünni , dinsel nedenlerden ötürü 
gördüğü haskılara ve uğradığı haksız
lıklara karşı çıkarken , başka görev
lerinin bulunduğunu asla unutmamalı , 
kendisini dostlarından , aynı mücade
lenin öteki taraflarından tecrit edecek 
tavırlar içerisine girmemeli. Dersim
linin, Palulu ve Elazığlıyla , Karerli
nin Solhan veya Bingöllüyle , 
Vartolunun Vartolu, Hınıslımn Hıms
lıyla , alev.i veya sünni mezhebine 
mensuplar diye düşmanlığı olamaz. 
Bunun hiç ama hiç bir hşidı ve man
tıklı gerekçesi yok. Eger bu gibi so
runlar geçmişte çokça gÖrüldüyse, bu 
da, yazının başından beri vurgulama
ya çalıştığımız gibi , sömürgeci dev
letin ile çıkarcı aşiret reisieri ve bir 

- kısım şeyh ve dedelerin halkı birbiri
ne düşürme çabalarının bir sonucu
dur. Hangi din veya mezhepten olursa 
olsun, insanlarımızın sömürü ve has
kılara karşı omuz omuza olmaları, 
birlikte mücadele etmeleri gerekir. 
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Olaylar ve Görüşler 

Fabrikada çalışan bir işçi, çarşıdaki 
esnaf, okuldaki öğretmen veya öğren
ci, bürodaki memur ve sağlık kuru
luşundaki sağlık çalışanı, daha iyi 
yaşam koşullarına kavuşmak ve de
moknitik haklarını elde edebilmek 
için mücadele verirken, yanıbaşındaki 
arkadaşının dini inancının, mezhebi
nin ne olduğuna bakamaz, bakmama
lı. Bir Türk alevisi, özgürlüğünün 
ancak demokratik bir Türkiye'de; 
Kürdistanlı bir alevi ise bunun özgür 
ve demokratik bir Kürdistan'da müm" 
kün olabileceğini gözardı etmemeli. 
Türk alevisi, Türkiye'de yürütülmek
te olan· demokrasi kavgasından, Kürt 
alevisi ise, halkının sürdürdüğü ulu
sal kurtuluş mücadelesinden ayrı ka
larak bir yere varamazlar. Dindar 
olmak, inanç özgürlüğünü elde etmek 
için çaba harcamak, kişinin kendi ulu
sal kimliğini inkar etmesini, bu alan
~ ı yerine getirinesi gereken 
c;:ırevlerini unutmasını haklı kılmaz. 
:\icvi oir kürdün, üzerindeki dinsel 
bı:ısk.ılara karşı çıkması ile onun, Kürt 
olarak ulusal demokratik hakları için . 

çaba sarfetmesi birbiriyle çelişmez, 
tersine bunlar birbirlerini tamamlar
lar. Özeesi bu mücadelede dostun ve 
düşmanın birbirinden dikkatlice ayır
dedilmesi, doğrunun iyi seçilmesi bü
yük önem taşımaktadır. 
Yüzyıllardır toplumu ezip sömüren 
çevrelerin ve en başta da devletin, iz
lediği politikanın Türkiye'de ve on
dan daha da fazla olmak üzere, 
Kürdistan'da alevi-sünni çelişkisini 
derinleştirdiği biliniyor. Ancak özel
likle de son otuz-kırk yıldır, sol ve-de
mokratik güçlerle Kürt yurtsever 
hareketinin sürdürdüğü çalışmalar, 
toplumsal gelişmenin katettiği mesa
fe, giderek bu türden yapay çelişki
terin aşılmasını sağladı. Bugün artık, 
belki de otuz-kırk yıl önce, bazıların
ca inanılması mümkün olmayan şey
ler , bir gerçeklik halini almış 
durumdadır. Demeki erde, sendiklar
da, okullarda ve daha başka alanlar
da alevi ile sünni bir aradalar. Onlar 
birlikte örgütleniyor, birlikte çalışıp 
çabalıyorlar. Mitinglerde, toplantılar

. da, politik ve kültürel çalışmalarda 

BASlN AÇIKLAMASI 

DENG 

hiç bir ayırım olmaksızın omuz omu
za yürüyorlar. Din ve mezhebinden 
ötürü yanındakine karşı olumsuz tu
tum takınmak, kimsenin aklından bi
le geçmiyor. 

Toplumumuz böylesine olumlu ge
lişmeleri kaydetti ve bir dizi güçlüğü 
aştı ama hala da tehlikenin tümüyle 
hertaraf edilmiş olduğunu söyleyeme
yiz. Emekçi kitlelerin, Kürt yurtse
verlerinin birbirlerinden uzaklaşma
larını, birbirlerine düşmelerini iste
yen, çıkarlarını bunda görenler faal 
haldeler. Bunların, amaçlarına erişe
bilmek için bugün de kullanmaya ça
lıştıkları silahların başlıcalarından bir 
tanesi ise dinsel veya mezhepsel çe
lişkileri körüklemektir. İşte bir kez 
daha altını çizerek belirtelim ki, bo
şa çıkartılması gereken asıl oyun bu
dur. Bu, dinsel, politik ve kültürel 
alanlarda; kısacası bir bütün olarak 
özgürlük mücadelesini kazanmanın, 
özgür olabilmenin temel koşulların-
dan biridir. · 

000 

Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirme iddiasında olan hükümet, bunun tam ak
si bir tutum içinde görünüyor. Hükümetin bakanları alanları ile ilgili pembe tablolar çizerken, 
bunların hayal olarak kalacağı hergün biraz daha ortaya çıkıyor. 

Bir taraftan hükümetin Kültür Bakanı Sayın Fikri SAGLAR, kültür alanında yapacakları atılımla
rı sıralarken, yasaklı ve yakılacak hiçbir kitabın kalmayacağını, bununla insanları bol okumaya 
ve araştırmaya teşvik edeceklerini dile getirirken, diğer yandan Diyarbakır'da kültür kurumu ola
rak kurumsallaşan kitabevim -Dil.AN KiTABEVi- hiçbir belge ve izin olmaksızın 06.02.1992 günü 
polis tarafından zor yoluyla aranıp, iade için bayilerimizden topladığımız 150 adet kitap gqtürülü
yor. Bununla da kalınmayıp işyerimda satış işlerine bakan kardeşim Yücel DAGTEKiN göz.altına 
alınıp, ardından tutuklanıyor. 

Demokrasi havarisi kesilen yetkililere; demokrasi ve insan hakları konusunda söyledikle
rini birkez daha hatırlatıyor, · bu anti-demokratik uygulamayı kamuoyu nezdinde protesto 
ediyorum. 07.02.1992 

DiLAN KiTABEVi SAHiBi 
Hasan DAGTEKiN 
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"EŞİTLİK TEMELiNDE ADİL VE 
GERÇEKÇi BİR ÇÖZÜM" 
.. -.·:·:-.:-:·.;- ·.·.·,·,···· . 

. . PSKT G(u1e1Sekreteri Kern~leURkAY;/17 8 Ocak 1992 tarihli "Aktüel Dergisi"nde blr bölümü yayrnla
·. nan·mülakatrnrn tamarriim, Kemal BURKAY'ui dergimize gönderdiği mektubuyla birlikte yayrnliyoruz; 
· · ,.,,,.. ··. . <··. · . DENG 

Değerli DENG Redaksiyonu, 
K1sa bir süre önce Aktüel Dergisi'nden Saym Ali Çağatay'm bana yaz1/J olarak gönderdiği so

rulan cevaplandlfdlm. Bu cevaplarm bir bölümü 8 Ocak tarihli Aktüel'de yaymland1. Ancak t1rnak 
içinde, benim taraf1mdan ifade edilmiş gibi, "PKK dahil, ayn devlet isteyen Kürt yok" biçiminde bir 
baş!Jk kullamfmlş. Oysa benim cevaplanmda 'böyle bir ifade yoktur. 

Aynca 3 Ocak /992 tarihli Meydan Gazetesi de cevaplanmdan k1sa bir bölümü haber yapm1ş. 
O da benzer bir baş!Jk kullandiği gibi, metin içinde de, "PKK dahil, ayn devlet isteyen Kürt yok" de
diğimi yazm1ş. 

Bu nedenle, bana sorulantarla cevaplan mm tümü konusunda okuyucuyu bilgilendirmek istiyo
rum. Sayfalanmzda yaym/anmasi isteğiyle mülakatm tümünü gönderiyorum. 

Şimdiden teşekkür ederim. 

ÇAGATAY: Türkiye'deki son 
dönem {12 Eylül'den bu güne) 
Kürt politikalarını nasıl değerlendi
riyorsunuz? 

BURKAY: 12 Eylül rejiminin 
Kürt politikası temelde, 12 Eylül 
öncesinden farklı değildir. Bu in
kar ve terör politikasıdır. Yıllarca 

Kürtler yok sayıldı; türlü baskı ve 
engellerle Kürt dili, tarihi, kültürü 
unutturulmak istendi. Cuntanın 

yaptığı, sözkonusu baskı politika
sını doruğa çıkarmak oldu. Bun
dan amaç, toplumun bilinçli, örgüt
lü yurtsever güçlerini ezmek, ken
di deyişleriyle, "kökünü kazımak", 
halk kitlelerini de sindirmekti. · 

Ancak bu politika tümüyle iflas 
etti. Hertürlü ölçüyü aşan baskı
nın, işkencenin hedefi olan halkı-

1(\ 

Kemal BURKAY 
Türkiye Kürdistam Sosyalist Partisi (PSKT) Genel Sekreteri 

21 Ocak 1992 

mız sinmedi; aksine tepkileri, hak 
ve özgürlük istemleri daha da bü
yüdü. Şiddet şiddeti doğurdu ve 
bu noktaya gelindi. Şimdi yangın 
bacayı sarmış ve eski politikanın 

yürürneyeceği ayan beyan olmuş
tur. Bir süreden beri yeni politika 
arayışları bu nedenledir. 

ÇAGATAY: MGK, birinci ve 
ikinci Özal hükümetleriyle Akbu
lut-Yılmaz kısa dönemli hükümet
leri dönemi ve DYP-SHP koalis
yon hükümetinin Kürt politikası 

konusunda benzeşen ve ayrımla
şan yönlerini irdeler misiniz? 

BURKAY: Milli Güvenlik Kon
seyi'nin, yani Cunta'nın politikası 
salt bir sapa politikasıydı. Kürt dili
nin konuşulmasını bile kanunla ya
saklamak ve Anayasa'ya "yasak 

dil" kavramını sokmak gibi akıl al
maz ölçülere vardı. Birinci ve ikin
ci Özal hükümetleri bu Politika'da 
ciddi hiçbir değişikliğe yönelme
di, içerde ve dışarda demokratik 
kamuoyunun tepkileri büyüyün
ce, Akbulut hükümeti döneminde 
2932 sayılı yasa kaldırıldı ve bu 
"Kürt diline serbestlik'" gibi göste
rilmek istendi. Oysa yapıla'"!, za
ten pratikte işlemeyen bir yasayı 
ortadan kaldırmak gibi gösterme
lik bir işti; Kürt dilinin kullanılması, 
basın-yayın ve eğitim dahil, pek
çok alanda yasak olmakta devam 
etti. Bu dönemde, kanıflica en 
önemli olay, Özal'ın, bir Cumhur
başkanı olarak Kürtlerin varlığını 

kabul etmesi ve Türkiye'de 12 mil
yon Kürdün bulunduğunu söyle-
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Olaylar ve Görüşler 

mesl Idi. Kürtleri yok saymanın 
bir moda, nerdeyse bir "vatan gö
revi" olduğu bir ülkede, bu cesur 
biradımdı. 

DYP ve SHP'nin oluşturdukları 
yeni koalisyon hükümetine gelin
ce: Hükümet Kürt kimliğini kabul 
etmekle Özal'ın başlattığı adımı 
sürdürdü; bu olumludur. Yeni hü
kümet, sorunun barışçı yollardan 
çözümü için de adımlar atacağını 
söylüyor. Bu da olumlu. Ancak 
tatlı sözlerden öte, ciddi, köklü 
adımlar atmak gerekir. Hükümet 
Isterse bunu yapabilir; gerekli ka
muoyu desteğine sahip. Kitleler 
de bu soruna barışçı ve demokra
tik yollardan bir çözüm bulunma
sını istiyor. 

Ancak hükümetin programına 
bakınca iyims~r olmak mümkün 
değil. Salt Kürt kimliğini tanımak, 
kendi başına birşey ifade etmez; 
önemli olan Kürt halkının haklarını , 
tanımak, eşitliği sözde değil, ger
çekte sağlamaktır. Oysa bu konu
da hükümetin eski politikadan 
döndüğüne, adil, köklü bir çözü
me yöneldiğine dair umut verici 
bir gelişme yok. 

ÇAGATAY: Kürt sorununun, 
öncelikle Türkiye ölçeğinde çözü
münün yolları ve bu çözüm yolun
da kullanılan araçları, kullanılage
len biçimiyle doğru ve tutarlı bulu
yor musunuz? Bulmuyorsanız, si
zin çözüm önerileriniz nelerdir? 

BURKAY: Bir kere taraflar kim 
ve soruna nasıl yaklaşıyorlar, ona 
bakmalı. Az önce de söyledim, 
bir tarafta yetmiş yıldır ülkeyi yö
neten bir devlet var ve Kürt soru
nu konusunda izlediği politika or
tada. Bu bir inkar ve baskı politi
kasıdır; ama yürümedi, sonunda 
ülkeyi yangın yerine çevirdi. Bu 
politikanın karşıtı Kürt halkının var
lığını kabul etmek ve haklarını tanı-

maktır. Yani bir yanda haksızlık, 
diğer yanda eşitlik; bir yanda şid
det, diğer yanda barışçı çözüm 
ve demokrasi. Biz bu ikincisini isti-

. yoruz. 
Sorunun çözümü için öncelik

le gerçeği olduğu gibi kabul et
mek gerekir. Derdi doğru teşhis 
etmeyen ona derman bulamaz. 
Kürt sorunu ülkesiyle, tarihi, dili 
ve ·kültürüyle bir halkın , bir ulusun 
sorunudur. Çözümü de eşitlik-esa
sı üzerinde bulunabilir. 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist 
Partisi'nin istemi açık: Eğer bir
lik istiyorsak Türkiye' de eşitlik 
temeli üstüne bir federasyon 
oluşturalım. Kıbrıs'taki yüzbin 
Türk için istediğimizi 15 milyonu 
aşkın Kürt' e de tanıyalım. Buna 
karşı "üniter devlet" tezini koy
mak gülünçtür. Ne devlet, ne 
de onun biçimi kutsal değildir. 
Halk devlet · için değil, devlet 
halk içindir. Koca ayağı dar pa
puca sokmak için boşuna çaba
lamayalım; ayağa uygun papuç 
arayalım . Şimdiye kadarki hak
sızlığı düzeltelim. 

iki halkın tarihi ve ekonomik 
bağları var ve eşit haklara sahip 
bir federasyon durumunda birlik
te, barış içinde, kardeşçe yaşaya
biliriz. Biz bunu istiyoruz. Eşitsiz 

bir durumu ise hiç kCmse Kürt hal
kına kabul ettiremez. 

ÇAGATAY: PKK' nın olaya ve 
soruna yaklaşım tarzını nasıl görü
yorsunuz? 

BURKAY: PKK ile görüşleri

mizde uyuşan yanlar da var, ayrı 
yanlar da. Örneğin PKK yıllarca 
ayrı devleti mutlaklaştırdı ; ama . 
şimdi onlar da bizim gibi federas
yon türü bir çözüme evet diyor
lar. Sizce bu olumlu bir değişim. 
Kimi konularda da politikarnııda 
önemli farklar var. 

DENG · 

ÇAGATAY: Geçmişte, _sjzin 
de içinde yer aldığınız Kürt hara
ketlerinin, "Anti-terör'' ölçekli çö
zum önerilerini ve yöntemlerini ya
şaı·ı ıa geçirmek mümkün müdür? 

· URKAY: Biz 17 yıllık bir parti
yiz" l(ürt politikasında ciddi etki
miz vardır. Başından bu yana poli
tik çalışmaya önem verdik ve şid-. 
detten uzak durduk. Kürt sorunu
nun terörize edilmesine karşı ol
duk. Yurtsever örgütlerin çoğu
nun-da tutumu buydu. Ama soru
nu terörize eden devletin kendisi 
oldu. Bunu, olayları başından beri 
izleyen ve görmesini bilen aklı ba
şında herkes bilir. 

Devlet, gizli ve açık güçleriyle 
sürekli baskı yaparak, kışkırtarak, 
Kürt hareketini şiddete yöneltmek 
istedi. Böylece onu köşeye sıkış
tırmak, ezmek için bahane bula
caktı. Biz ise oynanan oyunun far
kındaydık ve yurtsever güçleri, ka
muoyunu sürekli uyardık. Ne ya
zık ki önlemeye gücümüz yetme
di. Devletin bu tutumu, barışçı, kit
lesel biçimde gelişmekte olan 
Kürt haraketinde şiddet eğilimler\
ni besledi ve öne çıkardı. Amaçla
nan da buydu zaten. Sonra bu 
olaylar bahane edilerek ülkede sı
nırlı demokratik ortam rafa kaldırıl
dı, Kürt halkına karşı şiddet doru
ğa çıktı. Hem Kürt halkı, hem 
Türk halkı bundan çok zarar gör
dü; ama bu baskı istenen sonucu 
da vermedi. Devlet yangın ı kendi 
eliyle tutuşturdu; ama kontrolü yi
tirdi. Yangın şimdi herkesi tehdit 
ediyor. , 

Kısacası, bugünkü durumun 
sorumlusu, dünden bugüne ülke
yi yönetenlerdir. Eğer onlar istese
lerdi, bugünkü terör ortamı olmaz
dı. Bu ortamı sona erdirmek de 
onların elindedir. Ama bunun yön
temi daha çok şiddet değil, barış-
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çı ve demokratik bir politikadır; 

soruna adil bir çözüm bulmaktır. 

Bu mümkündür. 
Bunun için hükümet, daha faz

la iş işten geçmeden, cesur, ger
çekçi bir politika değişikiliğine yö
nelmeli ve şu acil adımları atmalı
dır: 

* Olağanüstü hale son verilmeli; 
* Koruculuk sistemi kaldırılmalı; 
*Özel timler dağıtılmalı; 
* Genel bir af çıkarılmalı; 
* Partimiz de dahil tüm partile
re serbestçe faaliyet hakkı ta
nınmalı; düşünce ve örgütlen
me özgürlüğüne hiçbir sınır 

konmamalı; 

* Kürt diliyle radyo ve televiz
yon yayını ve okullarda Kürtçe 
eğitim başlatılmalı; Kürt dili res
mi kurumlarda kullanılabilmeli. 

Böylesine acil ve ciddi adımla
rın atılması hükümetin iyi niyetini 
gösterecek ve yeni bir dönemi 
başlatacaktır. 

ÇAGATAY: Gelinen noktada, 
PKK'nın terör eylemlerinin ve mü
cadele biçiminin haklı yanları var 
mıdır? 

BURKAY: PKK'nın eylemleri 
devletin baskı politikasının bir ürü
nüdür. Kanımca, devletin baskı 

politikası son bulur, sorunun çö
zümü yönünde yukarda sayılan 

ciddi adımlar atılırsa, PKK'nın ey
lemlerinin gerekçesi de kalmaya
caktır. 

ÇAGATAY: istanbul'da son 
olarak gerçekleştiril~n Ve PKK 
kaynaklı olduğu yolunda kuş!<u
lar bulunan "kundaklama" eyle
mini nasıl değerlendirmek müm
kündür? Bu eylem, PKK'nın ey
lemlerini metropollere taşıdığı

nın bir işareti olarak 'kabul edile
bilir mi? 

lR 

BURKAY: istanbul 'daki eyle
mi kimin yaptığını bilmiyorum. Bu
nu, yumuşama sürecini baltala
mak isteyen başka güçler, örne
ğin kontrgerilla da yapmış, ya da 
yaptırmış olabilir .. Kulp'ta cenaze 
törenine giden sivil halka karşı ya
pılan kıyım da ortada. Bu açık kış

kırtıcılıktır. Bunu yapanlar devlet 
güçleridir. Hükümet bunu kınıyor 
mu, sorumluların üstüne gidiyor 
mu? Yoksa devlet içinde devlet ıni 
var? Biz, masum sivil halka zarar ve
ren bu tür eylemiere karşıyız. 

ÇAGATAY: Yeni kurulan hükü
metin, demokrasi konusundaki 
açılımlarının peşpeşe geldiği bir 
zaman diliminde terör olaylarının 
yoğunlaşmasının ardında yatan 
etmenler neler olabilir? 

BURKAY: Bunun cevabını kıs
men yukarda verdim. Demokrasi 
konusunda, özellikle Kürt sorunu 
bakımından, ciddi bir açılım oldu
ğu görüşünde değilim. Bunu isti
yoruz ve bu yönde atılacak her 
adımı desteklemeye hazırız . 

ÇAGATAY: HEP olayını değer
lendirir misiniz? Kürtlerin "zım 

nen tanınmış" ilk temsil cil erin in 
TBMM'de yer aldıkla rı düşünü

lürse, hareket tarzları ne olmalı
dır? Daha açık bir söylemle, 
HEP'Iiler, nasıl davranırlarsa, Kürt 
halkı için daha olumlu şeyler yap
mış olabilirler? 

BURKAY: Biz, Kürt olsun Türk 
olsun, demokrasiden, özgürlük
ten, değişimden yana olan geniş 
demokrat, yurtsever sol güçlerin 
ortak bir kitle partisinde birleşme

leri görüşünü savunduk. Ülkede 
değişimden yana ciddi bir alterna
tif ancak böyle oluşabilir diye düşü

nüyoruz. HEP olayı başta bu yön
de bir girişimdi; ama saptırıldı. 

Sözünü ettiğiniz kişilere gelin
ce, bunlar HEP' i yozlaştıranların 

DENG 

başında geliyor. Bunların bir bölü
mü Kürtlerle ilgili bir konfer~nsa, 
hem de salt sıradan bir .dinleyici 
olarak katıldıkları için SHP'den 
atılmışlardı. HEP içinde ANAP'tan 
çok SHP ile uğraştılar. Ama son
radan salt milletvekili seçilebilmek 
için apar tapar SHP'ye dönecek 
kadar ilkesiz davrandılar. Bazıla . 

Kürt sorununu, ancak kırkından 
sonra keşfedip kendi ikballeri için 
kullanan fırsatçılar. Başka bir bö
lümü ise taktik adına onların kuy
ruğuna takıldı. Böyle bir ekip Kürt 
halkının temsilcileri olamaz. Böyle
lerine söz söylemek bana düş

mez. Bu işe kendi parti yönetimle
ri karışır, ben değil. Malum, herke
sin bir legal partisi bile yokken 
bunların . iki tane var! 

ÇAGATAY: Son söz, PKK ve 
terör çözüm müdür? 

BURKAY: Sorunuz şöyle de 
olabilirdi: Devlet terörü bir çözüm 
müdür? Çünkü terör tek yanlı de
ğil. Ve bizzat PKK'nın eylemlerine 
yol açan da devletin yıllardır uygu
ladığı terör politikasıdır. 

Terörün çözüm olup olamaya" 
cağı bir yana, öiz terörden yana 
değiliz, Ülkemizin yanıp yıkılması
nı, yer yer boşalmasını istemiyo
ruz. Terör sonuç verse bile be
deli çok yüksektir. Türk devleti 
ise şiddet politikası ile kendisi 
açıs ından olumlu hiçbir sonuca 
ulaşamaz . Şiddet hem Kurt hal
kına, hem Türk halkına ciddi za
rar veriyor. 

Biz sağduyunun egemen kılın
masından yanayız. Bu ise şiddeti 
bir yana koyup soruna eşitlik te
melinde adil ve gerçekçi bir çö
züm bulmaktır. Kan dökülmesin 
ve kaynaklarımız heder olmasın . 

Yanyana, eşitlik içinde yaşaması
nı öğrenelim. Çağdaş ve uygar in
sanlara yaraşan budur. 
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OZGURLUK UGRUNDA ~~ YII 1 MU CADELE 
• 
Iran Kürdistanı Denıokrat Partisi 

•• 
Tarihinden Kısa Bir Ozet 1 3 

6- Kürdistan Cumhuriyeti'nin 
Son Günleri 

1946 Aralık ayında Mahabat'da tehlikenin çok yakın
da olduğu hissediliyordu. Bu nedenle Peşeva Kadı'nın 
önerisiyle 10 kişilik Savaş Konseyi , 5 Aralık günü Kadı 
Muhammed' in başkanlığında toplandı ve İran ordusuna 
karşı durma, direnme kararı aldı. 

Ertesi gün halkın bu konuda karar vermesi için, Hebas 
Ağa Camisi'nde bir toplantı yapıldı. Kadı Muhammed , 
'Sadri Kadı ve birçok kişi ordunun önünün kesilmesi gö
rüşündeydiler. Sadri Kadı bu toplantıda şöyle dedi: " Mer
kezi devletin Azerbaycan ve Kürdistan cephelerinde aynı 
anda savaşmaya gücü yoktur. Ben 3 yıl Tahran 'da kal
dım . Subay ve askerlerin morallerinin ne durumda oldu
ğunu biliyorum. Devletin Sakız'da , Serdeşt ve Tikab'da 
gücü yoktur. Biz Fedailerio yardımıyla merkezi devletin 
kuvvetlerini darmadağın edebiliriz . Geçmişte bir gurup 
aşiret insanı devletin ordusuna karşı gelebiliyor ve uzun 
bir süre dayanabiliyordu. Sizin onlardan neyiniz eksik? 
Korkmamalısınız , mücadele etmelisiniz". (*) 

Şeliir halkından Mela Abdullah Muderrisi ve Mela Hü
seyin Mecidi gibi kişiler de konuştular, direnme ve karşı 
koymanın faydasız olduğunu söylediler, halk arasında tes
limiyetçi düşünceleri yaydılar. Böylesi bir fırsat kollayan 
bazı aşiret reisleri , özellikle Mangur ve Mameş aşiretleri 
reisleri, hain yüzlerini gösterdiler . Curnhuriyete sırt çe
virdiler, ilk fırsatta İran ordusuna yardım etmek için ha
zırlıklarını başlattılar. 

Tebriz ve öteki Azerbaycan şehirlerinin gerici ordu ta
rafından ele geçirilmesinden sonra, Ordu karargahı tara
fından Kürdistan' ı işgal etmekle görevlendirilen Sertip 

(*) N. Pısyan , a.g.e. , s. 183 

Dr. Abduralıman Kasımi o 

Humayuni, Miyandav şehrine geldi. 
14 Aralık günü Mahabat'ın ileri gelenlerinden, özel

likle Curnhuriyete karşı olanlar ve birkaç aşiret reisinden 
oluşan bir heyet, Orduyu karşılamaya gittiler. Mahabat 
Şehri adına Sertip Humayuni 'ye bağlılıklarını bildirdiler. 
Sözkonusu heyette bulunan Mirza Rahmet Şafii , Şeyh Hü-
~yin Şemsi , Burhan İlhanizade (ağa) ve Ali İlhanizade 

(ağa) adlı kişiler göze çarpan isimlerdi. AmaMahabat hal
kı Peşava ' nın vereceği kararı bekliyordu. Kuşku yok ki 
Kadı Muhammed tarihi bir karar vermekle karşı karşıya 
idi . 
Peşeva, karar vermek için Kürdistan ve İran'daki ge

nel şartları ve uluslararası durumu göz önünde bulundur
mak zorundaydı. Kadı Muhammed için, Sovyetlerden 
askeri yardım beklememe, bir süre önce açığa çıkmıştı. 
ADF yöneticilerinin teslim olmaları, Azerbaycan hare
ketinin dağıldığını, yok edildiğini ispatlamıştı. Ki, kuş
kusuz bu da Mahabat'da verilecek kararı etkiliyordu. Öte 
yandan Azerbaycan ve Kürdistan 'dan ayrı olarak, geri
cilik İran'ın öteki bölgelerinde de demokratik örgütlere 
saldırmaya ve özellikle Tudeh ' i bastırmaya ' başlamıştı. 

3 Araltk 1946 günü Tudeh ' in Mezanderan örgütü, Zi
rab'da silahlı bir hareket başlattı. Her ne kadar Tudeh 
uzun bir süredir bu bölgede silahlı bir mücadeleye hazır
lanıyorduysa da, sözkonusu hareket daha başlangıçta, po
lis ve ordunun saldırısıyla yenilgiye uğradı. 

13 Aralık 1946 tarihinde Tahran'daki Tudeh lokalleri 
işgal edildi , Tudeh yöneticilerinin bir bölümü ülke dışı
na kaçtılar. Çok ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı : Tudeh 
yöneticileri, devletin Azerbaycan'a ve Kürdistan'a saldı
rılarında yenilgiye uğrayacağı ve Tudeh'e ülkenin diğer 
bölgelerinde yeniden başkaldırma olanağı yaratacağı umu-
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duyla, Tahran'da devletin tüm baskıfarına tahammül edi- . 
yorlardı. Ayiıı zamanda Azerbaycan ve Kürdistan yöne
ticileri, Tudeh'in, ülkenin diğer bölgelerinde demokratik 
güçleri devlete karşı ayaklandırarak, devlete Kürdistan ve 
Azerbaycan'a kolayca saidırma olanağını vermeyeceğini 
umuyorlardı. 

Kısaca Peşava, İran demokratik güçlerinin yardımla
rından ve mücadelelerinden umudu kesmişti. Tudeh, İran 
Partisi ve öteki demokratik örgütlerin oluşturduğu cep
henin bir çalışma programına sahip olmadığı, sözkonusu 
örgütlerin 1946 Aralık ayı şartlarında, moral bozukluğu 
içinde oldukları ve örgütlerinin birbirinden kopuk oldu
ğu açığa çıkmıştı. Bu nedenle bu örgütler Kürdistan'a yar
dım edebilecek bir durumda değillerdi. Kürdistan 
Cumhuriyeti 'nin iç duruqıu da karışıktı. Peşmerge güç
lerinin büyük bir bölümünü kontrolleri altında tutan aşi
ret reisleri, yavaş yavaş Cumhuriyeti terkediyorlardı. 
Ayrıca Malıahat'lı bazı zengin kişiler ve din adamları Ser
tip Humayuni 'yi karşılamaya gitmişlerdi. Bir ayaklanmayı 
örgütleyebilecek ne devrimci bir önderlik ne de kadrolar 
vardı. Böylesi hassas şartlarda Parti'nin gözetiminde mü
cadele edebilecek, fedakarlık yapabilecek disiplinli parti 
örgütleri de yoktu. Tüm bu nedenlerden dolayı Peşava, 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin merkezi devlete karşı koya
cak gücü olmadığı kanısına vardı. Bu durumda Peşava'
nın tek amacı, hedefi Malıahat ve tüm Kürdistan halkını 
ölüm ve katliamdan kurtarmaktı. 
Peşava Kadı tecrübelerinderi Tahran rejiminin kötü ni

yetinden kuşku duymamak gerektiğini biliyordu. Ama 
kendisini halkına karşı sorumlu olarak hissetiği için, Kürt 
halkını derbederiikten ve kıyımdan kurtarabilecek bir or
tamın oluşturulması için çaba sarfediyordu. 

ı4 Aralık günü; KDP yöneticilerinin çoğu son kararı 
vermek için Peşava'nın evine gittiler. Aslında merkezi 
devlete karşıdirenmemekararı verilmişti. Şimdi yöneti
cilerin kendi durumlarını ~çıklığa kavuşturmaları, iltica 
hakkı tanıyan ülkelerden (Sovyetler Birliği ve Irak) han
gisine gidileceğini belirlemek gerekiyordu . Peşava Ka
dı , KDP yöneticilerinin teslim olmama kararını uygun 
buldu ve onlara "sizler gidin, ben Mahabat halkıyla 
kalıyorum" dedi. Mola Mustafa Barzani, ı6 Aralık gü
nü son kez .Peşava ile görüştü ve ona "Barzanilerin Pe
şava ' nın emri altında olduğunu ve kendileriyle birlikte 
gelmesini" söyledi. Kadı Muhammed cevap olarak "bi
liyorum hayatım tehlikede. Ama önemli değil, halkı 
terketmeyeceğim" dedi. (*) 

ı 7 Aralık günü, yani Mahabat polis teşkilatının bası
lıp , halkın siyasi iktidarı ele geçirdiği günden tam bir yıl 
sonra, ordu Mahabat'a ulaştı ve şehri işgal etti . Mahabat 
halkının çoğunluğu, Bokan, Şino ve Negede halkı gibi 
Cumhuriyet taraftarı oldukları için , gerici ordunun Ma
habat 'a ulaşmasından önce hiç kimse Cumhuriyet ve 

DENG 

Parti yöneticilerine karşı herhangi uygunsuz bir hareket
te bulunmadılar. · ~ 

ı 7 Aralık günü Şah ordusunun Mahabat'ı işgal etme
siyle Kürdistan Cumhuriyeti 'nin yaşamı sona erdi . 21 
Aralık 1946 tarihine kadar Malıahat'da durum sakindi. 
Bazı kimseler tabanca vb. şeyleri saklayıp , tüfeklerini or
duya teslim ettiler. Ama bazıları tüm silahlarını saklarnış
lardı. Humayuni, Cumhuriyet ve KDP yöneticilerini 
Belediyeye toplayıp Sovyetlerden alınan silahları istedi . 
Halk, ''tüfeklerin dağıtıldığını ve tutulan listelerin ordıİ-~ 
nun gelmesinden önce yakıldığından dolayı silahların kim
lere verildiğini bilmediklerini" söylediler. Peşava Kadı 
bu işin sorumiuluğunu da üstlendi. Toplantı sona erdik
ten sonra Humayuni Belediyede toplanan herkesin tutuk
lanmasını emretti. Böylece Peşava b~ta olmak üzere KDP 
ve Kürdistan Cumhuriyeti yöneticilerinden 28 kişi tu
tuklandı . 

7- Mahkeme 

Aralık ayının sonlarına doğru Peşava ve Seyfi Kadı'
nın mahkemeleri başladı. 30 Aralık günü Sadri Kadı Tah
ran' dan getirtil ip tutuklandı ve üç kadı birlikte mahkeme 
edildiler. Mahkeme gizli idi ve kimse mahkemede nele
rin olup bittiğini bilmiyordu. 
Peşava ve arkadaşlarının avukat tutma talepleri redde, 

dildi. Mahkeme Jieyeti Başkanı Albay Firuzi, Kürt hal
kının demokratik mücadelesine ve Kadı Muharnmed'e 
büyük bir kin besliyordu. Albay Firuzi, Kürdistan Cum
huriyeti döneminde de İran Ordusu temsilcisi olarak Ma
habat 'a gelmişti . Mahkemenin gizli olmasına, Peşava ve 
arkadaşlarının avukat tutma taleplerinin reddedilmesi ve 
kendilerine bir başka avukatın zorla dayatılmasına rağ
men, Kadı Muhammed 9 Ocak 1947 tarihinde düzenli bir 
savunma yaptı. Peşava 14 saat süren bu savunmasında, 
göstermelik askeri mahkemenin tüm suçlamalarını red
detti . Kürt halkının düşmanlarının yazdıkları da dahil ol
mak üzere eldeki belgeler, Peşavanın tarihin kendine 
yüklediği büyük bir sorumlulukla, Kürt halkının ve 
KOP'nin hedeflerini, Kürdistan Cumhuriyeti'nin yaptık
larını , kendi gücü ve mahkeme şartlarının elverdiği oran
da, yiğitçe savunduğunu gösteriyor. 
Kadı Muhammed Kürdistan Cumhuriyeti'nin yıkılışın

dan sonra iki meseleyi gözönünde bulundurdu: 
1. Ölümün kendisini beklediğini çok iyi biliyordu. Ka

dı Muhammed, Kürt halkının yıllar süren mücadele de
neylerinden onun ve onun gibilerinin kanına susamış zalim 
veriyakar bir düşmanla yüzyüze olduğunu biliyordu. Bu 
nedenle tutuklandığı andan itibaren, tüm olaylardan ve 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin tüm yaptıklarından kendisinin 
sorumlu olduğunu göstermeye çalıştı . Peşava bununla, bir 
yandan Parti ve halka vefadar kaldığını göstermek, bir 
yandan da arkadaşlarının hafif cezalara çarptırılmaları için 

(*) O dönemdeki olumsuz şartların de~erlendirilmesi sonucunda Peşeva tarihi bir hata yaptı . 16 Aralık günü Hacı Baba Şeyh ve Seyfi Kadı 
ile birlikte Sertip Humayuni'yi karşılamak için Miyandav'a gitti . (Y) 
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onların suçlarını gücü oranında azaltmak istiyordu. 
2. Kadı Muhammed kendisinin değil Kürdistan demok

ratik halk hareketinin yargılandığını, askeri mahkemenin 
halkın amaç ve taleplerini suçlarlığını çok iyi biliyordu. 
Bu nedenle seçkin bir lider olarak Şah rejiminin cellatla
rına karşı kahramanca durdu ve Kürdistan Cumhuriye-
ti 'ni savundu. · 

Halk düşmanları, Kadı'nın dize gelip yaptıklarına piş
man olduğunu bildirip af dilernesini sağlamak için çok ça
ba sarfettiler. . Ama Peşava, askeri mahkemeyi ve Şah 
ordusunun subaylarını dize getirdi ve onları, büyüklüğü 
ve yiğitliği karşısında boyun eğmeye mecbur etti. Mah
kemenin "mahkeme" olmadığı, dinleyici ve avukatların 
bulunmadığı kapalı bir odada, Kürt halkına yapılan bir 
hakaret üzerine Kadı' Muhammed, sandalyesini askeri sav
cının başına geçirdi. Sadece İran gericiliği değil, aynı za
manda, onların patronu olan Amerikan ve İngiliz emper
yalizmi de Peşava'nın aldatılacağından, teslim olup hal
kına ve yaptıklarına sırt çevireceğinden umutlu idiler. Ka
dı Muhammed, .idamından 10 gün önce kendini ziyarete 
gelen Amerikan temsilcisinin önerilerini şiddetle reddet
ti, +.~msilcinin tehditlerinden korkınadı ve vaadlerine ku
laı<" asınadı. Peşava 13 Şubat 1946 tarihinde ülkesi ve halkı 
için ... ttiği ye'!!ine bağlı kaldı, halkının onurlu yaşaması 
için canını feda etti, şehid oldu. 
Kadı Muhammed, 23 Ocak 1947 tarihinde, yani Cum

hurbaşkanı seçildikten 1 yıl 1 gün sonra; arkadaşlarıyla 
birlikte idama mahkum edildi. idam kararı 66 günlük bir 
gecikmeyle 30 Mart 1947 tarihinde Mahabat'da uy
gulandı. 

İdam hükmünün geciktirilerek uygulamasının birkaç ne
deni vardı: 

1. Kadı Muhammed çok sevilen, sayılan siyasi bir kişi 
idi. Çatışmayı göze almadan kolayca idam edilecek biri
si değildi. Bu nedenle "Çar Çıra" meydanı askerler ta
rafından kuşıı,tıldıktan, ağır' makinalı tüfeklerin damlara 
yerleştirilmesinden sonra, sabaha doğru saat 03'de Peşa
va ve arkadaşları idam sehpasına çıkarıldılar. Halk uy
kudan uyandığında Kadı ve arkadaşları şehid olmuşlardı. 
Böylece Kadı ve arkadaşlarının yalnız mahkemeleri de
ğil, aynı zamanda idam edilmeleri de gizli olmuştu. 

2. Bir diğer neden ise, Kürdistan direnişinin tamarnİy
le bastırılmamış olması idi. Özellikle Barzaniler'in dire
nişi devam etmekte ve Şahlık ordusuna büyük darbeler 
indirmekte idi. Gerici Tahran rejimi, Peşava ve arkadaş
larının idarnının, halk arasında huzursuzluğun artmasına 
ve sert tepkilere yol açmasına neden olacağından kor
kuyordu. 

3. Kadıların idamları konusunda devlet yöneticileri ara
sında görüş ayrılıkları vardı. Bazı siyasi yetkililer, Peşa
va ve arkadaşlannın idam edilmelerine taraftar değildiler. 

DENG 

Ordu ise idam kararının biran önce uygÜlanmasını isti
yordu. Çünkü, ordu başları, Peşavanın Kürdistan Cum
huriyeti döneminde orduya karşı geldiği, subayları 

küçümsediği, mahkemede ise askerlerin istemlerine bo
yun eğmediği düşüncesindeydiler. Tüm bunları Şahlık or
dusuna yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiriyorlar 
ve Peşava'nın başını istiyorlardı. 

Amerikalıların kendi politikalarına karşı olanların, da
ha da önemlisi Sovyetler Birliği ile ilişki kuranların, ce
zasının ölüm olduğunu göstermek için yaptığı ısrarlar ve 
Peşava'nın idamını herkesten çok isteyen, Heme Rıza 
Şah'ın tavırları sonucunda son karar verildi. Şah idam ka
rarını imzaladı ve o dönemde Barzanilerle olan savaşı yö
netmek için, Ormiye'de bulunan Sertip Humayuni'ye 
gönderdi. idam kararının uygulanması emri 29 Mart ta
rihinde Humayuni'nin eline ulaştı ve o da telsizle Maha
bat'a bildirdi. Böylece 30 Mart günü Kadı Muhammed, 
Kardeşi Abdulkasım Sadri Kadı ve amcasıoğlu Muham
med Hüseyin Seyfi Kadı, yukarda anlattığımız biçimde 
"Çar Çıra" meydanında (22 Ocak 1946 tarihinde bu 
meydanda Kürdistan Cumhuriyeti ilan edilmiŞii ve Peşa
va Cumhurbaşkanlığına seçilmişti) idam edildiler. 
Kadı Muharnıiıed'in kişiliğini daha çok irdelemek ge

reklidir. Bu büyük şahsiyetin Kürdistan tarihinde önemli 
bir yeri vardır. Bu nedenle yeni yetişen gençlerin onu ta
nıması ve uzun olmayan yaşarnından dersler çıkarmaları 
gerekir. (*) PeŞava o dönemde Kürt milleti arasında çok 
az bulunan seçkin aydınlardan biri idi. Uygarlık, bilim, 
uluslararası 'durum ve olaylar hakkında geniş bir bilgiye 
sahipti. Türkçe, Farsça, İngilizce, Arapça, Fransızca ve 
Rusça biliyordu. Dini ve toplumsal bilimler konusunda 
yetenekli birisiydi. Seçkin bir aydın olmakla birlikte, bü
yük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen, sade halkın ara
sında yaşıyordu. Peşava çölde açan bir güldü, halkının 
derdini, acısını, arzusunu ve umudunu çok iyi biliyordu. 
Bu sorunları dile getirmede herkesten daha başarılı idi. 
Halk tarafından çok sevilmesi ve tarihte ilk defa "Peşava" 
(Önder) adının halk tarafından ona verilmesi boşuna de
ğildi. Peşava Kadı tüm bilgi ve yeteneğini halkının emri
ne vermişti. Ülkesinin ne kadar geri kaldığını, halkınıiı 
sahipsiz olduğunu, ne gibi olumsuz şartlarda yaşadığını 
çektiği eziyetleri, gördüğü işkenceleri herkesten daha çok 
biliyordu. 

Tüm bu özellikleri Kadı Muhammed'in 1945-1946 de
mokratik hareketinde önemli bir rol oynamasına neden 
oldu. Peşava'nın bu kişiliği kendine özel bir saygınlık ka
zandırıyordu. (**) Kadı'nın söylediklerinin özel bir öne
mi vardı ve doğru olarak değerlendiriliyordu. 
Peşava Kürdistan halkının birliğini sağlamak için çok 

çaba sarfetti. Geçmişteki Kürt halk hareketlerinin yenil
gisindeki temel nedenlerden biri olan, halkın birliğinin 

(*) Kadı Muhammed, 1 Mayıs 1900 tarihinde Mahabat'da dünyaya geldi. İdam edildiginde 47 yaşında idi. 
(**) 25 A~ustos 1941 tarihinde Sakız'ın Heme Reşit tarafından talan edilmesinden sonra, Mahabat'ın Mameş ve Mangur aşiretleri tarafından 
talan edilmesi tehlikesi ortaya çıkmıştı. Kadı, Mahabat halkını örgütledi ve savunmaya hazırladı. Bu nedenle sözkonusu aşiretler, Mahabat'ı talan 
etme cesaretini gösteremediler. Abdulkadir Debagi Raperini Komelayi J-K (Komela J-K hareketi! 
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sağlanmamış olması tarihi gerçeği, Kadı Muhammed'in 
her zaman gözönünde tuttuğu bir şeydi. Peşava aşiretler 
arasındaki .>orunları çözmek için çok uğraştı ve hiç de ko
lay olmayan bir işte belirli başarılar elde etti. 

Mahabat halkı arasında görülmemiş bir birlik oluştur
muştu. Hareketin yenilgisinden, İran geriçi ordusunun 
Mahabat'a gelmesinden sonra bile hi!,' kimse sevincini be
lirtmedi, Kürdistan Cumhuriyeti yöneticilerine yönelik 
olumsuz bir davranışta bulunmadı. (*) 
Peşava şeh id olduktan sonra birçok eleştirilere uğradı. 

Bu eleştiriterin içinde en önemlisi, rejimin gerici saldırı
larına niçin karşı koymadığı biçiminde olanıdır. Bazı ki
şiler, Kadı Muhammed eğer direnseydi, karşı koysaydı 
durumun tamamiyle değişebileceği düşüncesindedirler. 
Doğrudur, Peşava, kendini böylesine kolay bir bi-

çimde, ne kadar vahşi ve riyakar olduğunu bildiği düş
mana teslim etmemeliydi. Ama Kadı, bu işi canını 
kurtarmak için yapmadı. Aksine, halkına karşı duyduğu 
büyük sorumluluk Peşava'yı bu işi yapmaya teşvik etti. 
Daha öncede belirtildiği gibi aslında, Peşava çok yönlü 
tahlillerden sonra, direnmek Vt< karşı koymak için her
hangi bir olanak görmüyordu . Ve masum halkın kanının 
i stilacı ordu tarafından akıtılmasını istemiyordu. Eğer Ka
dı Muhammed' in teslim olması hata idiyse, bu hata her
şeyden önce kendi canına mal oldu. Peşava'yı yakından 
tanıyanlar ve geçmişini bilenler, onun bu hatayı bilerek 
yaptığını bilirler. Birçok insanın kurtulması için kendi ölü
münü isteyecek kadar humanİst idi. 
Kadı Muhammed ve arkadaşlarının idamlarından bir

kaç gün sonra K'Ürdistan Cumhuriyeti Peşmerge· Güçle
ri'nin en iyi komutanlarından dört kişi Mahabat'da idam 
edildiler. Bunlar Abdullah . Ruşen Fikir, Harnit Mazuci, 
Muhammed Nazmi ve Muhammed Resul Negedeyi idi. 
Ayrıca, Bokan kuvvetleri komutanı Alibeg Şirzat Bokan'
da idam edildi . 
Peşava ve arkadaşlarının idamlanndan iki hafta önce 

· Kürdistan Cumhuriyeti 'nde aktif olarak yer alan Feyzul
la Beg ve Gevrik rnıntıkası aşiretlerinden ll kişi, 16 Mart 
1947 günü Sakız 'da idam edildiler. Bunlar; Ahmethan Fa
ruki (Salar) , Abdullah Metin, Heme Han Danışver , Ali
han Fettah, Kani Niyazlı Hasan Han, Heme Beg Babahan, 
Ahmethan Şec ii (Şenge) , Kesnızanlı Şeyh Emin Eshedi, 
Yazıbulaklı Ağa Sıdık Eshedi, Ali Ağa Civanınerdi ve Mi
redeli Ağa Resul Mahmudi. 
Şah ordusunun ileri gelenleri , o dönemde aşiret reisie

rinin korkutulup teslim alınmaları için birkaç aşiret rei
sinin idam idam edilmesi gerektiği inancındaydılar. 
Doğrusunu söylemek gerekirse ordu komutanlarİ, idam 
için en iyi insanları seçtiler. Çürıkü, Feyzullah Beg ve 
Gevrik r.untıkası aşiretleri , Kürdistan Cumhuriyeti'nin en 
vefalı taraftarlarındandılar. 

DENG 

Böylece Kürdistan Cumhuriyeti'nin en iyi yöneticile
rinden bazıları, gerici Tahran rejimi tarafından şehit edil
diler. Mahabat'da mahkeme edilen 28 kişiden bazılarına 
ömür boyu hapis, bazılarına 15 yıl , bazılarına da 2-15 yıl 
arasında hapis cezaları verildi . Ordunun Mahabat'a ulaş
masından sonra Cumhuriyet'in birçok yöneticisi Irak ve 
Suriye'ye kaçtılar. 

İran ordusu Cumhuriyet'in Malıahat'daki tüm izlerini 
ortadan kaldırmaya başladı. Kürtçe kitaplar şehir mey
danında ve herkesin gözü önünde yakıldı. Kürdistan Cum
huriyeti'nin belgeleri ya korkudan halk tarafından yakıldı 
ya da Şahlık ordusu tarafından ortadan kaldırıldı. Mer
kezi devlet Cumhuriyet'ten hiçbir iz kalmaması için çok 
uğraştı , çaba .sarfetti. · 

8- Barzaniler 

Mahabat Cumhuriyeti ambarında kalan bazı silahları 
Barzaniler kendileri ile birlikte götürdüler. Sözkonusu si
lahla~ 3 bin tüfek, 120 mitralyöz, 2 top ve bir miktar el
bombasından oluşuyordu. Azerbaycan Milli Hükümeti'nin 
yılaldığı ve ordunun Mahabat'a doğru yola çıktığı dönem
de Barzaniler bulundukları Sakız-Tikab cephesinden Bo
kan'a, oradan daMahabat dolayiarına geldiler. Barzani
ler'in geri çekilmelerinin çok düzenli ve hızlı bir biçim
de olduğunu söylemeliyiz. Molla Mustafa Barzani, İran 
ordusunun Mahabat'a girriıesinden sonra 20 Aralık günü 
Sertip Hıimayuni ile görüşmek için Mahabat'a gitti. Ve 
ondan Barzaniler'in ülkelerine dönmeleri için İran dev
letinin İngiltere'den güvence almasını istedi. Bu konuda 
karar verecek durumda olmayan Humayuni , Mustafa Bar
zanj'ye Tahran'a gitmesini önerdi. 

21 Aralık günü Molla Mustafa Barzani, Mirhaç Ahmet, 
İzzet Abdülaziz ve Nuri Ahmet, albay Gefari ile birlikte 
Tahran'a gittiİer. Yaklaşık bir ay subaylara ait orduevin
de kaldılar. İran devleti birçok görüşmeden sonra Barza
ni'lere Ramedan yakınlarındaki Elvend dağı eteklerine 
yerleşmelerini önerdi . Barzaniler'in 6 aylık yiyecek ve 
öteki ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu bildirdi. 
Molla Mustafa bu öneriyi kabul ederek 29 Ocak tarihinde 
Mahabat'a döndü. Sertip Humayuni'nin Tahran'da veri
len kararların hemen uygulanması yönünde talebi üzeri
.ne Molla Mustafa, Şeyh Alımetle görüşmek ve onun 
görüşlerini altnak için 24 saat süre istedi. Molla Mustafa, 
Şeyh Ahmed'in yanına gittikten sonra, Sertip Rumayu
ni'ye Şeyh Ahmed'in verilen kararları kabul etmediğini 
bildirdi. Mola Mustafa 'nın kendisi de İran devletinin öne
risini kabul etmemişti ama bu görüşünü Tahran'da açık
lamayı uygun bulmamıştı. Mahabat'a döndükten, yani 
tehlikeyi atlattıktan sonra, görüşlerini açıklamıştı. Böy
lece Barzanilerin önünde merkezi devlet ordusuna karşı 

(*) " Ettilaat" gazetesi muhabiri olarak Sertip Humayuni ile birlikte Mahabat'a giden N. Pısyan, 28 aralık 1946 tarihinde şöyle yazıyordu: " Ma
habat şehri ve buradaki askerlerin durumu yazar için göıülmemiş birşeydi . Çünkü Tebriz, Urmiye, Merage, Hoy, Erdevii ve öteki yerlerin aksi
ne , burada orduya karşı ne sıcak bir ilgi vardı ne de subay ve askerler öteki yerlerde oldugu gibi kendilerini rahat ve emniyet içinde hissediyorlardı. 
Kürtler askerlere kusku ve kavınlı bir ıı;özle bakıyorlardı . Askerler ise halka güvenmiyorlardı. " N. Pısyan, a.g.e . , s. 180 
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durmanın dışında bir başka yol kalmamıştı. 
Barzaniler, 11 Mart-13 Nisan 1947 tarihleri arasında , 

birçok yerde İran ordusuna karşı savaştılar. Daha önce
den Barzaniler le birlik olan Herki Aşiret reisieri Reşit Beg 
ve Nuri Beg çok çabuk teslim oldular. Hatta daha sonra
dan cahş olup Barzanilere karşı savaştılar. İran ordusu 
ile Barzaniler arasında çıkan en büyük çatışmalardan biri 
olan Nelos Savaşında (17 Matt 1947) Barzaniler 1 subay 
ve 12 askeri öldürdüler , 5 subay ve 48 askeri de esir al" 
dılar . Şahlık ordusunun bu yenilgisi büyük bir yankı uyan
dırdı ve Barzanilerin kolayca mağlup edilemeyeceğini 
gösterdi . · 

Sertip Humayuni 25 Mş.rt 1947 günü Hacı Omeran böl
gesinde Iraklı General Ali Hicazi ile görüştü . Hicazi , Irak 
ordusunun Barzanilere karşı savaşta İran ordusuna yar
dıma hazır olduğunu söyledi. Türkiye silahlı kuvvetleri
nin de İran Ordusuna yardım etmeye hazır olduklarını 
bildirdi . Bu Kürt ulusunun tarihinde yeni olmayan, aksi
ne birkaç kez tekrarlanan bir olaydı ve yeniden tekrar
lanmasına çalışılıyordu. Ama Humayuni bu öne"rileri 
reddet i . Çünkü Barzanileri yenmek için yabancı ordular
d<>r. y,'ı:dım isterneyi Şahlik ordusunun şanına yakıştırmı
yorau. 
Barzeıniler, diğer birkaç savaşta daha yiğitçe direndi

ler, başarılar elde ettiler. Kendi güçlerini İran ordusuna 
gösterdiler. Ordunun kendilerini kolayca mağlup etme gü
cünde olmadığın ı ispatladılar. Ordu komutanları , " İran 
yeni Ordusu'nun" (Rıza Şah ' ın işbaşma gelmesinden son
ra oluşan ordu) bugüne değin Barzaniler kadar güçlü bir 
düşmanla yüzyüze gelmedİğİ düşüncesindeydiler. Rıza 
Şah kadın-çocuk dahil tüm Barzaniler'in yok edilmesi için 
bir ferman çıkardı. 19 Mart 1947 tarihli ferman şöyle idi: 
"Barzaniler'e ait tüm üsleri , yol güzergahlarını ve topçu 
bataryalarını uçaklarla bombalayın. Savaşı 4 Nisan 1947 
tarihine kadar bitirin. Barzanilerin kurtulmaması, ordu
nun daha fazla prestij kaybetmemesi için gerekli olanları 
yapın! (*)Ama Barzaniler 13 Nisan günü Kader nehrini 
aşarak Irak Kürdistanı'na geçtiler. Hem İran ordusu hem 
de fermanı yerine getirilenieyen Heme Rıza Şah prestij 
kay be ttiler . 

Barzaniler İran'ı terkettikten sonra, Şeyh Ahmet ailesi 
ile birlikte teslim oldu ve affedildi. Affedileceklerini 
uman, uzun bir dönem dağlarda kalmayı ve Barzanilerle 
birlikte "sonu belli olmayan" savaşlara girmeyi göze ala
mayan Kürt subaylan , Irak rejimine güvenmeyen Molla 
Mustafa Barzani 'nin ikazlarına uymayarak, Nuri Said re
jirnine teslim oldular. Bunlardan, Barzanilerle birlikte İran 
Kürdistanı'na gelen ve Kürdistan Cumhuriyeti'nde görev 
alan Mustafa Hoşnav , Abdülkerim Hayrullah, Muham
med Mahmudi, İzzet Abdülaziz idama mahkum edildi
ler. Kürt olan birçok devlet yöneticisinin çabaları ve 
ricaları sonuç vermedi ve sözkonusu 4 Kürt subayı , 19 
Haziran günü idam edildiler. Bu kişilerin idam edilmesi 
Kürt halkı üzerinde olumsuz tesir bıraktı. Aynı zamanda 

(*) N. Pısyan, a.g.e., s. 103 
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Kürdistan' ın iki parçasında mücad~!le ettikleri için halk 
arasında saygı duyulan şehitlerdi. Bu nedenle idam edil
dikleri gün "Yas ve Matem günü, genç evlatlarını kay
bettiği iç iri vatanıı:ı üzgün ve yaslı olduğu gün'' olarak 
kabul edildi . Gerçekten de bu 4 Kürt subayı ölümü yiğit
çe karşıladılar . İdam edilmeden önce yazdıkları mektup
da halktan, kendilerinin uğruna can verdiği mucadeleyi, 
yani Kürt halkının kurtuluş mücadelesini devam ettirme
lerini istediler. Sözkonusu kişilerin idam edilmesi , Irak 
hukümetinin verdiği söz ve vaadiere inanmayan Molla 
Mustafa Barzani 'nin değerlendirmelerini doğruladı. 

Molla Mustafa ve onunla birlikte gönüllü olarak kalan 
Baminilerden 500 kişi , 27 Mayıs tarihinde Türkiye üze
rinden tekrar İran ' a döndüler. Birçok kahramanca savaş
tan ve 300 km. yol yürüdükten sonra Barzaniler, önlerini 
kesrnek için 10 bin kişilik bir gücün seferber edilmesine 
rağmen , 16 Haziran günü Aras nehrini geçerek Sovyet
ler Birliği ' ne sığındılar. 

Barzaniler ' in Şahlık ordusuna karşı yürüttüğÜ savaşlar 
ve direnişler, bu orduya karşı sadece direnmenin değil, 
aynı zamanda başarı kazanmanın da olanaklı olduğunu 
i spatladı. 

Barzaniler' in savaş tecrübeleri olduğu bir gerçektir . 
Ama onlar İran Kürdistanı ' nı yakından tanımıyorlardı ve 
sayıları azdı. Barzaniler ' in savaşları halkta yokolan ken
dine güvenme duygusunu bir ölçüye kadar yükseltti , Cum
huriyetin teslim olmasıyla doğan olumsuzlukları bir nok
taya kadar telafi etti . Merkezi devletin ve Şahlı ordusu
nun da mağlup edilebileceği inancını halk arasında 

güçlendirdi . Onların da ilerici bir Kürt hareketine yeni
lebileceklerini açığa çıkardı. Kısaca Kürt halkının herza
man merkezi devlete karşı durma ve mücadele etme 
gücünde olduğunu gösterdi. 

9- Kürdistan Cumhuriyeti'nin 
Yenilgisinin Nedenleri 

Kürdistan Cumhuriyeti 'nin kuruluş şartlarının bütünüy
le oluşturulmadığı bir gerçektir. Yani , Cumhuriyet , ön
ceden planlanan uzun süren bir mücadelenin, olayların 
tabii sürecinin sonucu oluşmamıştı. O dönemde İran ve 
dünyadaki genel durum ve Azerbaycan Milli Hükümeti ' 
nin kurulmasıyla oluşan ortamda olayların büyük bir hızla 
gelişmesi ; KDP'ni , şartlarını oluşturmadan Kürdistan 
Cumhuriyeti'ni kurmaya yöneltti . Kısaca Cumhuriyet 
1945 yılındaki olağanüstü iç ve dış şartların ijrünü idi. 
Kuşkusuz, bunda Sovyetler Birliği ' nin de etkisi vardı. 

Sovyetler tarafından KDP yöneticilerine verilen vaadler 
ve sözler onları, biran önce Kürdistan Cumhuriyeti 'ni kur
maya itiyordu. Ama ekonomik, toplumsal ve kültürel şart
lar ' olgunlaşmarnıştı. Hatta subjektif şartlar yani düzenli 
bir devlet aygıtı kurabilecek güçte olan bir siyasi parti
nin tamamiyle oluştuğunu söylemek de mümkün değildi. 
Yapılan işlerin süreci tersine idi. Cumhuriyet'in kurul-
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masından ·önce yapılması ge·reken bazı işler' kuruluş son
rasına kalmıştı, ki daha önceden de dediğimiz gibi tüm 
bu işleri yapmaya zaman yoktu. 330 gün Cumhuriyet'in 
maddi ve manevi temellerini oluşturmak için yeterli bir 
zaman değildi. 
· Cumhuriyet'in bir ölçüde aniden kurulduğunu söyleye

biliriz. Bu ani kuruluş ise, karşı karşıya kalınan bazı so
runlara kaynak . oldu. Bu nedenle daha başlangıçtan . 
itibaren Cumhuriyet, yıkılına nedenlerinden birini kendi 
b;ığrında taşıyordu. 

Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültür alanlarında 
geri bir yapı arzetmesi; feodal ilişkilerin, köylerde aşi
retçi yapının güçlü olması, halkın yüzde 90'nın okuma
yazma bilmemesi, Cumhuriyet'in başarılı olmamasının en 
önemli nedenlerinden biridir. 

Tarihteki Kürt ulusal hareketlerinde görünen ve Kürt 
toplumunun geri yapısından kaynaklanan bir olgu, Kür
distan Cumhuriyeti döneminde (1945-1946) de göz~ çar
pıyordu: Geçen yüzyılda, Kürt toplumu her zaman mer- : 
kezi devletin içinde yer aldığı toplumdan, bir basamak 
geride kalmıştır. Ve bu, Kürdistan ulusal kurtuluş hare
ketinin birçoğunun yenilgi nedenlerinden biridir. Bu fe
nomenin kendine has tarihi nedenleri vardır . Kısaca 
şunlardır: Kürt halkı yüzyıllarca bağımsız bir devlete sa
hip olmamış, dış dünyaya açılan yolları tutulmuştur. Kürt 
halkı merkezi devletin zulmünden kaçmak ve kendi var
lığını korumak için dağlara çekilmek zorunda kalmış, coğ
rafi açıdan abluka altına alınmıştır. Durgunluk ve 
toplumsal hareketsizlik anlamına gelen tabii ekonomi yüz
yıllar boyu Kürdistan'da hakim olmuştur. Diğer bazı ne
denler daha vardır. Bunlar daha ziyade üst yapıya, 
özellikle siyasi iktidara bağlıdırlar. Merkezi devletlerin 
baskıları, Kürdistan' ın gelişmesini engellemeleri gibi. 

Burada amaç, inkar edilmez bir gerçeği gözler önüne 
sermektir: Kürdistan Cumhuriyeti de geri kalmış bir top
lumda, genel olarak düşmanın yer aldığı toplumdan daha 
geri olan bir toplumda kurulmuştu. 

KDP yöneticilerinin genel olarak siyasi deneyleri yok
tu ve örgütleme, kadroları ve devlet organlarını yönetme 
konularında tecrübe sahibi değillerdi. İran Kürdistanı gi
bi İran'ın en geri bölgelerinden birinde bir hareket olu
şuyor ve bu hareket; Rıza Şah döneminde merkezileşen 
düzenli'bir ordunun temelielini atan ve modernleşrnek için 
çaba sarfeden, siyasi ve teknik alanlarda daha çok tecrü
be sahibi olan bir devlete karşı mücadele ediyordu. 

Bu nedenle 1945-1946 hareketinin başanya ulaşma im
kanı daha başlangıçta azdı ve görüldüğü gibi, Cumhuri
yet'in yenilgisine yol açan nedenlerden biri Kürt 
toplumunun bağrından yani bu toplumun geri yapısından 
kaynaklanıyordu. . 

Cumhuriyetin yenilgisine yol açan nedenlerden biri de 
-en önemlilerinden biri olmasa da- kuşkusuz , hareke
tin ve KDP'nin zayıf yapılarıydı, ki bu da Kürdistan Cum
huriyeti 'nin zaaflarında kendini gösteriyordu. 

Tüm siyasi partilerde öncü olmanın , devrimcilik dere
çes)nin ölçütü, partilerin geçmişlerine özellikle de hata-
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!arına nasıl baktıklarıdır. Devrimci bir parti, geçmiş~eki 
hatalardan bahsetmenin düşmanın sevinmesine ve parti
nin itibarının düşmesine neden olacağından korkmamalı
dır . Aksine, yaniışiara parmak basmak, yanlışlıkları ve 
hataları düzeltmek partinin halk arasında itibarını artırır, 
o partinin ciddi ve sorumlu bir parti olduğunu gösterir. 

· Bu nedenle Cumhuriyet dönemindeki zaaf ve yanlışlıkla
rı söylemek ve açığa çıkarmak zorunludur. Kürdistan 
Cumhuriyeti dönemindeki parti yöneticilerini eleştirrnek 
Cumhuriyet'in değerini azaltmaz, parti yöneticilerinin iti
barlarını düşürmez. 

Kürdistan Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra, tari
hi boyunca Partimiz saflarında" Cumhuriyet'in yıkılına
sında asıl neden Sovyetlerin İran' a yönelik yanlış 
politikasıdır" biçimindeki bir anlayış güçlü idi. Güya Sov
yetler Birliği Kürt halkını Cumhuriyeti kurmaya teşvik 
etmiş, daha sonra tek başına bırakmış, İran gerici rejimi 
ise onu ortadan kaldırmayı başarmış .. Bu tür tahlillerin 
sonuçları çok açıktır: Kendini yormama, kendini rahat
latma. Bir başka halkı suçlama her zaman özeleştiri yap
maktan iyidir! Bundan başka eğer ,geçmişi değerlendir
memiz böyle olursa, Kürdistan Cumhuriyeti'nin yabancı 
eller tarafından kurulduğunu söylemiş oluruz. Ki, bu da 
başlangıçtan bugüne kadar düşmanın Kürdistan Cumhu-· 
riyeti aleyhine yaptığı propagandanın ta kendisidir. Bu dü
şünce .gerçekle uyuşmayan ve tarihi gerçekleri saptırmaya 
çalışan bir püşüncedir. · 

1945-1946 hareketinin asıl gücü Kürt halkıdır. Cum
huriyetin kurulmasının asıl nedeni ise Kürt halkının hak
larına kavuşma ve kendi . kaderini kendi eline alma 
istemidir. Dolayısiyle yenilginin asıl nedenleri Kürt top
lumunda aranmalıdır. Kürdistan Cumhuriyeti'nin yenil
gisinde asıl neden, hareketin iç zayıflığı, KDP'nin örgütsel 
güçsüzlüğü ve herşeyden önce Parti yöneticilerinin zaaf
ları idi·. Bu durum, Cumhuriyet'in ve PartiniJı her alan
daki çalışmalarında kendini gösteriyordu. 
Örneğin eğer o dönemdeki "Kürdistan Gazetesi" ve 

öteki yayınlara bir göz atacak olursak, siyasi tahlilierin 
seviyesinin yüksek olmadığını görürüz. Hatta halka yol 
göstermesi gereken makalelerin siyasi seviyeleri son de
rece düşüktü. Hareketin çok çabuk gelişme göstermesi, 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin çok erken kurulması, Parti ve 
Cumhuriyet yönetiminde uygun olmayan bir yapının oluş
masına neden oldu. Yöneticilerin büyük çoğunluğu ilk de
fa siyasi ve örgütsel çalışmalarla yüz yüze gelmişlerdi ve 
bu konularda tecrübe sahibi değillerdi . Genel olarak, İran 
Kürdistanı 'nda Komela J-K'nın 3 yıllık mücadelesi dışında 
örgütlü bir siyasi çalışma geçmişi ve siyasi tecrübe yok
tu. İster istemez, örgütlenme; siyasi mücadele ve devlet" 
yönetimi konularında, sorumlu olduğu oranda bilgi ve de
ney sahibi olmayan bir yönetim iş başına geldi. 

· Örgütleı'ınıe ve toplumda düzeni sağlamada karşılaşı
lan zorluklar, tüm üçüncü dünya ülkelerinde, gelişmenin 
önündeki büyük engellerden biridir. Bundan başka, ge
nelde Kürt halkı, tarihi boyunca örgüt, örgütlenme, dü
zen, intizam gibi konulardan pek hoşlanmarnıştır. Çünkü 
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Olaylar ve Görüşler 

daha önce de dediğimiz gibi bu tür şeyler merkezi devle
tin bir sembolü olmuşlar, Kürt halkına yabancı olan mer
kezi devletin elinde, bir baskı ve zulüm araçları olarak 
kullanıİmışlardır. Bu nedenle Kürtler bunlara kin duymuş 
ve kabul etmemişlerdir . Ayrıca Kür-distan Cumhuriyeti 
döneminde yöneticilerin kendileri örgüt ve örgütlenme
nin kurallarını bilmiyorlardı. Ki, halkı da bu konularda 
eğitebilsinler. 

KDP'nin, özellikle yönetiminin en büyük zaaflarından 
biri oe fıldf ve siyasi birliğinin bulunmaması idi. Her ne 
kadar Kürt ulusu tarihinde kurulan ilk ilerici parti idiyse, 
halk yığınlarını peşinden sürüklüyorrluysa da Parti ' nin 
Programı çok kısa idi ve bir kaç genel hedeften babsedi
yordu. Hareket yeni yeni ayakları üzerine kaııaniştı , ulusal 
duygular taşıyan, Kürt halkının talepleri için mücadele 
eden herkes parti saflarına katılabiliyor ve hatta büyük 
sorumluluklar alabiliyordu. Cumhuriyetin yıkılmasından 
sonra, fikir ve siyasi birliğin olmadığı açığa çıktı; bunu 
sağlainak için K.DP ve Cumhuriyet'in zamanı yoktu . 

Hiç bir parti, özellikle siyasi iktidarı ele geçiren bir parti 
yetenekli ve tecrübeli kadroları olmadan işlerini yürüte
mez. 1946 yılında KDP'nin yeni ve modern bir devletin 
temelini kurması gerekiyordu. Peşmerge güçlerinin oluş-

. turulmasından, Kürtçe eğitim yapan okulların açılması
na kadar, bir hayli iş için kadrolara ihtiyaç vardı. Ki , bu 
tür kadrolar elde yoktu. Kuşkusuz parti ve hatta devlet 
kadroları mücadele alaıiiıırında yetişir ve eğitilirler . Ama 
Partiye ve Cumhuriyete' bu fırsat verilmedi . Eğer Pr:rti 
ve Cumhuriyet'in mücadele ve çalışmalarında kadroların 
omurga görevini gördüğünü bilirsek, Cumhuriyet'in yı
kılmasında rol oynayan en önemli nedenlerden birinin de 
yetenekli,: bilgi ve tecrübe sahibi kadroların bulunmama
sı olduğuıw görürüz. (*) 

Hareketin saflarını güçlendirmek için halk arasında ha
rekete karşı varolan ikiliği gidermek, sorun ve çelişkile
ri çözmek zorunluydu. Bunlardan birisi köylerdeki aşiret 
reisierirup nüfuzu idi . Daha önceden de bahsettiğimiz gi
bi, Kürdistan halkının çoğunluğunu barındıran köyler, 
Kürdistan Cumhuriyeti ' ni direkt olarak desteklemiyorlar
dı. Çünkü daha ziyade aşiret reisierinin nüfuzu altında idi
ler. Kürdistan Cumhuriyeti ' nin aşiret reisierinden 
bağımsız olarak, köylülerle ilişki kurmayı ve onların des
teğini almayı sağlayacak bir ortamı oluşturması zorunlu 
idi . Ama Cumhuriyet'in bunu gerçekleştirmeye 'zamanı 
olmadığı gibi, Parti yöneticileri bunu istemiyorlardı. Çün
kü yöneticilerin yarısındap çoğu derebey ve aşiret reisi 
idi. Eğer isteseydiler toprakları dağıtır ve böylece köylü 
yığınlannın desteğini kazanabilirlerdi . Ama böylesi bir 
talebin gerçekleştirilmemesinin sonucu şu oldu : Fakir ve 
topraksız köylül~r yine aşiret reisieri ve ağaların nüfuzu 
altında kaldılar ve onlar için, eğer Cumhuriyeti destekle
diklerinde gelecekte , ulusal taleplerin dışında ekonomik 
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ve toplumsal sorunların çözülüp çözülmeyeceği konusu 
açıklık kazanmadı. 

Kürdistan Cumhı ıriyeti' nin yıkılmasının nedenlerinden 
biri de kuşkusuz, znman darlığfnedeniyle Cumhuriyet'
in istikrar kazanmaması idi. Kürdistan Cumhuriyeti top
lam 330 gün yaşadı ·. ~ bu süre zarfında birçok önemli iş 
başlatıldı ve bunlard< bazılarında başarılar elde edildi. 
Ama, 330 günde güçı 'ıir devletin temellerini atma ve 
tüm devlet organlarını oluşturma ve geliştirmenin olana
ğı yoktu. Bu süre zarfında Parti ve devlet kadrolarını oluş
turmanın , hangi kadroların nerede faydalı olacaklarını 
bilmenin , yani "işi bilene teslim etmenin" olanağı yok
tu. Kısaca Cumhuriyet'in imkanlarının kısıtlı olması Kür
distan ~umhuriyeti'nin yıkıhş nedenlerinden biri idi. 
Cumhuriyet'in trajedisi ; istikrar kazanmak için çok uzur 
bir zamana ihtiyaç vardı, ama bu zaman eline geçmeder 
diğer birçok nedenlerin de etkisiyle çok erken yıkılma· 
sındaydı. 

Kürdistan Cumhuriyeti ' ni!l en büyük zaaflarından biri 
olan dağınıklık, düzensizlik ve disiplinsizlik Cumhuriye
tin tüm çalışmalarında göze çarpıyordu. Devlet ve Par
ti'nin birbirine karışması buna bir örnektir. KDP'nin, 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin yöneticisi olduğu doğrudur; 
ama, yöneticiler arasında görev ve yetki ayırımı açık de
ğildi. Parti Merkez Komitesi çoğu kereler devletin işle
rini yapıyor, bazan da devlet yöneticileri Parti'nin işlerini 
yürütüyorlardı. Bunun da ötesinde öyle insanlar vardı ki, 
hiçbir sorumlulukları olmadığı halde, Parti ve Cumhuri
yet'in 1şlerine karışıyorlardı. Örneğin şimdi bile kimin ba
kan veya devlet yöneticisi, kimin Parti Merkez Komitesi 

. üyesi olduğunu tam olarak tesbit etmek zordur. 
Partinin 40 yıllık tecrübesinin de gösterdiği gibi bu dü

zensizliği ve dağınıklığı gidermek birkaç ayda, hatta bir 
kaç yılda başarılacak bir iş değildir. Aksine bu iş için da
ha uzun bir süre gereklidir. Ama ne yazık ki Kürdistan 
Cumhuriyeti bu zamanı bulamadı. 

Daha önce de Kürdistan'ın sadece bir bölümünün öz
gür olduğunu ve Cumhuriyet'in hakimiyeti altında bulun
duğunu belirtmiştik. Söz konusu bölge Kürdistan ' ın üçte 
birini oluşturuyordu ve 1 milyona yakın insanı barındırı
yordu. Peşava Kadı ve bazı parti yöneticilerinin Kırman
şah ve Sıne bölgelerinin kurtarılması için çaba harcadık
larını , özellikle Sıne bölgesi için net bir programa sahip 
olduklarını gördük. Ama bir yandan hareketteki iç çeliş
kiler ve yönetimin ~üçsüzlüğü, öte yandan müttefik dev
letlerin (Amerika, Ingiltere ve SSCB) politikaları, Cum
huriyetin tüm Kürdistan'ı ya da hiç olmazsa büyük bir 
bölümünü egemenliği altına almasına engel oldu . 

Böylece Kürdistan'ın zengin ve daha çok insanı barın
dıran bölümü Cumhuriyet'in dışında kaldı. Bu da Cum
huriyetin ekonomi ve insan gücü alanlarında zayıf 
olmasına neden oldu. Öte yandan Sakız'dan güneye doğ-

(*) 24 Kasım 1945 günüMakü' den Bokan'a kada'r tüm bölgelerden gelen Parti örgütleri temsilcileri Mahabat 'ta bir toplantı yaptılar. Bu toplantı her ne kadar siyasal ve propaganda özelli~inde . idiyse, 1945 tarihli bazı yayınlarda kongre olarak de~erlendirildi . Bu da, o dönemdeki Parti örgütlenmesindeki eksik yanları gösteriyor . (Y) 
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ru uzanan bu bölge, Kürdistan Cumhuriyeti'nin bir par
çası olacağı, düşmana karşı durup halkın iktidarını koru
yacağı yerde, Cumhuriyete yapılan saldınlarda kullanılan 
bir üs haline geldi. Düşman Cumhuriyeti ortadan kaldır
mak için bu bölgelerden yararlandı. Sadece Kürdistan'ın 
bir bölümünün kurtarılması ve bu birkaç aylık sürede öteki 
bölümleri kurtarmak için hiç bir şeyin yapılmaması önemli 
bir meseleyi c4ıha açığa çıkardı: Savunma durumuna ge
çen her devrimci hareket, kendi eliyle kendi mezarını ka
zar. Devrimci hareket saldırı halinde olmalı, durgun ve 
hareketsiz kalmamanın ortamını oluşturmalıdır. Birçok 
ulusun tarihinin (Bu arada Kürt ulusunun da) incelenme
si, devrimci bir hareketin savunma durumuna geçtiği za-. 

. manda ya çok çabuk yenildiği, ya da yavaş yavaş ye
nilginin şar.tlarını oluşturduğunu açığa: çıkarmıştır. 

Aralık 1946 tarihinde açığa çıkan Cumhuriyetin kara
bahtı, Güney Kürdistan'ı kurtarmak için çaba sarfetme
me, cephede hareketsiz kalmanın ve savunma durumuna 
geçmenin sonucudur. 

Merkezi hükümetin Bane ve Serdeşt kışialarını gönül
lü olarak, Kürdistan Cumhuriyeti 'ne. terkedeceğine dair 
verdiği sö~ler ve vaadler gerçekleşmedi. Devletin daha 
başlarda ikiyüzlü ve sahtekarca davrandığı, bu iki kışla
yı 1946 Aralık günleri için sakladığı açığa çıktı. 

Cumhuriyet'in yıkılmasına neden olan iç etkenler ge
nel olarak bunlardır. 

Ama dış etkenlerden bahsetmemek olmaz. Azerbaycan 
Millf Hükümeti 'nin böylesi prestij kaybedici ve 
''teslirniyetçi'' belirlemesini hak eden bir biçimde yıkıl
masının, ADF yöneticilerinin 15 bin üye ve kadrolarını 
perişan bir vaziyette, gericilerin saldırıları ve katliamla
rıyla yüzyüze bırakıp, Sovyetlcır Birliği'ne kaçmalarının, 
kuşkusuz, Kürdistan üzerinde çok etkisi oldu. Kürdistan 
için öneme sahip olan bu ilk müttefiği ortadan kaldırıl
mıştı. Bu müttefiğin savaşmadan teslim olması Cumhu
riyet;in taraftarlarının moralini sıfıra indirmiş, Kürdis
tan 'da yenilgiyi kabul etme ve teslim olmanın tohumları
nı ekmişti. KDP ve Kürdistan Cumhuriyeti yöneticileri
nin bu düşük .moralin karşısında durmaları ya da halk 
yığınlarının özellikle şehirlerdeki orta sınıf ve tabakala
rın, zenginlerin morallerini yükseltmeleri çok zordu. Bu 
insanlardan bazıları kendilerini merkezi devletin ordusu
na, biran önce teslim etmek için fırsat kolluyorlardı. 

Azerbaycan Milli Hükümeti'nin sözkonusu biçimde yı
kılması sadece, Malıahat Cumhuriyeti 'nin yıkılmasının ne
deni erinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda 
Cumhuriyet'in yıkılış biçiminin, yani' teslim olmasının asıl 
nedenlerinden biri oldu. 

KDP ve ADF'nin kurulmalarından ve öteki partilerle . 
yapılan görüşmelerden sonra, İran'daki ilerici piırtiler ara
sında "Özgürlükçü Partiler Cephesi" adında bir cephe 
kuruldu. Ama Kürdistan'a ve Azerbaycan'a saldınlar baş
ladığı zaman demokratik güçler sözkonusu saldırıların 
önünü almak için hiçbir şey yapmadılar. Aksine, daha ön
cede belirttiğimiz gibi onlar güçlerini harekete geçirmek 
için, nevietin Azerbaycan ve Kürdistan'da yenilgisini bek
lediler. Kısaca bu taraf ötekinden, öteki ise bu taraftan 
umut bekliyordu. İran demokratik güçleri arasında ne or
tak bir program, ne d~ birlik, özellikle pratikte güçlü bir 
birlik vardı. Bu nedeııle gerici rejim, ayrı ayrı olarak,_ hem 
genel demokrc.~:\: harekete, hem de Azerbaycan ve Kür
distan hareketlerine darbeler indirebildi. Başlangıçta mer
kezi devletin bu işe nereden başlayacağı pek açık değildi. 
Devletin bu işe önce İran'ın öteki bölgelerinden başlamak 
istediğini gösteren bazı belirtiler vardı. Ama demokratik 
güçler, sendikalar ve Tudeh'in direniş ve mücadeleleri, 
özellikle 14 Temmuz 1946 günü Güney İran'da patlak ve
ren ve 100 bin işçi ve memurun katıldığı genel grev Ge
vam Hükümeti'ni Kürdistan ve Azerbaycan varolduğu 
müddetçe demokrasi güçlerine darbe vurmanın zor oldu
ğu görüşünü benimsemeye itti. (*)Bundan sonra İran'ın 
öteki bölgelerinde mücadele eden demokrasi güçlerinin 
giderek zayıftatılması taktiği uygulanmaya başlandı. ' 1 

Asıl darbe Azerbaycan ve Kürdistan için aynlmıştı. Ge
vam İran'ın öteki bölgelerindeki demokrasi güçlerini, 
Azerbaycan ve Kürdistan'a bir saldırı anında ciddi bir di
reniş gösteremeyecek kadar zayıftattiktan sonra, iki halk 
hükümetine saldırdı. Azerbaycan Milli Hükümeti'ni ve 
Kürdistan Cumhuriyeti'ni çok kolay bir biçimde yıktı. Da
ha sonra Tudeh ve öteki demokratik örgütlere yönelen ve 
darbe vuran Gevam Hükümeti, böylece İran genelinde 
güçlü bir demokratik hareketi çok az kayıp vererek bas
tırabildi, birkaç yıl için de olsa ortadan kaldırabildi. 
Şu tarihi gerçek söylenmelidir: Gevam Hükümeti, Azer

baycan ve Kürdistan sorununu, zekice ve sinsi taktikler 
uygulayarak halletti. Uzun bir süre Azerbaycan ve Kür
distan yöneticileri ile anlaşmaya hazır olduğunu belirtti. 
Tahran'da, Gevam'ın da aralannda olduğu birçok kişi
nin, Rıza Şah'ın gerici politikasına karşı olduğu , demok
ratik bir İran istedikleri konusunda propagandalar yapıldı. 
Besbelli tüm bunlar zaman kazanmak, özellikle Kızılor
dunun İran' dan çekilmesi ve asıl darbenin hazırlıklarını 
yapmak içindi. Kürdistan ve Azerbaycan demokratik.ha
reketlerinin bastırılmasından sonra, Heme Rıza Şah ta
rafından Gevam 'a "Hazreti Eşrefi" ünvanı verilmesi 
boşuna değildi . (**) İşin ilginç yanı, devlet yöneticileri-

(*) 14 Temmuz grevi , İran işçi sınıfının en büyük hareketlerinden biri idi. İşçilerin polis ve askerlerle çalışmalarında , 48 kişi öldü, 170 kişi yara

landı. ·Grevcilerin talepleri şunlardı: İngiliz Petrol Şirketi'nin adamı olan eyaJet valisinin değiştirilmesi ve haskılara son verilmesi, sözkonusu 

şirketin İran'ın içişlerine karışmaması, güney aşiretlerin silahsızlandırılması, Cuma (tatil) günleri de ücretierin ödenmesi. Bu grev, Gevam·ın· 

riyakarcıı verdiği vaadler ve Tudeh yöneticilerinin işe karışmaları sonucunda sona erdi. (Y) 

(**) İran gerici iktidarı demokratik hareketlerin bastırılması konusunda birlik ve beraberlik içinde idi. Eğer bu konuda aralarında ayrılıklar var

dıysa da, bu ayrılıklartaktiklerin seçimi, uygun zamanın tespiti ve kullanılacak araçlar üzerindeydi. Demokratik güçlere karşı kazanılan başarılar-

. dan wnra, Gevam ile Şah arasındaki çelişki ve rekabet kendini acıl!a vurdu. (Y) -
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DENG Olaylar -~~~örüşler 

-----~--------------------~--------------------~-
nin ikiyüzlülüğünü , sahtekarlığını açığa vuran bazı belir
tilerin var olmasına rağmen , KDP yöneticilerinin verilen 
bazı vaadiere inanmaları idi. Kuşkusuz , Gevam ' ın poli
tikasına yönelik bu yersiz iyimserliğin oluşmasında, Tu
deh yöneticilerinin payı büyüktü . (*) 

Gevam, zeki , siyasi ve politik manevralar konusunda 
usta bir insan olduğunu gösterdi . Kürdistan ve Azerbay
can yöneticiletini, kendisinin İran'da köklü değişiklikler 
yapmak istediğine kolayca inanmalarını sağladı. 

Ne yazık ki, KDP r.öneticileri Gevam'ın ~litik manev
ralarına aldandılar. Orneğin, sonuna kadar Iran ordusu
nun gönüllü olarak, Serdeşt ve Bane'den çekilmesini 
beklediler -ki, bu iş hiçbir biçimde gerçekleşmedi , böy
lesi bir beklenti yersiz bir beklenti idi-. Ordunun Ma
habat' a ulaşmasından sonra kendilerini korumadılar, 
saklanmadılar. Onlar Humayuni'nin açıklamalarına ina
narak ordunun kendileriyle hiçbir alıp vereceğinin olma
dığını , kendilerine dokunmayacağını zannediyorlardı. 

KDP'nin elinde olmayan ve o dönemdeki uluslararası 
durumdan kaynaklanan bazı dış nedenlerden de bahset
mek gerekir. Uzun bir dönemden beri İran devlet aygı
tında nüfuz sahibi olan İngiliz emperyalizmi ile, 2. Dünya 
Savaşı 'ndan güçlenerek çıkan Amerika emperyalizmi, tüm 
güçleriyle gerici merkezi devleti destekliyorlardı. Her iki 
emperyalist devlet ulusal kurtuluş savaşlarının tüm dün
yada (bu arada İran 'da da) gelişmesine karşıydılar. Ve 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurulmasını Ortadoğu'daki çı
karlarına karşı buluyorlardı. Bunlardan başka, hem Irak 
Petrol Şirketi (IPC)'nin büyük bir hissesini elinde tutan 
ve Kerkük petrollerini işleten İngiliz Petrol şirketi , hem 
de IPC'de pay sahibi olan Amerikan Petrol şirketleri; 
İran 'da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti 'nin Irak Kürdis
tanı'na bir örnek teşkil etmesinden, ekomomik ve siya
sal çıkarlarının Irak Kürdistanı ve hatta tüm Irak'ta 
tehlikeye düşmesinden korkuyorlardı. Besbelli bu durum 
Kürt halkının yarısının yaşadığı Türkiye Kürdistanı için 
de geçerliydi. Bu nedenlerden dolayı İngiltere ve Ameri
ka devletleri gerici merkezi devleti destekliyorlardı. Bu
na karşın, ·sovyetler Birliği'nin Kürdistan Cumhuriyeti'ne 
vermesi beklenen destek de verilmedi. Bunun da birkaç 
nedeni vardı. 

1. O dönemde yani Stalin döneminde, Sovyetler Birli
ği'nin dış politikasında bazı yanlış değerlendirmeler ve 
hatalar vardı. Sovyetlerin Azerbaycan ve Kürdistan poli
tikası, Stalin'in güvenini kazanan ve Sovyet Azerbayca
nı'nın tek hakimi olan Bakımftarafından yürütülüyordu. 
Bakırorun o dönemde İran 'daki güçler ve siyasi durum 
hakkındaki tahlilleri doğru değildi. Bundan başka Kür
distan Cumhuriyeti olayında da gördüğümüz gibi, Sov-

yetlerin IranTa- yonelik politikasında çelişkili yanlar var
'dı. Dışişleri bakanı olan Molotof daha ziyade büyük bir 
ülke olan Sovyetler Birliği'nin çıkarlarını gözönünde tu
tuyordu. Bu nedenle Kuzey petrollerinin işletme imtiya
zını almayı, Azerbay,:an Milli Hükümeti ve Kürdistan 
Cumhuriyeti'ni korum<ı Lan daha önemli buluyordu. Ama 
Azeri olan Bakırorun < 1acı, Sovyetler Birliği'nin poli
tikası çerçevesinde, ulusl · ın İran'daki taleplerini gerçek
leştirmekti . Azerbaycan ltilli Hükümeti yöneticilerinin, 
Azerbaycan'ın ayrılmasından bahsetmemesine karşın Ba
kırof Bakü'de, Sovyet ve İran Azerbaycanı'nı birleştir
mek amacında olduğunu açıkça belirtiyordu . Azerbaycan 
Milli Hükümetinde söz sahibi olan bazı Azeri göçmen
ler, arasıra Azerbaycan'ın İran'dan ayrılması sorununu 
gündeme getiriyorlardı. Sovyetler Birliği'nin İran'dan çe
kilmesi; ister petrol imtiyazını almak için olsun, isterse 
Bakırorun politikasının yenilgiye uğraması sonucu olsun, 
her halukarda Sovyetlerin o dönemde İran 'a yönelik yanlış 
politikasının ürünüdür. (**) 

Sovyetlerin hata yapmasında Gevam'ın göze görünür 
. bir etkisi vardı. Gevam, Moskova'ya yaptığı ziyarette, 

Sovyetler Birliği yöneticilerini, Azerbaycan sorununu 
İran 'ın iç meselesi olarak görme ve bu işe karışınama ko
nularında ikna etti. İlginç olan, Gevam'ın o dönemde açık
ça ve ciddi bir biçimde İran'ın içişlerine müdahale eden 
İngiltere ve Amerika;dan böylesi şeyleri talep etmemesi 
idi. Örneğin, Amerikan Elçisi George Allen, Rezım Ara 
ile birlikte, Barzaniler'e karşı savaş yönetmek için Kür
distan'a gelmişti ve Amerikan elçiliği birçok aşiret reisi 
ile yakın ilişkiler kurmuştu. (***) · 

2 . Sovyetler Birliği yıkıcı bir savaştan yeni çıkmıştı. 
20 milyon Sovyet vatandaşı ölmüş, yüzlerce sanayi mer
kezleri harab edilmişti. Buna karşılık Amerika, savaştan 
sadece güçlenerek çıkınakla kalmamış, aynı zamanda 
atom bombası tekelini de eline geçirmişti. Bu nedenler
den dolayı Sovyetler Birliği bu şartlarda, İran'da Ameri
ka ile bir çatışmaya girmek istemiyordu . 

Sovyetler Birliği'nin İran'a yönelik politikasının pasif 
ve etkisiz olması, tüm bunların sonucu idi. Böylece Ame
rika ve İngiltere'nin merkezi devleti aktif olarak destek
ledikleri, Sovyetlerin ise tarafsız ve seyirci bir tavır içinde 
olduğu bir ortam oluştu . Ki, bu da Kürdistan Cumhuri
yeti'ni dış destekten yoksun bıraktİ. Bu Cumhuriyet'in yı
kılış nedenlerinden biridir. Ama dediğimiz gibi asıl neden 
değildi ve olamazdı da. 

Sovyetler Birliği'ni Kürdistan Cumhuriyeti'ni terket
mekle suçlayanlar, onun askeri güçlerle Cumhuriyeti ko
rumasını bekliyorlardı. Eğer Kürdistan Cumhuriyeti gerici 
orduya karşı direnseydi ve bu direniş bir müddet devam 

(*) Tudeh Merkez Organı "Rehber" gazetesinin 1 Eylül 1946 tarihli sayısında şunlar yazılı :- " Bize göre Gevam ile Agustos sonrası yöneticileri (İran'ın müttefik ordularınca işgal edilmesinden ve Rıza Şah diktatörlügünün yılolmasından sonra işbaşma gelerıler kastediliyor. -C . Renas-) ara
sında temel ayrılıklar vardır . Çünkü, Gevarn, sömürü politikasını güçlendirrnek isternedigi gibi, bu politikaya karşı mücadele etmiştir." (Y) (**) 1957 yılında Stalin' in ölümünden sonra Bakırofve Sovyetler Birligi İçişleri Bakanı olan Beria yargılanıp , idam edildiler. Mahkeme esnasın-da Bakırorun 20 bin kişinin ölümünden sorumlu oldugu açıga çıktı. (Y) · , 
(***) Kürdistan Cumhuriyeti ' nin yılolmasından sonra Şı.kak Aşiretleri Reisi Ömerhan' ın altan alta Arnerikan elçiligi ile direk ilişkisi oldugu 
açıga çıktı. Bu ilişki daha sonraları da devarn etti . (Y) 
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etseydi , belki Sovyetler Birliği , Cumhuriyeti destekler· ve 
yardım ederdi. Kürdistan Cumhuriyeti kendini koruma
dığı bir durumda Sovyetler Birliği , Kızılorduyu·iran'!l 
gönderip Cumhuriyeti mi korumalıydı? Kısaca peşmer
gelerin yerine özgür Kürdistan için savaşması m! gere-
kiyordu? · · 

DENG 

o dönemde Kürdistan Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kal
dığı sorunlardan bahsettik. Ama gözler önünde bir ger
çek var ve biz buna gözlerimizi kapamamalıyız. Cumhu
riyetin kazanımlarını korumak için orduya karşı direnmek, 
başanya ulaşmasaydı bile hiç olmazsa teslimiyetçi gele
neklerin oluşmasını önler, direniş ruhunu güçlendirirdi. 
Kuşkusuz bunun da Kürt halkının ulusal ve demokratik 
mür;adelesinin geleceğine, devrimci etkileri olurdu. 

10- Tarihte Kürdistan 
· Cumhuriyeti'nin Yeri 

· Her ne kadar olaylar yukarıda anlattığımiz gibi mey
dana geldi ise de, eğer Cumhuriyet kendini bir süre için 

koruyabilseydi olaylar bir başJc.a biçimde gelişebilir , du
rum değişebilirdi . Burada şimdi ve gelecekte Kürt halkı 
için özel bir önemi olan, Kürdistan halkının kurtuluş mü
cadelesinde temel gücü-belirleme konusuna değinrnek ge
rekir. Devrimci bir parti, kendi halkına, ülkesinin maddi Kürdistan C::umhuriyeti ll ay yaşadı ve erken yenildi. 

ve manevi güçlerine mi bel bağlamalı, yoksa bir başka Ama gene de onun Kürt halkı tarihinde özel bir yeri var-

devletin gelip kendini kurtarmasını mı beklemeli? dır. Kürdistan Cumhuriyeti Kürt halkının baskı altında bu-

Ne yazık ki böylesi düşünceler Kürt ulusu tarihinde, lundugu dönem boyunca, karanlıkta parlayan bir yıldızdır. 

özellikle İran Kürdistanı'nda Kürdistan Cumhuriyeti'nin Bu yıldızın erken battığı doğrudur . Ama o şimdi bile Kürt 

yıkılmasından sonra güç' kazandı. Yani devrimciler ken- halkının mü~adele yolunıın aydınlatıcısıdır. Kürt halkı; 

di güçleri ile Kürt halkını kurtarmak için çaba sarfetme- tarihinin son dönernlerinde Kürdistan Cumhuriyeti kUru-

dil er, dışardan dost güçlerin gelip kendilerine özgürlüğü luşuna kadar, kendi kaderini kendi eline alamarnış, ül7 

armağan etmesini bekliyorlardı. (*) · kesinin hakimi olamarnıştı. Ulusumuzun yeni tarihinde 

Bugün bu tür düşüncelerin etkinliğini kaybetınesi ve kal- halkımız, Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuf\llınası ile ilkde

maması sevindirici bir durumdur. Kürdistan halkı dış yar- fa amacına ulaştı. Kaderinin kendi elinde olduğunu, ken

dım olmadan, kendi güçlerine dayanarak, 6 yıldır yiğitçe di ülkesinde ''yabancı'' olmadığını ; Kürdistan'da yabancı 

kendi özgürlüğünü savunuyor. İran Kürdistanı halkı 1946 hükümranların bulunmadığını farketti. Kürt halkının ilk 

yılına göre daha güçlü ve barbarolan bir düşmanla yüz- defa bir devleti vardı , kendi ordusu ve önderi vardı. Ül

yüze olmasına rağmen ayakta kalabilmiş, kendini koru- kesinin işlerini kendinden olanlar yürütüyordu: Yüzyıl

yabilmiştir. Bu; yeni bir fenomendir ve Kürt halkının lar süren mücaqeleler sonunda kendine güven duygusu 

özgür olmak için, sadece kendi elleriyle kendiiii kurtara- oluştu , "Kürtlerden ne köy olur ne kasaba" v.b . sözler 

bileceği gerçeği açığa çıkmış ve Kürt halkı buna inanmış- çurütüldü. Kürt halkı kendi ·mücadelesiyle "bir şey 

tır. Eğer kendi gücüyle haklarını ve ülkesini korursa olabileceğini" kimsenin baskısı altında olmadan, özgür 

ayakta kalabilirse, kuşkusuz Kürt halkı birçok dost ve ve açık alınla yaşayabileceğim anladı. 

dostlarının yardımını kazanabilir. Daha önce Peşava Ka- Kürdistan Cumhuriyeti bir halk cumhuriyeti idi. Kürt 

dı)ı savaşmaktan alıkoyan etkenlerd~n bahsetmiş ve İran halkının tarihinde ilk defa hareketin yönetimi, bir ağa, 

ordusunun hiçbir engelle karşılaşmadan, Mahabat'a gir- · aşiret reisi ve şeyhinelinde değildi. Bunlardan bazıları

diğini söylemiştik. Şu tarihi gerÇeği de belirtmek zorun- nın Cumhuriyet'de söz sahibi olduklan doğrudur. Am~ 
dayız : Daha öncede değindiğimiz gibi Kasım 1946 sade halkın , demokratik bir biçimde kendi temsilcilerini 

tarihinde, Tahran'dan Azerbaycan ve Kürdistan'a doğru seçmeleri için Çaba sarfedildi. Kendi Cumhuriyeti'ni ve 

yola çıkan ordu, 25 bin kişi idi ve 30 tank, 2 top ve 9 amaçlarını destekleyen geniş bir halk hareketi ilk defa 

eski uçağa sahipti. · oluşmuştu. Bu alanda 1945 -1946 Hareketinin geçmiŞte-

Buna karşılık , Kürdistan Cumhuriyeti'nin 15 bin peş- ki tüm ulusal hareketlerden temel ayrılıklan vardı. Kür

mergesi vardı ve eğer halk seferber edilseydi, bir o ka- distan Cumhuriyeti'nin taraftarları geleceği olan sınıf ve 

dar daha silahlı güç oluşabilirdi. Mahabat'a ulaşan birlik tabakalardı. Cumhuriyet'in iç düşmanları ise günden gü-

600 kişi idi ve 12 mi_tralyoz, 2 zırhlı araç ve 2 topa sa- ne zayıflayanlardı. "Kürdistan Cumhuriyeti ilerici halk 

hiptiler. Şahlık ordusu perişan bir durumdaydı , askerler tarafından destekleniyordu ve bunların sayısı sürekli ar

yorgundu. Kar ve soğuk zırhlı araçların çalışmasım en- tıyordu . Cumhuriyete düşman olanların yok olmaya mah

gelleyecek k~dar çoktu, uçaklar etkili değildiler . Motor- küm oldukları görülüyordu" (***) 

lu araçlar çok azdı , mühimmat yeterli değildi, benzin ve Kürdistan Cumhuriyeti ulusal bir mücadelenin sonucu 

yiyecek yoktu. (**) · idi. Kürt halkı ülkesinin bir bölümünde ilk defa tarihi düş-

Acaba böylesi bir ordunun önü kesilemez miydi? Biz manlarının baskısını görmüyordu. Zorba polis ve ordu 

------------------------~-------
(*)Kürdistan Cumhuriyeti döneminde Şair Hejar şöyle diyordu: "Kanı peknaye le Sanfransisko, Xali ve serke Ber derici Mosko" (San Fransis

ko 'da işlerin olmaz, Moskova 'da saçını başını yolarsın). 19 Aiustos 1953 darbesinden sonra Mahabat'da "Rus, ramazan bayramı yemetini 

bekliyor. Yer yemez gelecek." deniyordu. · 

(**) N. Pısyan, a.g.e., s. 90 

(***): Arch Roswelt, Mahabat Kürt Cumhuriyeti , Midle East Journal 1947, s. 269 
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kalmamıştı , rüşvet yiyen yöneticiler merke:ice 'tespit edi, 
tip görevden uzaklaştırılmışlardı. Kendi diliyle konuştu
ğu için kimseye baskı yapılmıyordu. Halkın yaşamında 
umut, coşku ve sevinç dolu tluygular oluşmuştu. İnsan
lar, kendilerinin de bir ulus olduklarını, bir ülkelerinin 
olduğunu biliyorlardı. 

Kürdistan Cumhuriyeti, sadece İran Kürdistanı halkı 
için değil , aynı zamanda, tüm Kürt milleti için bir umut 
kaynağı idi. Barzaniler ve birçok Iraklı Kürdün, İran Kür
distanı'na gelip KDP ve Cumhuriyet'in saflarında müca
deleye katılmalarıyla, bu hareket, tüm Kürt ulusunun arzu 
ve umut dolu-gözlerle baktığı , ulusal bir hareket haline 
gelmişti . Türkiye ve Suriye Kürtlerinin b_irçok temsilci
leri ve hatta Avrupa'dan, Amerika'dan Kürtler; ilk Kürt 
halk hükümetinin neler yaptığını, nasıl -ilerlemeler kay
dettiğini kendi gözleriyle görmek için Mahabat'a geliyor
lardı. 

Kürdistan Cumhuriyeti demokratik bir hareketin sonucu 
idi . Kürt toplumunda demokrasiden yana olan tüm sınıf 
ve tabakalar bu harekette yer almışlardı ve hareketin de
mokratik yanı , günden güne güçleniyordu. Çarşı pazar 
lıa!k, , okuma-yazma bilineyen sade halk, Cumhuriyeti 
t..-:ıım malı olarak biliyor ve onun çalışmalarına özgürce 
ı<atıiıyt,rdu. Kürdistan Cumhuriyeti döneminde var olan 
demokratik ortam, dışardan gele!J insanlım şaşırtıyordu . 

Cumhuriyet döneminde Mahabat'ı ziyaret eden Ame
rikalı Arch Roswelt şöyle diyor: "İnsan Mahabat'da var 
olan özgür ortam karşı sında şaşırıp kalıyordu". Gerçek
ten de Mahabat tüm İran genelinde bir demokr;:ısi örneği 
idi. Düşüncelerinden dolayı kimse tutuklanmıyordu , kim
senin söz ve konuşma özgürlüğü elinden alınmamıştı. Ta
rihi boyunca Kürt halkının , demokratik haklardan 
yararlanmamasına, demokrasinin nimetlerini tatmaması
na ve bu konuda tecrübe sahibi olmamasına karşın , Ma
habat'da disiplinli demokratik bir ortam oluşmuştu . Ve 
bu durum günden güne gelişme gösteriyordu. Kürt halkı 
kimsenin sınırlamadığı özgür bir ortamla ilk defa yüzyü
ze gelmişti. Kitap, dergi ve gazete serbestçe yayınlanı
yordu, hiç kimsenin yayıntim sansür etme hakkı yoktu. 
Tüm şair ve yazarlar vicdanlarını kendi hakimleri yap
inışlardı. Kültür ve eğitim çok hızlı bir ilerleme içindey
di . Halk sanki yüzyıllardır böyle bir fırsatı bekliyormuş
casına bilim ve kültüre yönelmişti . 

Kürdistan Cumhuriyeti 'nde var olan demokrasinin en 
önemli özelliklerinden biri de kadınların siyasal ve top
lumsal yaşama aktif olarak katılma hakkına ve mücadele 
özgürlüğüne sahip olmaları idi. İlk kad.ın örgütü "Kür
distan Demokratik Kadınlar Birliği ' ' oluştu ve kadınlar 
toplumsal mücadeleye katıldılar. Eğer o dönemde kadın
ların sadece yüzde birinin okuma yazma bildiği gözönünde 
tutulursa, Kürdistan Cumhuriyeti'nin atmış olduğu bu adı
mın değeri daha da açı~a çıkar. 

Kürdistan Cumhuriyeti döneminde tek bir siyasi tutuklu 
yoktu. ll aylık süre zarfında bir iki kişi terör edildi ama 
bu iş KDP yönetiminin haberi olmadan yapıldı. Kürdis
tan Cumhuriyeti , sadece Kürt halkı için demokratik bir 

DENG 

· ortam oluşturmalcla kafmamış , aynı zamanda K.enaisi tüm 
İran'da önemli bir demokrasi üssü olmuştu . İran halkları 
bu demokrasinin tüm İran'a ışık saçmasını bekliyorlaraı. 
Eğer Kürdistan bugün sadece demokrasi üslerinden biri 
değil , aynı zamanda tüm İran için bir demokrasi kalesi 
ise , bunun nedenlerinden biri de Kürdistan Cumhuriye
ti 'nden kendine kalan miraslardan birinin, demokrasinin 
aşığı ohnasıdır. 

Kürdistan Cumhuriyeti gelişen anti emperyalist ve yurt-
. sever bir hareketin ürünü idi . Kürdistan'da gelişen bu ha

reket, İran'ın -bağımsızlığını korumayı , Amerika ve İngiliz 
emperyalizminin İran'daki nüfuzunu kırmayı, İran'da 
yurtsever bir politikanın başanya ulaşmasını amaçlıyor
dt~ . Bu da 1945-1946 hareketinin, Kürdistan 'daki bir ha
reketi ilk defa, İran genelinde ilerici ve demokratik 
harekete bağlayan, özelliklerinden biri idi. 

Bundan dolayıdır ki , Ingiliz ve ABD emperyalizmi 
Cumhuriyet'ten rahatsızdılar ve Kürdistan'da gelişen ha
rekete kin duyuyorlardı. Bu nedenle bu hareketi ortadan 
kaldırmak için tüm güçleri ily merkezi devleti destekle
diler. Çünkü onlar, Kürdistan ' ın gelecekte Ortadoğu ' da 
anti-emperyalist ve yurtsever hareketler için bir üs olına
sından korkuyoflardı. 

Kürdistan Cumhuriyeti, Kürdistan toplumunda varolan 
yapıyı dağıtacak ya da, emekçi sınıf ve tabakaların çıkar
larına uygun değişikliklere yol açacak bir iş yapmadı. 
Ama onun ilerici yönü apaçıktı. Hareket ileriediği müd
detçe emekçilerin yararına olan işleri yapmaya yönetiyor
du . Daha o dönemde toplumsal yapıda bir değişiklik 
yapmayan hareketin gericiliğe karşı olan yönü tamamiy
le gözler önünde idi . KOP'nin bilim ve kültüre verdiği 
önem, ülkede ekonomik ve toplumsal yaşamın geliştiril
mesini programına alması ve uğruna mücadele etmesi, ka
dİnların toplumsal ve siyasal yaşama aktif olarak 
katılınaları için çaba sarfetmesi, dünya,· Ortadoğu ve İran'
daki tüm ilerici güçleri dost olarak seçmesi, tüm bunlar 
Kürdistan Cumhuriyeti 'nin ilerici ve devrimci bir hare
ketin ürünü olduğunun belirtileridir. Daha fazla imkanı 
olsaydı kuşkusuz bu hareket daha fazla ilerici ve devrim
ci işler yapmaya yönelecekti. 

Kürdistan Cumhuriyeti ulusal bir hareketin sonucu idi. 
Bu hareket ulusal baskıyı ortadan kaldırmak ve Kürt hal
kının , ulusal kurtuluşu'nu sağlamak için mücadele ediyor
du. Ama dar görüşlü milliyetçi bir hareket değildi . Diğer 
ulusları kendine dost olarak görüyordu, onlarla dost ol
mak istiyordu. Peşava Kadı şöyle diyordu: "Biz hareke
timiti , Fars ve Azeri ulusal hareketlerinden ayrı görmü
yoruz. Bizim düşmanımız aynı zamanda Farsların da düş
manı olan İran hükümranlar heyetidir. Bu nedenle bizim 
kesin zafer için Azeri ve Fars ulusuyla birlikte, bir mev
zide ortak düşmana karşı koymamız gerekir. '' 

Kürdistan Cumhuriyeti, (Kürt ulusunun tarihinde ilk de
fa) sosyalist ülkeler, dünya işçi sınıfı hareketi ve ezilen 
halkların ulusal kurtuluş mücadelesinin oluşturduğu, dün
ya özgürlükçü ve ilerici hareketinin parçası olan bir mü
cadelenin ürünüdür. 1945-1946 Kürt halk hareketi dünya 
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öiçüsünde yürütülen anti faŞist ve, anti empei:yalisf hare-
ketin bir parçası idi. Bu nedenle ulusal ve demokratik bir 
hareket olmasının yanısıra, enternasyonalist yanları da 

1 
olan bir hareketti. Tüm dünya ulusları arasında dostluk 

1 oluşması için çaba sarfediyordu. Kürtleri diğer uluslar
dan aşağı görmüyor; ama aynı zamanda Kürtler~ diğer 
uluslardan üstün tutmuyordu. Irkçılığa, faşizme ve şove
nizme karşı olan bir hareketti . 
Düşmanları Kürdistan Cumhuriyeti'ne yönelik 2 ifti

rada bulunmuşlardır: Bunlardan birincisi Kürdistan Cum
huriyeti 'nin "yabancılar yani Sovyetler Birliği 'nin eliyle" 
kurulduğuna dairdir. Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluş 
ve kısa olan yaşam tarihinin incelenmesinin de gösterdi
ği gibi, Sovyetlerin yardımları sadece olumlu bir etken 
olmuştur. Cumhuriyet, Kürt halkının talebidir, yönetici
si Kürt halkıdır, önderi KDP'dir. İkinci iftira ise, "KOP, 
Kürdistan'ı İran'dan ayırmak için Kürdistan Cumhuriye
ti'ni kunİıuştur" şeklindedir. Hiç bir resmi belgede, o dö
nemdeki yöneticilerin konuşmalarının hiç birinde 
ayrılmaktan bahsedilmemiştir . Aksine Kadı Muhammed, 
KOP'nin İran çerçevesinde, otonomi istediğini birkaç kez 
belirtmişti. (*)Bazı kişiler, "Azerbaycan'ın, 'Azerbay
can Milli Hükümeti' adını aldığı bir dönemde Kürdistan'
ın, niçin İran bayrağından ayrı bir bayrağa sahip olup, 
resmi olarak 'Kürdistan Cumhuriyeti Devleti' adını 

kullanıyordu'' diye soruyorlıır : 

O dönemde devlet yönetme konusunda tecrübe sahibi 
olmayan KDP yöneticilerinin Sovyetler Birliği'ne baktık
ları ve onun temsilcilerine kulak astıkları gizli kapaklı bir
şey değildir. Örneğin Kürdistan Ordusu subaylarının 
elbiseleri, Kızılordu subayları üniformalarının taklidi idi. 
Bayrağın yapılışı da bu yüzdendi. 15 Cumhuriyetten olu
şan Sovyetler Birliği'nde, her cumhuriyetin asla ayrılma 
anlamına .gelmeyen ayrı bayrakları vardır. Eğer gelecek
te İran federal bir ülke olursa, hem federal devletin bay-

OENG 
rağı"olacak ;ki bu tüm İran'ın bayrağıdır- fıem de fier ulu
sal cumhuriyetin kendi özel bayrağı olacaktır. 

"Kürdistan Cumhuriyeti Devleti"ne gelince, bu belir
lemenin KDP için bir övünl kaynağı olduğunu söyleme- . 
!iyiz. Çünkü KOP, Şahen Şahi döneminde cumhuriyet ve . 
cumhuriyetçilik sloganlarını yükselten ilk siyasi örgüttür. 
"Tebriz radyosu ve Demokrat Fırka yayınlarında salta
nata sert saldırılarda bulunmuyordu. Ama Mahabat'da, 
halkı Şah'a ve saltanata karşı gelmeye teşvik eden hiç bir 

. eylemden kaçınılmıyordu" (**)Evet, Kürdistan Cumhu
riyeti şahlığa, padişahlığa karşı idi ve bu tavır şimdi de 
KOP'nin siyasal prensiplerinden biridir. 
Kuşkusuz; Kürdistan Cumhuriyeti ve 1945-1946 hare

ketinin özel yönlerinden biri de siyasal bir örgütün (KOP 
gibi) yönetimi altında olmasıdir. Kürdistan tarihinde ilk 
defa öncü ve deriıokrat bir parti böylesi bir hareJ<:eti yö
netiyordu. Hatta siyasi iktidarı ele geçiriyor ve ilk Kürt 
ulusal devleti, bu partinin yönetiminde kuruluyordu. KOP 
1945-1946 -hareketinin örgütleyici si ve yöneticisidir. 40 
yıl önce KOP zor şartlarda bu sorumluluğu üstlendi. Ama 
gördüğümüz gibi KDP bu işe hazırlıklı değildi ve bu da 
Kürdistan Cumhuriyeti'nin yıkılış nedenlerinden biri idi. 
Ama bu gelenek, yani parti önderliğindeki hareket gele
neği k~ldı. O dönemden bugüne kadar geçen 40 yıl için
de, İran Kürdistanı halk hareketi KOP'nin yönetimi altında 
idi. Bir başka örgüt veya parti bu önemli görevi üstlene
memiştir .. 

Kürdistan Cumhuriyeti, Kürt ulusu tarihinin bu tek abi
desi çok erken yıkıldı. Ama onun etkileri hala canlıdır. 
40 yıl sonra şimdi de Kürdistan halkı, Cumhuriyetin yo
lunda Peşava'nın gösterdiği yolda yürüyor. Kürdistan halk 
yığınları kazandığı tüm tecrübeleriyle, partileri KOP'nin 

. doğru politikasını takip ederek, Peşava 'nın yolunda so
nuna ·kadar gidecek, Cumhuriyet'in ulaşamadığı hedef
lere ulaşacaktır . 

(*) Şu gerçegi belirtelim ki, 1945-1946 hareketine katılan kişilerden birçogu özellikİe öteki parçalardan olan ve Cumhuriyet'te sorumluluk üste

lenlerin gönlünde bağımsız Kürdistan yatıyordu . Bu nedenle onların arzuları otonamiden de öte idi. Ama KDP yöneticileri ve Cumhuriyet'in 

programı ve siyaseti, demokratik bir İran çerçevesinde otonoıni temelleri üzerine kurulmuştu. (Y) 

(**) N. Pısyan, age, s. 169 · 
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RÖPORTAd 

PSKT Genel Sekreteri Kemal Burkay ile F. Alınanya Gezisi ve 

Yeni Hükümet Programı Üzerine Görüşme 
.. .. 

"HUKUMET BOŞ UMUTLAR YARATMA 
ÇABASINI BİR YANA BIRAKIP '. . ' . 

CIDDI ADIMLAR ATMALIDIR'' 
SaJ1n Burkay, 25 KlSim'dan bu yana 
federal Allianya'da bulunuyorsunuz. 
Bu gazinizin amacı nedir? 

Türkiye'de hükümet değişti. Dış 
çevreler yeni hükümetin demokra
tikleşme programına ve Kürt soru
nu konusunda getireceklerine 
büyük ilgi duyuyorlar. Amacım bu 
konularda, özellikle de Kürt soru
nunun çözümü için, uzun vadede 
ve acil olarak atılması gerekli 
adımlarla ilgili olarak çeşitli ülke~ 
lerde politik partiler ve hükümet 
çevreleriyle görüşüp, Partimizin 
görüş ve önerilerini iletmektir. Bu
nun, güncel olan Kürt sorunu ko
nusunda daha etkili bir dış 
kamuoyu oluşmasına katkısı ola
cağını düşündüm. ilk elde Fede
ral Almanya'ya uğradım, diğer 
ülkeleri de ziyaret edeceğim. 

SPD, CSU, Yeşiller ve Liberal
lerin temsilcileriyle görüştüm. Ay-

rıca .Kuzey Ren Westfalya ve Aşa
ğı Saksonya eyaJetlerinde hükü
met ve bakanlar düzeyinde görüş
mel~r yaptım. Kuzey Ren Westfal
ya Içişleri Bakanı Dr. Herbart 
Schnoor'la, Aşağı Saksonya hü
kümeti temsilcileriyle, Adalet Ba
kanı Bayan Heidrun Alm-Merk ile, 
Parlamento Başkanı ve parlamen
terlerle görüştüm. 

izlenimlerim olumludur. Kürt so
rununa yoğun bir ilgi ve soruna 
bakışta önemli bir değişim var. 
Kürt sorunu, eskiden çokça yapıl
dığı gibi, Türkiye, Irak ve ötekile
rin bir iç işi sayılmıyor. Sorunun bir 
çözüme ulaşmasının kendilerini 
de ilgilendirdiğini görüyorlar. Türk
iye, Avrupa Konseyi'nin, Nato'nun 
üyesi, AGiK'te taraf ve AT'a da 
üye olmaya çalışiyor. Kürt sorunu 
bu nedenle Avrupa'nın da bir so
runudur. O adil ve kalıcı bir çözü
me ulaşmadıkça, Avrupa'nın da 
başının ağrıyacağına kuşku yok. 
Bölge devletlerinin Kürt halkına 

· karşı terörü ve sıcak savaş ortamı, 
aynı zamanda Avrupa'ya yönelik 
mülteci akınının da nedenidir. 
Tüm bu nedenlerle Avrupa'nın tü-

mü gibi Almanya da bu konuya ya
kı~ ilgi gösteriyor. 

ligimi çeken diğer bir nokta, he- ' 
men tüm siyasi partilerin bu konu
da ortak bir yaklaşıma ·sahip 
olmaları. Kimse Kürt halkına yöne
lik terörü onaylamıyor. Tümü de 
Kürt halkının haklarının tanınma
sından ve soruna barışçı bir çö
züm bulunmasından yanalar . 
Partimizin politikasını sempatiyle 
karşıladılar ve önerilerimize hak 
verdiklerini, bu önerileri destekle
diklerini söyledil~r. Örneğin Kuzey 
Ren Westfalya Içişleri Bakanı sa
yın Schnoor, Frankfurter Rund
schau Gazetesi'ne verdiği demeç
te, Türkiye Kürdistanı Sosyalist 
Partisi 'ne yurt içinde serbestçe 
çalışm~ hakkı tanınmasını istedi. 

Son ydlanla ......... alanda mey
.._. gelenlliyik IIIWtllkler fade. 
ral Almanya'nı~ Türkiye'ye yinelik 
pellUkasını etidieiRiş dejll ml? 

Kuşkusuz bu önemli bir etken. 
Ama bu yalnız Federal Almanya 
bakımından değil, genel olarak 
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ABD ve Avrup~bakımından da 
böyle. Düne kadar iki sistemin re
kabeti ve soğuk savaş nedeniyle 
her iki taraf da kendi kamplarında
ki ki!lli diktatörlüK_Ieri hoş görüyor
du. Insan haklarının çiğnenmesi
ne, ulusal baskıya aldırış edilml
yordu. Bugün ise durum farRM. Re
kabetin ve soğuk savaşın'>.:ö,üyük 
ölÇüde son bulması bu türden.Q.i)lt
tatörlüklere olan ihtiyacı ortaaan 
kaldırdı. Bu nedenle hem t(ısan 
hakları uluslararası güm::temin 
önemli bir maddesi haline gel<tiı., 
hem de çeşitli bölgesel sorunların 
çözümü için uluslararası çabalar 
yoğunlaştı. Görüldü .ki bölgesel 
çatışmalar zararını tüm dünyaya 
veriyor ve bunların çözümünde 
herkesin yararı var. Bu, son ·geliş
melerin olumlu bir yanıdır. 

Yenı koalisyon hükümeti sivil toplum, 
demokratikleşme ve Kürt sorununa 
lllşkin yeni bir politika Izleme görü· 
nümü veriyor. Bu görünüm hem Türk· 
iye hem de uluşlararası kamuoyunu 
etkiliyor. Partinizin hükümet prograr 
mına Ilişkin görüşleri nelerdir? 

Yeni hükümetin demokratikleş
me ve Kürt sorununa barışçı. çö
züm bulma konusunda olumlu bir 
görüntü yaratmaya çalıştığı açık. 
Bu nedenle iç ve dış kamuoyuri
da belli umutlar uyandığı da doğ
rudur. Ancak gerçek durum ne? 

Gerçek durum ise çok farklı. Ül
kenin gerçekten demokrasiye ih
tiyacı var. 12 Eylül dönemi 
kapan malı : 12. Eylül öncesine dön
me li demiyorum; çünkü o zaman 
da Tür~iye demokratik bir ülke de
ğildi. Ulkenin sorunlarına barış 

iç_inde çözüm aıinması ve bulun
ması için demokratik bir ortam ya
ratmak zorunludur. 

Türkiye'de demokrasinin baş 
· koşulu ise Kürt sorununa adil, ger

çekçi bir çözüm bulmaktır. En 
azından, 70 yıllık inkar ve terör po
litikasına son verip yeni, gerçekçi _ 

.bir politikaya yönelmek gerekir. 

. Bu nedenle biz sorunun çözümü-
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Burkay Bonn 'daki basın toplantısında 

nü Türkiye'ye demokrasi, Kür
distan'a özgürlük biçiminde ifa
de ediyoruz. Yoksa, demokrasinin 
sınırı Kayseri'nin doğusunda bite
ce~se bu Batı'ya yani Türk halk ı
na da birşey getirme2:. Komşu evi 
yanarken kendi evinizi alevlerden 
koruyamazsınız. 

Yeni hükümet demokrasi konu
sunda çok konuşuyor; Kürt soru
nunu barışçıl yollarla çözeceğini 
ileri sürüyor ve bu nedenle Kürt
leri uysal -davranmaya çağı rıyor. 
Peki ama bu nasıl bir çözümdür? 

Hükümetin programında Kürt
lerle ilgili hangi olumlu tedbirler 
var? "Yeni K,ürt politikası" olarak
adlandırılan ·~ "adımlar" dan biri 
"Kürt kimliğinin kabul edilmesi"
dir. Yani Türk devleti 70 yıldır Kürt
leri, Kürt dilini, tarihini inkar etti, 
böyle bir halk yoktur dedi. Şimdi 
bu gülünç iddiasından vaz geçi- -
yor. Elbet bu olumludur. Ama so
run bundan mı ibaret? 
Açık ki önemli olan Kürtler var 

demek değil, onlqr üstündeki te
röre son vermek ve haklarını- tanı
maktır. Kürt sorunu politik, 
ekonomik, yönetsel ve kültürel 
olarak bir bütündür. Kürt sorunu 

DENG 

foto denge komkar 

ulusal bir sorundur ve ancak -eu 
halkın kendi kaderini özgürce be
lirlemesiyle çözülebilir. Kürt halkı 
eğer başka bir halkla birlikte yaşa
yacaksa bu da tam bir hak eşitliği 
biçiminde olmalıdır. 

Ne yazık ki bu konuda hüküme
tin programında varolan şeyler, -
Kürtleri yok saymak kadar gülünç 
ve göstermeliktir. Yeni hükümetin 
programında, Kürtlerin · adı veril
meden, ''Gikedeki etnik grupların 
kendi kültürel kimliklerini ifade 
edebilmeleri " nden söz ediliyor ve 
somut olarak ise, kendi dillerinde 
kitap ve gazete çıkarabilirler, ken
di dillerinde özel ders alabilirler 
deniyor. · 

Yani ne politik, ekonomik ve yö
netsel haklar, ne de kültürel hak
ları n tümü. Kürt dili radyo ve 
telavizyanda yine yasak bir dil; yi
ne resmi kurumlarda konuşulamı
yacak, eğitimde kullanilamıyacak . 
Eğitim diye, " özel ders almadan" 
söz ediliyor. Herhalde isteyen Kürt 
veli, çocuklarına, ingilizce dersi 
verdirir gibi özel öğretmen tuta
cak! Peki neden Kürdistan'daki 
binlerce köy ve kent ilkokul u, yüz
lerce ortaokul ve lise Türk diliyle 
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~itim yapacak da Kürtçeye gelin
ce özel ö{lretmen! Neden Kürtler 
kendi dillerinde okumasınlar? 

Görülüyor ki kültür konusunda 
verildi{li söylenen haklar da ko
miktir. Kürtçe kitap ve dergilere ta
nınan serbestinin ise ne derece 
serbesti olup olmadı{lını zaman 
gösterecek. Bu konuda bile iyim- · 
ser de{lilim. Kısa süre önce söz
de Kürt müzi{li serbest bırakılmıştı; 
ama kaset yayınlama hakkı Kültür 
Bakanlı{lı'nın iznine bırakıldı ve 
bakanlık, politikayla ilgisi, dünkü 
iktidar partisi ANAP'ın toplantıla
rında türkü söylemekten ibaret 
olan ibrahim Tatlıses'in Kürtçe ka
setlerine bile izin vermedi!. 

Kürdistan'da devlet terörüne 
son verme konusunda ise hükü
met hiçbir somut adım atmaya ha~ 
zır de{lil. içişleri Bakanı daha 
birkaç gün önce, Ola{lanüstü Ha
li sürdüreceklerini, köy koruculu
{lu sistemini koruyacaklarını 

. açıkladı. Yeni hükümet de eski po
litikayı sürdürüyor. Barışçı bir çö
züm için ciddi adımlar atacağına 
şiddet yoluyla, ordu ve polis gü
cüyle, yeni tür savaşçı ~irliklerle 
sonuç almayı umut ediyor. 

llildimet Ilanun gerekçesi olarak PIK 
eyleMlerini g6sterlyor ve "PIK'n1n 
tertrine son Yiniiiden banşçı bir or.t 
tam saOianamaz" diyor. 

· Hükümet bu iddiasında haklı 

değil. Bu suyu yokuşa sürmektir. 
Herkes de bilir ki PKK'nın eylem
lerine yol açan devletin yıllardır sü
regelen terör politikasıdır. Ve 
devlet bunu bilerek, isteyerek yap
tı. O, 1960'1ı- 70'li yıllarda barışçı 
ve kitlesel biçimde gelişmekte 

olan Kürt ulusal hareketini bilerek 
terörize etti. O Kürt yurtsever ha
reketini kışkırttı ve bazı grupları za
mansız, yanlış eylemiere yöneltti. 
Böyle yapmakla, ulusal hareketi · 
kitlelerden koparmak, köşeye sı
kıştırmak, daha gençkan ezmek 
istedi. Türk devleti, kendi terör po
litikası için bahaneler yarattı. 

Ne var ki yanıldı. Kendi eliyle 
yaktığı kıvılcım ı bir süre sonra de
netliyemez oldu. Kürt halkını sin
dirmek, ulusal hareketin "kökünü 
kazimak" için estirdiği terör geri 
tepti. insanlar işkenceye, ölüme, 
açlığa direnerek korku duvarlarını 
aştılar. Rejim şimdi ne yapacağı
nı şaşırmış durumdadır. O terör 
yangınına eteklerini kaptırmıştır ve 
ondan kurtuluşu daha fazla terör 
estirmekte buluyor. Oysa bu, yan
gının üstüne körükle gitmektir. Gö
rülüyor ki yeni hükümet de 
geçmişten ders almamıştır. 

6yle Ise Urt SOIUIIIIIIUIIbarlfçl ve de
mokratik ç6zümii dalruna.nda han· 
gl ad1mlann abimasi gerekir? 

Bizc'e sorunun temel çözümü 
Kürt halkının kendi durumu .hak
kında serbestçe karar verebilme-

. si, yani self determinasyondur . 
Bizim programımız ise aynı za
manda federatif bir çözümü içeri
yor. Ancak bunun için yeni bir 
anlayışa ve barış ortamına gerek 
-var. Hükümet öncelikle devlet te
rörüne son vermeli ve sorunun ba-
rışçı yöntemlerle çözümüne açık · 
olduğunu göstereri ilk ciddi, somut 
adımları atmalıdır. Bu adımlar şun
lardır: 

• Kürdistan'da Olağanüstü hal 
kaldırılmalı; 
• Kürdü Kürde kırdırma uygula
ması olan köy koruculuğu sistemi 
dağıtılmalı; 
• Bir cinayet ve provokasyon ör
gqtü olan özet timler dağıtılmalı; 
• Işkence uygulaması son bulma
lı; genel af çıkarılmalı; yurttaşlıktan 
çıkarılanlara hakları iade edilmeli; 
• Örgütlenme özgürlüğü tam ola
rak tanınmalı; Partimiz de içinde 

ılmak (ı- Jre tüm yasaklı partiler 
yasal çalışma hakkına kavuşmalı; 
• Radyo ve televizyorida Kürtçe 
yayın yapılmalı; Kürt dili resmi ku
rumlarda konuşulabilmeli; Kürdis
tan'da e{litim Kürtçe yapılmalı. 

Bunlar barışçı bir ortama geç
mek için atılması zorunlu ilk ve 

DENG 

ciddi adımlardır. Hükümet eski po
litikasını terk ettiğini ancak böyle 
kanıtlayabilir. 

Böyle bir ortamda terörün ge
rekçesi kalmaz. Biz, PSKT olarak, 
hiçbir dönemde Kürt sorununun 
terörize edilmesinden yana olma
dık. Bunun h~r iki halka da çok 
ciddi zararlar vereceğinin bilincin
de idik ve kamuoyunu, yurtsever 
güçleri ısrarla uyardık. Nitekim bu
günkü terör ortamı Kürdistan'da 
yaşamı çekilmez hale getirmiş ve 
geniş bir sürgün ve göç dalgası
na yol açmıştır. Bu Türkiye'deki 
sömürgeci ve militarisı güçlerin 
işine geliyor. Biz ülkemizin yanıp 
yıkılmasını, halkımızın göç etme
sini, mülteci durumuna düşmesi
ni istemiyoruz. Şiddet çok pahalı 
bir araçtır ve çoğu zaman da ama
ca varmaya yetmez. Bu nedenle 
biz, terör ortamının son bulmasını 
ve sorunun barışçı çözümü için 
yolun açılmasını içtenlikle istiyo
ruz. Buna yol açan Türk devletinin 
kendisidir ve şimdi terör ortamın
dan çıkmak için de ilk ciddi adım
ları onun atması gerekiyor. 

Partinizin progra.n.nda federasyon 
6nerlsl yer allyar. Sol,..._'dl n Ya
goslavya'da yafananlardan sonra ·da 
bu g61'8Jte misiniz? 

Sovyetler'de ve Yugoslavya'da 
. yaşananları her duruma ve tüm 
zamanlara genelleştirmek doğru 
olmaz. Her ülkenin somut koşul
larına bakmalı. Belli bir ülkede ve 
zamanda uygun düşmeyen bir çö
züm biçimi başka bir ülkede ve za
manda uygun düşebilir. Birlikte 
yaşama, karşılıklı ortak çıkarların 

. yanısıra, -ancak geniş bir demok
rasi, eşitlik ve karşılıklı hoşgörüye 
le mümkündür. Yugoslavya ve 
Sovyetler, besbelli bunu başara
madılar; kimi eşitsizliklere ulusal 
egoizm duygusu eşlik edince söz
konusu birlikler da{lıldı. Ben Sırp
ların birliği zorla yaşatma yönün
deki çabasını onaylamıyorum; bu 
kaba z9rbalığa dönüşmüştür. Fe-
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deral ya da konfederal birlik, her 
durumda ancak gönüllülük esası
na dayanmalıdır. 

Türkiye ve Kürdistan koşulları
na gelince, her iki halkın federal 
bir yapı içindeki birlik istemini mut
laklaştırmıyorum; ama bence, 
halklarımızın içinde bulunduğu 
nesnel koşullar, şu aşamada böy
le bir çözüme en uygundur. Bu 
Kürdi.stan'daki Türkler ve Türki
ye'deki Kürtler için de en uygunu
dur.. 

------------Türk hükülllltl tarafindan ablmas: ~l 
gerekli saydiliRIZ ....ı adiniiar böy
le bir çözüme ulqmaya olanak sağ
lar m•? 

Doğrudan böyle bir sonucu sağ
lamaz elbet; ama ona giden yolu 
aç~bilir .. Demokratik bir ortamda 
kitlelerin eğilimlerini ortaya koy-

. maları daha kolaydır. Barışçı yol 
ve yöntemler her iki halk için de 
büyük kayıplara, acılara yol aç
mazlar. 

Ben, Kürt halkı için, demokratik 
koşullarda gelişen bir örgütlülü
ğün, bilincin çok daha büyük · 
önem taşıdığı ve sonuç alıcı oldu
ğu kanısındayın;ı. 15 milyonluk 
Kürt halkının oyları, 15 milyon tü
fekten çok daha etkili bir araçtır. 
Özellikle de günümüz koşulların
da bu böyledir. 

inanıyorum ki barışçıl ve de
mokratik bir ortamda Kürt toplumu 
köleliğe hayır diyecek, ya demok
ratik bir federasyonu, ya ayrı dev
leti seçecektir. Halkın bu istemine 
ise herkes saygılı olmalı. Türk hal
kının da böylesi bir istem karşısın
da farklı davranabileceğini san
mıyorum. Sovyet örneği ortada. 
Yeter ki terör ar.acı ortadan 
kalksın. 

PSIT llM tiriili un ... Için geç
..,., Tlrklye linllstani'IIÜII baf· 
ka 6rgiltler onu sert biçimde 
alaşlli•er. Oıa•ıte PICI, fallarasren 
Istelllini retonnlzm, ı.,lldan da 6te 
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Illanet Olal'lk suçlalllaktaydl. Oysa 
son bir YilllM bu yana, PIK daiiU, di· 
jer irgitlerln de bu tür bir çizillit 
evet dediklerini basiiiiian lzllyoruz. 
Sizce yaklı~~llllllklllu dalişildik Ilan
gl nallaRiere day8Riyor? 

Hayat onları bu noktaya getirdi. 
Biz bu değişimi olumlu sayıyoruz. 
Zamanla örgütlerin görüş ve dü
şüncelerinde değişiklikler olması 
doğaldır. Hatasını görmek ise bir 
ayıp değil. 

Bize yönelik suçlamalara gelin
ce, bu her zaman gerçek inanca 
dayanmıyor. Suçlamak için suçla
ma yapanlar çoktur. Bu özellikle 
de PKK'yı yönetenler için geçerli
dir. Sizin de belirttiğiniz gibi, on
lpr yıllarboyu, federasyon istemini 
savunduğumuz için dünyanın gü
rültüsünü kopardılar, bize en ol
madık suçlamalar yönelttiler. 
Şimdi kendileri de aynı istemde 
bulunuyorlar. Bunu yaparken en 
küçük bir özeleştiri yapma gereği
ni bile duymuyorlar. Ustelik, baş
ka biçimlerde bize çamur atmaya, 
"reformist", "işbirlikçi", "hain" 
demeye devam ediyorlar. Bu cid
<;1i bir tutum değil; ama PKK şefle
ri için doğal, sıradan bir iştir .. 

Bu olay, ders almasını bilenler 
için ibret vericidir. Diğer politik gö
rüş ayrılıklarında ve yöntem fark
larında da, bizim mi yoksa onların 
mı haklı olduğ_unu en iyi zaman 
gösterecektir. Orneğin biz, Kürdis
tan'ı kendi aralarında bölüşenlere 
dayanarak zafere ulaşmanın 
mümkün olmadığı görüşündeyiz. 
Zaman bu konuda da bir karar ve
recek elbet. Umarız . ki bedeli çok 
ağır olmaz .. 

,.C'da .. ~niz çemler, Par
tiiizin bu önerisini nasil değerlendl· 
rlyorlar? 

·Biz, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yüz
bin Türk için istediğini Türkiye 
Kürdistanı ve Türkiye'deki 15 mil
yon Kürt için istiyoruz. Bu kadar 

DENG 

makul bir istemi kim haksız bula-
. bilir? Bu istem görüştüğümüz her
kes tarafından anlayışla karşılan
dı. Üstelik son gelişmeler 2. Dün
ya Savaşı sonrası kurulmuş den
geleri alt üst etti, sınırların kutsal
lığı kalmadı. Yalnız federatif bir çö
züm değil, Kürtlerin kendi bağım
sız devletlerini kurma hakkı da ' 
insanlarca · artık ·yadırganmıyor. 
Ancak bu, uluslararası dengelere 
bağlı. Günümüz koşullarında 
Türkiye'nin ve Kürdistan'ı bölüş
müş öteki bölge devletlerinin sınır
larının değişmesi olanağı görül
müyor. Bu nedenle de federas
yon istemi gerçekçi bir çözüm sa
yılıyor. Elbet kendi politikaları 
bakımından nüanslar var. Başka
ları için, Türkiye'ye dönüp de, 
açıkça, federatif bir çözüme evet 
demesini isternek kolay değil. 
Ama kimse de Türkiye'nin tutumu
nu onaylamıyor. Bu sonucu halkı
mızın mücadelesi yaratacak . 
Günü gelecek, Türk hükümetinin 
kendisi, bugünkü "üniter devlet'' 
gibi gülünç gerekçeleri, ayağı 
ayakkabıya uydurma çabasını bir 
yana bırakıp, "alın size eşit hak
lar, gelin federasyon kuralım!" di
yecek. Geç· kalmazsa elbet. 
Bugünkü baskı politikası biraz da
ha sürerse, öyle görünüyor ki, ül
ke daha da kana ve ateşe bula
nacak ve çekilecek daha büyük 
acıların yanısıra, birlikte yaşama
nın koşulları da tümden ortadan 
kalkacaktır. 

Biz sağduyunun gereğini öneri
yoruz ve bu tüm tarafların yararı
nadır. Türk hükümeti eğer yetmiş 
yılın kemikleşmiş anlayışından sıy
rılabilirse, kendisi için de başka 
çözüm yolu olmadığını görecektir. 
O, iç ve dış kamuoyunda boş 
umutlar yaratmaya yönelik propa
ganda çabası yerine ciddi, somut 
adımlar atmalıdır. •• 

(*)Bu yazı, denge komkar'ın 137. sa
yısından alınmıştır. 
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Dr. Mariana FOKAKİ; 

"KALBİM KÜRDİSTAN'LADIR" 

•• ;. bdhya · ocildaii~f. ~i§iitd :("ivJedecm; bd ~ônde) :1; Ariilrk 199tgünü Atina.Onive;slti§r. 

. Trp Fakültesi R~Jft(j[{D~ Btrıa§i'hdci Kürdist~H·a yaptrğr yaidrrnlarr; slaYtlar eşliğihdeve ·geniŞç~ 
bir hplantryla kamfıpyuna açrkladi:.Kürt halkinm içinde bulunduğu olumsuz koşUllan yakrndan 

bildikleri için, Kürdfsian'a enkrsa zamandilyeniden gideceklerini açrklayan DDÖyetkilileiiTF 

den, DDÖ Yunanistan Örgütü Başka'ni TeofitosROZENBERG ve Dr. Mariana FOKAKi ile · 

habirimiz Cemi/ T}JR~N'rnyaptrgl röp~rta]{ i:JEurl;;ırrmrz~ sunuyoruz.> .> ·· 
·.·: :;.. ., :::;::::;::::::<:>:;:-:.:-:-··.···· 

:-:-<-

DENG: Dünya Doktorlar Örgütü (Yetri Tu Kos
mo) hakkında bilgi verirmisiniz? 

ROZENBERG: Herşeyden önce Kürtlere hitabe
den bir Kürt Dergisi'yle, Deng'le yaptığımız bu söy
leşiden dolayı duyduğumuz sevinci belirtmek iste
rim. Çünkü, bu vesileyle Kürt halkıyla aramızda varo
lan dostluk ve sevgi bağını daha da pekiştirmiş olu
yoruz. 

insani ve tıbbi amaçlarla, kar gütmeden, hükü
metlere bağlı olmadan (Non Govermend) çalışan; 

savaşlardan zarar gören, mülteci durumuna düşen, 
zorla sürgüne uğratılan halkiara yardım etmek için 
DDÖ bundan yaklaşık 10 yıl önce Fransa'da kurul
du. Yunanistan Örgütü (Yetri Tu Kosmo) ise 2 yıl ön
ce kuruldu, şu an 300 üyemiz var. 

DENG: Kürdistan'a gitme kararınızın nedenlerini 
açıklar mısınız? 

ROZENBERG: Kürdistan' ın, ilk hedeflerimizden 
biri olduğunu söylemek bir tesadüf değildir. Geçen 
Nisan ayında ve daha önce yaşanan olaylar bizleri 
derinden etkilemiŞti. Bütün insanlığın Kürt dramı 
karşısında geçirdiği şoktan sonra, biz de, Kürt 
halkının bu zor gününde bütün gücümüzle onun 
yanında olmamız gerektiğine karar verdile Diyebi
lirim ki o zamana kadar, Kürtler ve tarihleri hak
kında çok şey bilmiyorduk. Yaşadığımız olaylar
dan sonra, bizler kendimizi Kürt dostu olarak ka
bul ettik. Bu konudaki görüşlerini iletmek üzere 
öncelikle sözü meslektaşım Dr. Mariana FOKA
Ki'ye bırakmak istiyorum. Kendisi ilk Yunanlı ka
dın doktor olarak, olayların başladığı Nisan ayı 

başında Türkiye-lrak sınırında bulunan Ulude
re'de bulundu. Çok güç koşullar altında mülteci . 
kamplarında yaşayan insanlara yardım etti. Bu bi
zim Kürt halkıyla kurduğumuz ilk yakın ilişki oldu. 
O zamandan beri kendimizi bu halka bağlı hisse~ 
diyoruz. 

FOKAKi: Ben de, bir Kürt Dergisi'yle röportaj 
yapmanın sevincini yaşıyorum . Yaşadığım birçok et
kileyici olay var. Nisan ayının başında iki doktor ar
kadaş; Niko TORASiA, Kosta ALBANOPULO ile bir
likte Kürdistan'a gittik. Ayrı ayrı kamplarda tıbbi yar
dımlarda bulunduk. Fakat ihtiyaçların büyüklüğü kar
şısında günde 12 saat çalışmamız ve 300 kişiye tıbbi 
yardımda bulunmamız bile ihtiyacı karşılamıyordu. 

Bütün bunlara rağmen birşeyler yaptığırrııza inanıyo
rum. 

Herşeyden önce Kürtlerle direk ilişki içerisine gir
dik. Kürtleri çok zor koşullar altında yaşarken tanı
dım . Buna rağmen konuksever, sıcakkanlı ve gurur- · 
lu idiler. Bendem iyi bilirsiniz ki, kışın, sıfırın altında 
bir soğukta, 2000 m. yükseklikte insanlar hiçbir şe
ye sahip değildiler. Bir battaniyeleri bile yoktu, buna 
rağmen bu insanların saygıdeğer davranışları görül-

. meye değerdi. Bizleri çok çok iyi karşıladılar, dünya
dan kopuk olmadıklarını hissettiler. Doktorlar olarak 
bizim gözlemlerimiz, sabit deneyimlere dayanıyor. 
8izim gözlemlerimiz, basın mensupianna da ·dediği
miz gibi, hiçbir politik amaç gütmeden, somut yaşa
dığımız olaylara ve gözlemlere dayanmaktadır. Aynı 
zamanda doktorların görev alanının dışına çıkmış 
bir olayın tanıklarıyız. Ben bu olayları yüz yüze yaşa
dım . Benim için ağır olaylardı. Ancak bu insanların 
acıları karşısında benimki bir şey değildi. 

DENG: Kürdistan'daki izlenimlerinizi anlatır mısı
nız? 

ROZENBERG: Daha önce Kürdistan·.~ gitmiş 

olan Mariana ve diğer doktor arkadaşl<i(ın 'bizl~re 
vermiş oldukları enformasyonlar, TV ve basında gor
düklerimiz bizi Kürdistan'a gitmeye teşvik etti. Gidişi
miz hiç te kolay olmadı. Fakir bir ülkenin, ekonomik 
olanakları sınırlı olan bir örgütüyüz. Ancak önümüze 
hedef olarak bu yolculuğu koymuştuk. Mayıs ayı 

içinde 2 üyemiz; Dr. BUDURiS ve Dr. MiKiADiS, ilk 
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durum ve ihtiyaçları yerinde görmek için Irak Kürdis
tanı'nın Ranya, Erbil, Kerkük, Süleymaniye ve Da
hak bölgelerini dolaştılar. Geri döndüklerinde, getirmiş 
olduklan enformasyon doğrultusunda karar verdik ve 
büyük bir kampanya başlattık. Topladığımit ilaç, tıbbi 
malzeme ve yiyeceklerin toplam değeri 20.000.000 
Drahmi'yi aşıyordu. Bu vesileyle bu kampanya süresin
ce bize yardımlan dakunanlara teşekkürlerimi iletmek 
isterim. Yardım yapaniann büyük çoğunluğu sıradan 
halktı. Özellikle Kuzey Yunanistan bölgesinder yardım
lar geldi. Bu yardırnlara resmi kuruluşlar ve devlet de 
katıldı. özellikle DışiŞieri Bakanlığı, KızılHaç yardım et
ti. Savunma Bakanlığı bize nakliye için uçak tahsis etti. 

Yunanistan'ın büyük hastan& eri de dayanışma 
gösterdiler. Sanıyorum tüm bunL.~ Yunan halkının 
gelişmeleri ne kadar yakından izlediğini ve ne dere
ce Kürt halkıyla dayanışma iÇinde olduğunu gösteri
yor. · Ağustos sonunda 7 kişilik doktorlar heyeti ola
rak Kürdistan'a gittik. Kolay bir yolculuk değildi. 
Uçağımız zorunlu olarak Bağdat'a indi. Yardımların 
Kürt halkına ulaşması için birçok diplomatik engelin 
aşılması gerekiyordu. 2 büyük kamyona, ·16 ton mal
zemeyi yerleştirip Kürdistan'ın Ranya Şehri'ne götür
dük. Ranya'da gördüğümüz karşılama, konuksever
lik ve sevgi bizler için unutulmaz bir anı olarak kala
caktır. 20 gün Ranya'da hastanede çalıştık. O gün
lerde, çatışmalardan ötürü gelen çok sayıda ağır ya
ralıyıameliyat etmek gerekiyordu ve bizden başka 
da cerrah yoktu. Grubumuzda kalp, çocuk,mikrobi
yoloji doktoru ve cerrah vardı: Çok çalıştık, çok 
önemli d_ostluklar edindik. Oradan ayrıldığımızda, 

tekrar döneceğimize dair söz verdik. Şimdi ikinci bir 
yardım için tekrar ilaç ve yiyecek toplayıp gitmeyi 
düşünüyoruz. Her alanda Kürt halkının, Yunan hal
kıyla ne kadar dost olduğunu gördük. Kürt halkının, 
Yunan halkını nasıl sadık bir dost ve doğal bir mütte
fik olarak gördüğüne tanık olduk. Bu bize çalışmala
rımızı devam ettirmemiz için güç ve moral veriyor. 

DENG: Bu süre zarfında kimyasal silahlardan et
kiler:ımiş insanlarla karşılaştınız mı? · 

ROZENBERG: Çalışmalarımız sırasında Ranya 
bölgesinin en uzak köylerine bile gittik. Irak ordusu
nun yapmış olduğu tahribatları gördük. Yerle bir 
edilmiş bu köylerde, katliama uğrayan binlerce Kür~ 

. dün mezarıyla karşılaştı k. Kimyasal silahların yol aç
tığı taelayı ve bomba kalıntılarını gördük. Kürt halkı 
üzerinde gördüğümüz patolojik kalıntıların önemli 
bir kesimi kimyasal silahların kullanıldığını kanıtlar ni
telikteydi. Bu kalıntılar o kadar net ve barizdi ki, kirn
yasal silahların kullanıldığına dair hiçbir şüphe götür
müyordu. Bu kalıntılar ve kalıntıların süreç içindeki 
etkilerini inceleyecek, serbest bir ortamda, uzun bir 
süre çalışabilecek uluslararası bir uzmanlar komite-
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sine ihtiyaç vardır. Böylesi ciddi bir çalışmanın so
nunda bilimsel sonuçların elde edileceğine inanıyo
rum. Bunun yanında gerçek olan birşey varsa o da, 
tıbbi yardırnlara olan ihtiyacın çok büyük olduğu
dur. Bu büyük ihtiyaçlar karşısında kendimizi güç
süz hissediyoruz. Bu noktada dünyadaki bütün bi
lim adamlarına, bütün doktorlara, Irak Kürdistanı 
halkının çok ciddi sağlık sorunlarına daha fazla dik
kat ve yardım etmeleri için çağrıda bulunuyorum. 

DENG: Sayın FOKAKi, siz Kürdistan'ı suni ola
rak bölen Türkiye-lrak sınırında bulundunuz. izlenim
lerinizi anlatır mısınız? 

FOKAKi: Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye · 
Kürdistanı'ndaki nüfusun çoğunluğu Kürtlerden olu
şuyor. Bizleri T.Kürdistanı'ndaki evlerinde ağırladı
lar. Onların yardımı olmadan çalışmamızı sürdürme
miz mümkün değildi. Orada halkınızı gördüm ve ta
nıdım. Zor . yaşam koşulları altındaki bu insanların 
ne derece gur'urlu, konuksever bir halk olduklarını 
gördüm. Beni etkileyen önemli şeylerden bir tanesi 
de T . Kürdistanı halkının, kardeşleri olan Irak Kürdis
tanı halkına gösterdikleri destek ve dayariışma oldu. 
Yiyecek yardımı ilk günlerde özellikle T.Kürdistanı'n
dan geliyordu. Doktorlar olarak bizler ilk gün ora
daydık. Bizlerin çalışması, konumumuzdan dolayı 
fazla engellenmiyordu. Yiyecek yardımlarının halka 
ulaşmasının Türk görevlileri tarafından ciddi bir şekil
de engellendiğini gözlemledim. Bizlerin baskıları so
nucu T.Kürdistanı tarafında toplanmış bulunan yiye
cek ve suyun 2-3 günden sonra dağıtımı sağlandı. 
Türk ordusu sınırı kapalı tutup insanların geçmesini 
engelliyordu. Gerçekte sınırlar ortadan kalkmıştı. 

Ben, nehri aşarak kamplara gidip geliyordum. Beni 
en fazla etkileyen durum da acı çeken çocuklardı. 
Grubumuzda çocuk doktoru vardı. Elimizden geleni 
yaptık, fakat yeterli olmadı. ,Koşullar çok ağırdı, cid
di beslenme yetersizlikleri vardı, tüm bunlar çalışma
l~rımızı etkisizleştiriyordu. 

DENG: Dergimiz aracılığıyla Kürt halkına iletmek 
istediğiniz mesajınız var mı? . 

ROZENBERG: Bu bayram ve Noel günlerinde 
Yunanistan'da aklı!llız o korkunç kamplara, yüzbin
lerce kişinin açlık ve sefaJet Içinde yaşadığı Süley

·maniye gibi kentlere gidiyor. Yazın, olanakların bi
raz daha iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi, kışın kar ve so-
ğuğunda, beslenme koşullarının ne kadar yetersiz oldu
ğunu tahmin edebiliyoruz. Böylesi günlerde her zaman 
olduğundan çok, kalbimiz Kürt halkının yanındadır. 

FOKAKi: Özellikle beni candan bir biçimde ağırfa
yan Türkiye ve Irak Kürdistanı halkına refah ve barış di
leklerinde bulunuyorum. Batı dünyası için tatil ve din
lenme günleri olan bu Noel. günlerinde kalbirn Kürdis
tan'ladır. Kürt halkını hiç bir zaman unutmayacağım. 
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ŞEVEN PIŞTGIRİYA 

KOVARADENG 

MERSiN 

DENG'Ie Dayanışma Geceleri'nin üçüncüsü Mer

sin'de Yol-iş Sendikası Düğün Salonu'nda yapıldı. 

Yaklaşık 550 kişi kapasiteli salonu, 1000 kişiye yakla

şan bir kitle doldurdu. Gece, saat 18.30'da yapılan 

açış konuşmasıyla başladı. Açış konuşmasından · 

sonra şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu, ulu

sal marşımız "Ey Raqip" eşliğinde yapıldı. Saygı du

ruşundan sonra DENG'in sahibi Hikmet ÇETiN kitle

ye hitaben konuştu. Hikmet ÇETiN'in konuşması kit

lenin coşkulu alkışlarıyla desteklendi. Daha sonra 

11-12 yaşlarında, Newroz adlı bir çocuk sanatçı üç 

parçayla programa katıldı. Newroz' dan sonra aynı 

zamanda gecenin sunuculuğunu da yapan Oengbej 

ORHAN söylediği parçalarla kitleyi coşturdu. Daha 

sonra sahneye çıkan HKD Amed Halk Oyunları Eki

bi, yaptığı gösteriyle büyük beğeni topladı. 

Bu gösteriden sonra sergilenen, Halepçe Katli

amı' nı anlatan mizansen sırasında kitle, "Bımre Sad-

- dam, Bıji Kurdıstan" slogc;ınlarıyla sömürgecilere 

olan nefretini bir kez daha haykırdı. Mizansen sıra

sında gösterilen Halepçe'de çekilmiş slaytlar da kit

lenin kininin doruğa çıkmasına yol açtı. Mizansen

den sdnra sahneye çıkan Kürt halkına malolmuş de

ğerli sanatçı Said GABARi 40 dakikaya yakın süren 

programı sırasında kitleyi kah hüzünlendirdi, kah 

coşturdu. 

Gece bmyunca program aralarında yoğun ola

rak, geceye gönderilen dayanışma mesajları okun

du. Mesajlar içerisinde en büyük ilgiyi, Türkiye Kür

distanı Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal SUR

KAY'ın mesajı çekti. Salonda bulunan kitle uzun bir 

süre mesajı ayakta alkışladı. Kürtçe ve Türkçe ola

rak okunan mesajın bitiminde kitle "Bıji Partiya Sos

yalist a Kurdıstana Tırkiye" sloganını coşkulu bir bi

çimde attı. 

MERSiN- iZMiR TEMSiLCiLiKLERi 

Programda son olarak sahneye Koma Denge 

Azadi çıktı. Koma Denge Azadi Kürdistan Şehitleri 

Metin AKSOY ve Mustafa ÇAMLIBEL·anısına yap

tığı besteyle başladığı programı boyunca yoğun ilgi 

gördü. Program devam ederken bir ara elektrikterin 

kesilmesine rağmen kitle, Koma Den.ge Azadi'nin 

söylediği parçalara eşlik ederek programın aynı coş

kuyla sürmesini sağladı. 
Gece saat 23.00 sıralarında büyük bir olgunluk 

içerisinde sona erdi. Gecenin bitiminde kitlenin· kanısı, 

Mersin'de böylesi bir gecenin ilk kez yaşandığıydı. 

i ZMiR 

DENG'Ie Dayanışma Geceleri'nin 4.'sü 10 Ocak 

1992 günü izmir'de yapıldı. Ülkü Sineması'nda yapı

lan geceye yaklaşık 1500 kişi katıldı. Gece, sunucu 

ORHAN' ın Türkçe ve KürtÇe olarak yaptığı açış ko

nuşmasıyla başladı. Sunucu, Kürt halkının mücade

lesinin bu gün artık kitleselleşerek yükseldiğini ve 

bu mücadelede en büyük dostumuzun Türk halkı

nın emekçi kesimleri olduğunu vurguladı. Kürt soru

nunun çözüme . kavuşmaması halinde Türkiye'de 

gerçek demokrasinin yerleşmeyeceğini, Kürt halkı 

özgür olmadan: Türk halkının da özgür olamayaca

ğını vurgulayan sunucu, sözlerini "Bıji Bıratiya Ge

lan, Bıji DENG, Bıji Kurdıstan" sloganlarıyla noktala-

dı. Açış konuşmasından sonra Kürdistan Şehitleri 

anısına saygı duruşu "Ey Raqip" eşliğinde yapıldı. 

Saygı duruşunun ardından sahneye çıkan Dergimi- ' 

zin Sahibi Hikmet ÇETiN'in yaptığı konuşma, iz

mir'de de izleyicilerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı. 

Hikmet ÇETiN'in konuşmasından sonra Kürt hal

kının geleneksel türkülerinden seçkin örneklerle sah

neye çıkan Dengbej ORHAN'a, kitle uzun süre alkış

larıyla eşlik etti. ORHAN'dan sonra HKD Amed Di

yarbakır Ekibi'nin gösterisi büyük ilgi topladı. 1988 
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Mart'ında Kürt Himşiması olarak ta
rihe geçen Halepçe Jenosidi' nin 
sergilendiği mizansen sırasında atı
lan "Bımre Saddam, Bıji Kurdıstan" 
sloganları Kürt hal.kının hınç ve nef
retini dile getiriyordu. 

Programın sonraki bölümünde 
12 yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye 
dönen değerli sanatçı BARAN sah
neye çıktı. Özellikle söylediği Zaza
ca parçatarla büyük beğeni topla
yan BARAN, programının bitiminde 
kitle tarafından uzun süre alkışlan
dı. BARAN'dan sonra sahneye çı
kan halkımızın mücadelesiride de
ğerli bir yeri olan Said GABARi, tür-
küleriyle kitlenin coşkusunu arttırdı. GABARi'nin 
programı sırasında bir ara gecenin niteliğine uygun 
düşmeyen sloganlar atılması üzerine Said GABARi 
programını keserek, hiç bir örgütün, partinin, liderin 
Kürdistan'dan büyük olamayacağını, Kürt. halkının 
mücadelesinin ancak birlik ve mücadeleyle zafere 
ulaşabileceğini vurguladı. Bunun üzerine salonda 
bulunan kitle büyük bir katılım ve coşkuyla "Bıji Kur
dıstan" sloganını atmaya başladı : GABARi coşkulu 
alkışlarla programını bitirdi. 

Programın sonraki bölümünde DENG'in yayın 
yaşamını anlatan ve seçim döneminde Dergimizin 
desteklediği bağımsız adayların seçim çalışmaların
dan görüntüterin yer aldığı slayt gösterimi sırasında 
"Denge Me Naye Bırin, Her Bıji Deng, Azadi Jı Bo 
Kurdıstan, Bıji Azadiya Kurdıstan, Bıji Kurdıstan" slo
ganları atıldı. 

Slayt gösteriminden sonra okunan, Türkiye Kür
distanı Sosyalist Partisi (PSKT) Genel .Sekreteri Ke
mal SURKAY'ın geceye gönderdiği mesaj, kitle tara
fından uzun süre ayakta alkışlandı. 

Programın son etkinliği, Kürt halkının bu tür et
kinliklerinin değişmez grubu Koma Denge Azadi'y
di. Koma Denge Azadi çağdaş müziği ile kitlelerin 
arasında tuttuğu onurlu yerin hakkını bir ke4 daha 
veriyordu. Gece. programı Koma Denge Azadi'nin 
söylediği "Kine Em" adlı parçayla sona erdiğinde kit-
lenin coşkusu don.iktaydı. · 

Geceye bir çok kişi, kurum ve kuruluş tarafından 
dayanışma mesajı yollanmıştı. Gecenin bitiminde . 
Koma Denge Azadi'nin solisti Serhat KARAKAŞ key
fi bir biçimde gözaltına alındı. Tüm girişimiere rağ-
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DENG 

izmir Gecesi'nden bir görüntü (Foto: DENG) 

men serbest bırakılmayan KARAKAŞ, üç gün gözal
tında tutulduktan sonra salıverildL 

iSTANBUL 

Ülkede ve Türkiye'de yapılan DENG'Ie Dayanış
ma Geceleri'nin 5.'si 17 Ocak 1992 günü istanbul 
Zafer Sineması ' nda yapıldı . Yaklaşık 2000 kişilik bir 
kitlenin katılımıyla yapılan gece, Kürt halkının yükse
len özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bir kilo
metre taşı özelliğindeydi. Gerek programın niteliği 
ve gerekse disiplin ve organizasyon açısından ge
ce, böylesi geceler içerisinde ayırdedilebilecek bir 
nitelikteydi. Katılan kitlenin büyük bir disiplin içinde 
izlediği gece boyunca, Kürt sorunu tüm boyutlarıyla 
irdelendi, sorunun çözümüne yönelik önerilerde bu
lunuldu, Kürt kültürünün seçkin örnekleri sergilene
rek, Kürt kimliği ve Kürdistan gerçeği kitlelerin bilinç
lerinde bir kez daha şekillendi. 

Geceden önce salonun çevresi adeta polis tara
fından abluka altına alınmıştı. Geceye gelen kitleyi 
tek tek arayarak salona alan polis; geceye katılmak 
üzere gelen kitleden bir kişiyi üzerinde Öevrimci 
Emek Dergisi bulundurduğu için; Emek Dergisi'n
den Şaban DEVREZ'i Emek Dergisi'ni sat~ak üzere 

· salona getirdiği için; Newroz Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Remzi BiLGET'i ise Deng'le Dayanışma 
Gecesi'ne verilmek üzere yazılmış Newroz Dergisi'
nin mesajını üzerinde bulundurduğu için gözaltına 
aldı. Gecenin bir gün öncesinde, Deng okurlarından 
Mansur ÖNÜRME de Yalova'da, Deng'le Dayanış
ma Geceleri' nin afişini kapalı yere astı ğı ve üzerinde 
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istanbul Gecesi'nden bir görüntü 

gece biletlerini bulundurduğu için ' gözaltına alındı. 
Gözaltılar, gerek sunucu ve ·gerekse geceye katılan 

kitle tarafından protesto edildi. Mansur ÖNÜRME ve 

Remzi BiL.GET daha . sonra çıkarıldıkları nöbetçi 

mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gön

derildiler. 
Gecenin yapılacağı salonda, üzerlerinde, ''Tüm 

Kürt Partilerine Serbestçe Örgütlenme Hakkı Tanın
sın, insanlık Suçu işkenceye Son, Cinayet Şebekesi 

Özel Time Hayır, Olağanüstü Yönetimlere Son, Köy 

Koruculuğu Kaldırılsın, Yurttaşlıktan Çıkarılanlara 

Tüm Hakları Geri Verilsin, Kürtçe Eğitim Hakkı Sağ

lansın, Radyo ve Televizyonda Kürtçe Yayın Hakkı 

Sağlansın" ibarelerinin yer aldığı dövizler ve yaklaşık 

20 metre boyunda ''Türkiye'ye Demokrasi Kürdis

tan'a Özgürlük" sloganının yazılı olduğu pankart dik

kati çekiyordu. Bunun yanında diğer tüm gecelerde 

de kullanılan Şex Said, Seid Rıza ve Qadı Mıham

med'in resimlerinin bulunduğu bez afiş ve üzerinde 

DENG yazısı bulunan dev bayrak da sahneyi süslü

yordu. 

Gece, açış konuşmasının ardından bu tür gece

lerde gelenekselleşen, Kürt Ulusal Marşı "Ey Raqip" 

eşliğinde yapılan saygı duruşuyla başladı. Saygı du

ruşunun ardından Dergimizin Sahibi Hikmet ÇETiN, 

Deng' in yayın yaşamı süresince karşılaştığı baskı ve 

zorlukları , Kürt sorununun çözümü konusul'}da atıl

ması gereken adımları anlatan konuşmasını yaptı. 

Hikmet ÇETiN'in konuşmasından sonra program 

Dengej ORHAN'ın birbirinden güzel parçalardan 

oluşturduğu repertuarını sunduğu bölümle devam 

etti. 

(Foto: DENG) 

DENG 

Programın sonraki bölümünde, 
çalışmalarını istanbul'da sürdüren 
Şanoya Roja Azadi (Roja Azadi Ti
yatrosu)'nin, Kemal SURKAY tara-
fından yazılan ve Deng Yayınları 

' arasında Kürtçe-Türkçe olarak ya
yınlanan "Dawiya Dehaq (D&hak'ın 
Sonu)" adlı tiyatro oyununu Kürtçe 

olarak sergilediği program kitle tara
fından büyük bir beğeniyle izlendi. 

Oyunun bitiminde seyirciyi selamla
yan tiyatro oyuncuları, kitle tarafın
dan uzun bir süre alkışlandı. Daha 
sonra sahneye çıkan Ozan BARAN 
yaptığı programla adeta 12 yıllık 

hasretin acısını çıkarıyordu. BA

RAN ' ın ardından sahneye çıkan ; gerek sesi ve ge

rekse mücadelesiyle yıllardır halkımızın özgürlük 

mücadelesinde bir sıra neteri gibi çalışmış değerli 

sanatçı Said GABARi büyük ilgi topladı. Salonda bu

lunan kitle Said GABARi'nin programı boyunca Go

vend'leriyle değerli sanatçıya eşlik etti. 
Said GABARi'nin programının bitiminde Deng, 

kendisini anlatan, politikalarını yansıtan slaytların ye

raldığı programla Kürt halkını selamlıyordu. Bu bö- ' 

lüm süresince "Bıji Kurdıstan, Bıji Denge Kurdıstan, 

Her Bıji Deng, Azadi Jı Bo Kurdıstan, Bıji Azadiya 

Kurdıstan, Türkiye'ye Demokrasi Kürdistan'a Özgür

lük" sloganları adeta kitlenin istemlerinin somut ifa

deleri oluyordu. 
Programın son konukları , yine her zaman oldu

ğu gibi Koma Denge Azadi'ydi. Grup, programını 

· geleneksel Kürt ezgilerinin çağdaş bir tarzda yorum

landığı parçalar yanında; kendisine ait bestelerden 

oluşturmuştu. Koma Denge Azadi'nin programı kitle

nin coşkusunun doruğa çıkmas·ına aracı oluyordu. 

Program boyunca yollanan çok sayıda dayanış
ma mesajı okundu. Okunan mesajlar arasında Türki

ye Kürdistanı Sosyalist Partisi (PSKT) Genel Sekre

teri Kemal SURKAY' ın mesajı yoğun bir ilgi gördü 

ve salonda bulunan kitle tarafından uzunca bir süre 

ayakta alkışlandı. Mesajın bitiminde salonda "Bıji 

PSKT" sloganı yoğun bir şekilde atıldı. 

Programın büyük bir olgunluk ve disiplin içerisin

de sona ermesi, Kürt halkının kendi sesini haykıran 

ve onun mücadelesini kendi alanında tavizsiz ve ka

rarlı bir biçimde yürüten DENG Dergisi' ne gösterdi

ği dayanışmanın bir ifadesiydi. , 
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• 
KURDISTAN'DA 

KONTRGERiLLA CiNAYETLERİ SURUYOR 

Kürdistan'da gün geçmiyor ki yeni bir "faili meçhul" 
kontr-gerilla cinayeti ortaya çıkmasın. Kimin ne zaman, 
nasıl öldürülece~i belli de~il. Deyim yerindeyse "at izi; it 
izine karışmış" durumda. Bir yandan yaratılan kaos orta
mı, öte yandan bu kaosu fırsat bilenlerin hergün işle.di~i 
onlarca yeni cinayet. Cinayetler, katliamlar dur-durak hı
miyar. 

Yeni hükümet iktidar programını kamuoyuna açıklar
ken en önemli sorunlardan birini de, "faili meçhul cinayet-. 
lerin failini ve failierini bulmak" şeklinde belirtmişti. Oysa 
Demirel ve · inönü'nün ortaklı~ında kurulan hukümet dö-

. neminde, özellikle Kürdistan'da kontr-gerilla cinayetleri 
alabildi~ine arttı . Demirel-inönü iktidarının üçüncü ayını 
doldurdu~u bu günlerde, büyük ço~unlu~u faili kontr-ge
rilla olan yaklaşık 50 cinayet işlendi ve her geçen gün ci
nayetlere yenileri ekleniyor. Faili meçhul cinayetlerden bi
ri de, cesedi Diyarbakır-Ergani karayolunun 21.km'sinde· 
Örnek-Yaytaş Köy yolunun 500.m'sindeki Tulık Köprüsü 
altında bulunan Harbi ARMAN cinayetidir. 

Olay, iHD Diyarbakır Şubesi'ne avcı oldu~unu belir
ten bir şahıs tarafından yapılan telefon ihbarı sonucu orta
ya çıktı. Cinayetin nedeni ve failieri (1) halen de bilinmi
yor. ihbarın ertesinde 21.01.1992 günü basınla birlikte 
olay yerine giden heyet Harbi ARMAN'ın cesedini köprü
nün altında, suyun do~al akışı sonucu açtı~ı kanala özel 
olarak yerleştirilmiş bir vaziyette buldular. Heyetin, Geyik
tepe Jandarma Karakolu'na gidip böyle bir cesedin bu
lundu~una dair bilgi vermesi üzerine Kanikol Komutanı, 
Cumhuriyet Savcılı~ı'nı arayarak, sorumluluk bölgelerin
de bulunan cesedin olay mahallinde tespitini istedi. An
cak akşama dek beklenilmesine ra~men Savcı olay yeri
ne gelmedi. Daha sonra Savcı, Geyiktepe Karakolu'nu 
arayarak cesedin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılması
nı, olay yerinde inceleme yapmasının gerekmedi~ini, 
otopsinin morgda yapılaca~ını söyledi. Bunun üzerine ce
set bulundu~u yerden çıkarıldı . Çevre köylerden gelen 
köylülerin de cesedi tanımadıklarını söylemelerinden son
ra, ceset akşam saatlerinde Devlet Hastanesi Morgu'na 
getirildi. Ceset suyun içinden çıkarıldı~ ında gözleri kaşkol-

. la ba~laıimış, kafasının arka kısmında kan vardı. Daha 
sonra Savcılık tarafından yapılan otopside; "ceset üzerin
de Smith Wesson marka tabaneaya ait iki kurşun deli~i 

Şemsettin GÜRBÜZ 

ve çekirde~i bulundu~u. ayrıca kaburgalarından birinde 
kırık, boynunda ise morluklar 1espit edilmiştir" denjyordu. 

Devlet Hastanesi Morgu'nda üç gün bekletilen Harbi 
ARMAN'ın kimli~i. olayın basına yansıması üzerine Diyar
bakır'a gelen kardeşi tarafından teşhis edildi. Diyarbakır'a 
gelip cesedi teslim alan kardeşi Niyazi ARMAN "kimseyle 
düşmanlı~ımız yoktur,14.01.1992 günü a~abeyim Harbi 
ARMAN Diyarbakır'a mahkemeye gitmek üzere yola çıktı. 
Daha sonra kendisinden herhangi bir haber alamadık. 
A~abeyim, yaklaşık iki-ikibuçuk ay önce de jandarma ta
rafından gözaltına alınmıştı. ifadesi alındıktan sonra ser
best bırakılmıştı" diyerek olayın faillerinin biran önce bu
lunmasını istedi. 

14.01 .1992 tarihinde Muş'tan ayrılan ARMAN, kendisi 
ile birlikte yolculuk yapan bir arkadaşına; biri hafif şiş
man dazlak kafalı, di~eri uzun boylu, ince bıyıklı iki kişi ta
rafından takip edildi!:Jini söylüyor. Yine ARMAN'ın birlikte 
yolculuk yaptı!:]ı arkadaşına göre ARMAN, kendisine açı
lan bir telefon üzerine Diyarbakır'da mahkemesinin oldu
~unu ö!:]reniyor ve ifade vermek üzere Diyarbakır'a gide
ce~ini anlatıyor. Ancak ARMAN'ın nasıl ve ne şekilde öl
dürüldü~ü henüz bilinmiydr. 

Malazgirt HEP üyesi olan ARMAN, HEP'in aktif çalı
şan üyelerinden oldu!:Ju gibi, Malazgirt'te yurtsever kişili
~iyle tanınan dürüst bir esnaftı. 

22.01 .1992 tarihinde cesedi Malazgirt'e götürülen AR
MAN, ertesi gün do!:Jdu!:Ju koyde topra~a verildi. Cenaze 
törenine geniş bir kitlenin katıldı~ı ve ARMAN'ın öldürül
mesini protesto etmek amacıyla esnafın kepenk kapattı~ı 
gelen haberler arasında. Malazgirt'te hem son gözaltılar, 
hem de son zamanlarda giderek artan kontr-gerilla ve fa
ili meçhul·cinayetler nedeniyle gerginlik hala sürüyor. 

URFA'DA CiNAYET 

Urfa Meslek Yüksek Okulu işletme Bölümü 1. sınıf 
öğrencisi Nusaybin doğumlu M.Salih TATLI 08.01.1992 
günü saat 13.00'de Cebec( işhanı girişinde öldürüldü. Ka
til, TATLI'ya bir el ateş edip, üzerine gelerek üç kez de 
kafasına ve koluna ateş ettikten sonra olay yerinden 
uzaklaştı. M.Salih TATLI, olay yerinde yaşamını yitirdi. Da
ha sonra ceset vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. 
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Kontrgerilla kurbam Harbi ARMAN 

09.01 .1992 günü cenazeyi almak için Urfa'ya gelen 
TATLI'nın a1:jabeyi kimseyle düşmanlıklarının olmadı1:jını 
belirterek, "kimseden şüphelenmiyorum , kardeşimin öldü
rülmesi Kürdistan'daki faili meçhul cinayetierin bir uzantı
sıdır. Olayda bir kasıt oldu1:ju ve cinayetin profesyonelce 
işlendi1:ji bellidir. Kardeşimin önce belinden vurulması, da
ha sonra iki kurşunun beynine sıkılması, giderek benzer
leri ço1:jalan ülkemizde yaşanan cinayetlere benzemekte
dir" dedi. 

Bilindi1:ji gibi Cebeci Meydanı Urfa'da polis yo1:junlu-
1:junun en fazla oldu1:ju bölgedir. Polislerin cesedin yanı
na yarım saat sonra gelmeleri ilginçtir. Cebeci Meydanı' n

-da Av.Ramazan FERAT'ın bundan bir süre önce bir trafik 
polisiyle kavga etti1:jine ve iki dakika içinde emniyet güçle
rinin alanı doldurdu1:juna dikkat çeken TATLI'nın arkadaş
ları, "bu bir kontr-gerilla cinayetidir. Son zamanlarda oku
lumuzda ö1:jrenci olmayıp, sınıfa kadar giren bir sürü kim
li1:ji belirsiz insan var. Bu cinayet Kürdistan'daki faili meç
hul cinayetlerden biridir" diyorlar. 

DiYARBAKlR'DA CiNAYET 

Dicle Üniversitesi E1:jitim Fakültesi Tarih Bölümü 2. sı
nıf ö1:jrencisi A.Samet ÇETiN, 12.01.1992 günü Diyarba
kır Ba1:jlar Semti Mavi Köşe civarında vurularak öldürül
dü. Okulda yurtsever bir Kürt genci olarak bilinen A. Sa
mat ÇETiN'in öldürülmesi, son dönemlerde özellikle ö1:j
renciler üzerind_e uygulanan senaryoların bir uzantısıdır. 
Bir süre önce de 'Hizbullah kılı1:jına girip Üniversite bünye
sinde terör estirmeye çalışan kontr-gerilla, E1:jitim Fakülte
si'nde okuyan yurtsever bir ö1:jrenciyi de döverek koma
ya sokmuştu. 

DENG 

Öte yandan son dönemler
de başlarına yöresel Kürt şah ta
kıp haydutlar gibi apartmanlara 
giren polisler, apartman yönetici
lerinden ö1:jrenci evlerini sormak
ta, tespit edilen tüm ö1:jrenci ev
leri geceleri basılmaktadır. Bu 
operasyonlar sonucu gözaltına · 
alınan yurtsever ö1:jrencilerin tü
mü a1:jır işkenceler_slen geçirildi-
1:ji gibi, bazılarının akibetlerin
den haber alınamamaktadır. 

Polis, güpegündüz öldürü
len A.Samet ÇETiN'in katillerini 
bulma yerine, ÇETiN'in yakın 
çevresini gözaltına alma peşine 
düştü. ÇETiN'in üzerinden çı
kan bazı dokümanları gerekçe 
gösteren polis, birçok yakınını 
da gözaltına aldı. 

Son dönemlerde meydana 
(Foto: DENG) gelen cinayetler üzerine Üniver-

site bünyesinde oluşturulan An
ti-faşist Gençlik Cephesi, beş günlük boykot kararı aldı . 
Kontr-gerilla ve d i~er provakasyon şebekelerinin boykotu 
kırma girişimlerine ra~men boykot başarıyla sonuçlandı. Bu
nun yanında birçok kuruluş da yaptıkları basın açıklamalarıy
la olayları protesto ettiler. Yapılan basın açıklamaları şunlar: 

BASlN AÇIKLAMASI 

Ülkemizin tarihsel kültür miraslarının tahrip edilip ya1:j
malandı1:jı, ormanların yakıldı1:jı, insanlı1:jın tarihsel süreciy
le birlikte oluşan yerleşim alanlarının yakılıp boşaltıldı1:jı, 
baskı, işkencelerin yo1:junlaştı1:jı ve katilleri bir türlü bulu
namayan cinayetierin hızla tırmanışa geçti~i bir dönemin 
içinde bulunmaktayız. 

Dünyada barışın , özgürlü~ün ve demokrasinin yaşa
ma biçimi olarak seçildi1:ji 21. Yüzyıl ile, halkımızın içinde 
bulundu~u karanlık ve ça~dışı uygulamalar derin çelişki 
içermektedir. insanca yaşamaya ters düşen bu yaşam tar
zı bizim demokrasiye ·olan inancımızı güçlendirmekte ve 
onu yakalamadaki yürüyüş kendisini daha anlamlı ve 
onurlu kılmaktadır. 

Yeni hükümetin büyük umutlarla ortaya çıkıp "insan 
haklarından• , "şeffaf devlet anlayışından•, "şevkat politika
sından" ve "Kürt realitesini" tanımasına ra1:jmen bunların 
hiçbirisinin henüz hayata geçirilmemiş olması ve bununla 
birlikte karanlık ve provakatif güçlerin eylemlerinin tırmanı
şa geçmesi, bu eylem sahiplerinin bir türlü yakalanama
ması bölge insanında kaygı verici bir durum yaratmış bu
lunmaktadır. 

Hükümetin, bölgemizde meydana gelen bu uygula
maların sona ermesi için sivil otoriteyi kurumlaştırmqs!, __ 
kendi başına hareket eden karanlık güçlerin bulunup yar-
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gılanması; demokrasiyi tüm birimleriyle biran önce haya
ta geçirmesi gerekmektedir. 

Aşa~ıda imzası bulunan bizler her insanın "yaşam 

hakkı özgürlü~ünün" güvence altına alınması, barış ve de
mokra$inin özlem olmaktan çıkıp bir gerçeklik haline dö
nüşmesi, daha fazla kan ve gözyaşının topra~a düşmesi
ni artık istemiyoruz. 

Fevzi VEZNEDAROGLU D.Bakır iHD Başkanı 
Fethi GÜMÜŞ D.Bakır Baro Başkanı 
Kemal ACiL D.Bakır Mimarlar Odası Başkanı 
Recep ÇETiN D.Bakır inş. Müh. Od. Şb. Bşk. 
Seyfettin KlZlLTAN D.Bakır Tabipler Od. Yk. Üyesi 
Refik KARAKOÇ D.Bakı r :.. iraat Od. Yk. Üyesi 
Halil TEMLi D.Bakır G.Doğu V· .ıı Koop. Brl. Bşk. 
Bilal YAZDAK D.Bakır Esnaf ve Snt. Od. Bşk. 
Fikret GÜNALP D.Bakır Mali Müş. Od. Yk. Üyesi 
Yasemin AYDIN D.Bakır YKD. Bşk. 
Mücahit CAN D.Bakır Müteahhitler Birliği Bşk. 
Taner KESKiN D.Bakır Elk. Müh. Od. Bşk. 
Yusuf KARAHAN D.Bakır Mak. Müh. Od. Yk. Üyesi 
D.Bakır Eczacılar Od. Yk. 

BASlN AÇIKLAMASI 

Kürt halkının özgürlük ve ba~ımsızlık temeline dayalı 
insanca yaşama talepleri, soruna muhatap sömürgeci 
güçler tarafından bugüne kadar hep kanla bastırılmıştır. 

Ve dünyada benzeri görülmemiş bir biçimde Kürtler, en 
temel insan hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış 

köle bir ulus durumundadır. 
Ancak, Kürt ulusu ça~daş dünya koşullarında köle 

kalmanın, kendisine ait olmayan bir kimli~i zorla taşıma
nın onursuzlu~una dur demenin kutsal mücadelesini 
meşru ve haklı zeminlerde yükselterek kendisini insanlık 
tarihinir;ı gündemine soktu~u bir dönemden geçiyor. Ke
sin olarak bilinmelidir ki; bu dönemde Kürtler acı ve ızdı
rapların yaşanmasına, gözyaşı ve insan kanının akıtılması
na taraf de~ildirler, olamazlar da. Ve kesin olarak bilinme
si gereken bir şey daha varsa o da Kürt halkının onursuz 
ve şerefsizce bir yaşam tarzını benimseyemeyece~idir. 

· Bu nedenle soruna taraf sömürgecilerin, ulusların kendi 
geleceklerini özgürce tayin etme ilkesi çerçevesinde Kürt 
meselesini ele almaları kendilerinin yararına ve Türkiye'
nin çıkarlarının korunmasına katkı olacaktır. Ne var ki, 
Kürt halkının insanca var olma hakkı ve bu do~rultudaki 
istemlerine karşı halen şiddet ve terör politikaları en ilkel 
yöntemlerle devlet tarafından uygulanmaktadır. Kontr-ge
rilla cinayetleri adeta günlük yaşamın bir parçası duru
munda, hergün birkaç cinayet işlenmektedir. Bütün sa
vaş kuralları devre dışı bırakılarak, açıktan halk kitleleri ta
ranmakta, kitlesel boyutlarda katl iamlar yaşanmaktadır. 
insanlık açısından bir felaket düzeyinde gelişen bu kor-
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kunç durum karşısında son derece tutarsız söylemlerle 
demokrasi şovalyeleri kesilen koalisyon hükümetinin ge
diklileri devam eden zulüm ve vahşetin sömürgeci politik 
misyonunun sorumluları olduklarını unutmamalıdırlar ve 
kendisine Kürdüm diyen ilerici, devrimci, demokrat, yurt
sever herkesin Kürdistan'ın sömürge statüsünün idare 
çizgisinde bütünleşen ve merkezi otoriter yapıda temsil 
edilen sa~ ile sol karşısındaki duruşları, anti-sömürgeci 
ulusal demokratik çizginin merkezinde buluşmaktır. 

Ali ÖNCÜ 
Mehmet YILDIZ 
Musa ÇELiK 
Vezir PERiŞAN 

Tes-iş 1 Nolu Şb. Bşk • D.Bakır 
Petrol-iş Şb. Bşk. • D.Bakır 

Yol-iş 1 Nolu Şb. Bşk. - D.Bakır 
Belediye-iş Şb. Bşk. - D.Bakır 

BASlN AÇIKLAMASI 

Bölgemizde karanlık güçlerce tertip edilen kundakla
ma, bombalama ve cinayetler dizisine her geçen gün ye
nileri eklenmektedir. 

1991 Genel Seçimleri' nden sonra iktidara gelen yeni 
hükümetin programının ana hedefi insan hakları, şeffaf

laşma ve demokratikleşme idi. Bütün bu hedefler hükü
met yetkililerince her gün kitle iletişim araçları ile halka 
anlatılmaktadır. Ancak iktidarın tüm söylemine karşın bu 
tür karanlık eylemlerin üzerine gidilmemesi düşündürücü
dür. Anayasa'nın kişinin hakları ve ödevleri, kişinin doku
nulmazlı~ı. kişi hürriyeti ve güvenli~i ile ilgili hükümleri 
çi~nenmekte, ayaklar altına alınmaktadır. Bölgemizde do
~al insani yaşam dahi güvence altında bulunmamaktadır. 
Özellikle bu tür cinayetierin bölgemizde yo~unlaşması, 
bölgemiz dışında bu tür olayların görülmemesi düşündü
rücüdür. Bu tür cinayetierin temel amaçlarından biri de, 
ülke sorunlarına duyarlı olup, bu anlamda insan hak ve 
özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır almak 
olan MEMUR SENDiKALARI'nı da endişeye sevketmektediL 

Ayrıca bölgemizde son günlerde artarak sürdürülen 
askeri yı~ına~ın kaldırılması, aksi halde bunun halkı tah
rik edici bir sonuç do~uraca~ı açıktır. 

Açıklanan nedenlerle: 
• Karanlık güçlerce tertip edilen kundaklama, bomba

lama ve cinayetierin faillerinin yakalanıp cezalandırılması, 
• Son günlerde bölgemizde yapılan askeri yı~ına~ın 

kaldırılması, 

• Kişi hak ve özgürlüklerini zedeleyen Ola~anüstü Yö
netimlerin son bulması, 

* Halkı kendi kendine düşman eden, kardeşi kardeşe 
kırdırtan, can güvenli~ini daha da tehlikeye düşüren Koru
culuk Sistemi'nin kaldırılmasını talep ediyoruz. 

TÜM SAGLIK·SEN - DiYARBAKlR 
TÜM BEL-SEN· DiYARBAKlR 

EGiT-SEN- DiYARBAKlR 
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Kamu Çalı§anları Haykırıyor : 

•• 
"TOPLU SOZLEŞME HAKKlMIZ 

GREV SİLAHIMIZ" 

12 Eylül sonrasının ilk yasal memur mitirıgi 26 
Ocak 1992 günü Memur Sendikaları' nın başvurusu
nun kabul edilmesi sonucu Şişli Abide-i Hürriyet 
Meydanı'nda yapıldı. 

Eğit-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Tarım-Sen, Tüm 
Bel-Sen, Tüm Ray-Sen, Tüm Haber-Sen ve Tüm 
Maliye-Sen'in ortak başvurusu sonucu gerçekleşen 
mitinge, olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 
8000 kişilik bir kitle katıldı. Mitinge kamu çalışanları
nın yanında; işçiler, DKÖ'Ier, Siyasi Dergiler ve 
Gençlik Temsilcileri de pankartları eşliğinde katıldı
lar. Mitingde "Toplu Sözleşme Hakkımız Grev Silahı
mız, Devlet Güdümlü Sendikaya Hayır, işçi Memur 
Ayırımına Son" gibi sloganlarla birlikte, "Kürdistan 
Faşizme Mezar Olacak, Anti-terör Yasasına Hayir, 
insanlık Onuru işkenceyi Yenecek" sloganları da 
yaygın olarak atıldı. 

Eylem saat 12.30'da, kitlenin Çağlayan Meyda
nı'nda. toplanmasından sonra açılan pankartlar eşli
ğinde Abide-i Hürriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe 
geçmesiyle başladı. Yaklaşık 1500 metrelik yolu kor
tej halinde ye sloganlar eşliğinde yarım saatten faz
la bir sürede geçen kitle, saat 13.30 civarında mi
ting alanındaki yerini aldı. Mitingin başlangıcında ilk 
olarak Bilgesu ERENUS şarkılarıyla kitleye seslendi. 
ERENUS'tan sonra platformda yerini alan Ferhat 
TUNÇ, söylediği parçalarla kitleyi coşturdu. Özellik
le, söylediği' "Malan Bar kır" adlı parça sırasında kit
le halaylarıyla Ferhat TUNÇ'a eşlik etti. TUNÇ prog
ramını, 1 Mayıs Marşı'yla bitirdi. 

Mitingde ilk olarak Eğit-Sen Genel Başkanı is
met AKTAŞ söz aldı. AKTAŞ memurların böylesi bir 
mitingde biraraya gelmelerinin verilen mücadeleler 
sonucu olduğunu belirterek, bundan sonra elde edi-

N. ARARAT- K. DEMIR 

lecek kazanımların da ancak mücadeleyle sağlana
bileceğini vurguladı. AKTAŞ 'tan sonra sözalan, Tüm 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Fevzi GERÇEK konuşma
sının büyük bir bölümünde koalisyon hükümetinin 
vaatlerinin yanıltıcı olduğunu, kamuoyunun bu vaat
lere bakarak tehlikeli bir bekleyiş içine girmemesi 
gerektiiğini açıkladı. Daha sonra söz sırası Tarım

Sen Genel Başkanı Vahit GENÇ'teydi. GENÇ de ko- ' 
nuşmasında, özellikle memur mücadelesinin haklılı
ğı üzerinde durduktan sonra, yeni hükümetin vaatle
rinde söylemlerin ötesine geçmesi gerektiğini vurgu~ 
ladı. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan BAYKARA, 
konuşmasına toplumun tüm kesim'lerini selamiaya
rak başladı. Özellikle "ulusal kimliği için ölüme ko
şanlara merhaba" sözleri kitle tarafından uzun süre 
alkışlandı. Türkiye'de demokrasi söylemlerinin çok
ca edildiği bu günlerde toplumun tüm kesimleri üze
rinde baskıların yoğunlaştığını, gözaltında kaybolma
ların sıradanlaştığını, Kürt halkının üzerine bombala
rın yağdırıldığını vurgulayan BAYKARA sözlerini, 
"geçmişte nasıl sendika başvurusu için Valiliğin kapı
sına dayandıksa, toplu sözleşme için Bakanlığın ka
pısına da dayanacağız" diyerek tamamladi. 

Bu sırada direnişte olan Yurtiçi Kargo işçileri söz 
hakkı talepleriyle platforma doğru yöneldiler. Kendi
lerine söz hakkı verileceği açıklandıktan sonra, Kar
go işçileri yerlerine döndüler. Daha sonra söz alan 
Tüm Ray-Sen Genel Başkanı Orhan ALTUG konuş
masına "işçilere, kamu çalışanlarına, gençlere, ulu
sal kurtuluş mücadelesi veren Kürt halkına ve siyasi 
tutuklulara merhaba" sözleriyle başladı. Konuşması 
boyunca siyasi iktidarın politikalarını eleştiren ve mü
cadelelerinin haklılığını meşruiyetinden aldığını vur
gulayan ALTUG konuşmasını, "Kürt ulusunun Kendi 
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Memur mitinginden bir görüntü 

Kaderini Tayin Hakkı yasaklanmaya çalışılıyor, Kürt 
ulusunun ulusal kurtuluş mücadelesini destekliyo
ruz• sözleriyle bitirdi. Mitingin sonraki bölümlerinde 
Tüm Haber-Sen Genel Başkanı ismail ÇINAR'dan 
sonra söz alan Tüm Maliye-Sen Yürütme Komisyo
nu Başkanı irtan ERDEMOGLU'nun, konuşmasının 
başında söylediği "Kürdistan'da mücadele eden 
Kürt ulusuna selam olsun" sözleri kitlenin coşkulu al
kışlarıyla karşılandı. Konuşmasının sonraki bölümle
rinde sendikalaşma çalışmaları üzerindeki baskılara 
değinen ERDEMOGLU, kurultaya katılmak için , 
Kars'tan yola çıkan 60 Maliyecinin gözaltına alındığı
nı belirttikten sonra sözlerini; sendika başvurusu ya
pacaklarını ve tüm duyarlı insanların Valilik önünde 
kendilerine destek olmak için bulunmaları istemiyle 
noktaladı. 

Konuşmalardan sonra Yurtiçi Kargo işçileri adı
na bir temsilci mesaj okudu. Mitinge, iHD istanbul 
Şubesi Çalışma Komisyonu, Halkevleri ve çeşitli 
Dergi ve Demokratik Kitle Örgütleri temsilcileri tara
fından dayanışma mesajları gönderildi. Miting, tertip 
komitesi adına Eğit-Sen Genel Başkanı ismet AK
TAŞ'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. 

Bu miting, demokrasi güçlerinin meşru bir temel
de kitleselleşerek yükselen mücadelesinin vardığı 
düzeyin somut ifadesi oldu. Demokratik işleyişin ge
reği ·olarak her düşüncenin, derneğ in , sendikanın 
vs. (kimi olumsuz örnekler hariç tutulursa) kendisini 
dövizi, pankartı, sloganlarıyla ifade ettiği mitingde; 
ortak sloganların büyük bir yoğunlukta atılması , bir 
gerçekliğin yansımalarıydı. Miting, çok renklilik için-
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. de, sol ve yurt~ver güçlerin 
asgari müştereklerde müca
dele birliği yolunda atılan an
lamlı bir adım oldu. Bu tür
den eylemliliklerin ve birlikte
liklerin kalıcılaştırılması yolun
da çaba harcamak, tüm de
mokrasi güçlerinin önlerinde 
acil bir görev olarak duruyor. 

YURTiÇi KARGO 
DiRENiŞi SÜRÜYOR 

işten atılmalara karşı, Yur
tiçi Kargo işçileri'nin 6 Ocak 
1992 tarihinde başlattıkları di
reniş coşku ve kararlılıkla de

vam ediyor. Türkiye ve Kürdistan'da yaklaşık 800 iş
çinin işten çıkarılması, bu işkolunda, aralarında çok 
sağlıklı bir iletişim olmasa da onurlu direnişlerle kar
şılanıyor. istanbul 'da Oç merkezde (Topkapı, Altuni
zade, Levent), Adana, Mersin ve Diyarbakır'da işçi
lerin direnişi gün geçtikçe büyüyor. 

Bunun yanında işveren de çeşitli taktikler uygula
yarak direnişi kırmaya çalışıyor. Bir yandan basın 
yoluyla ilanlar vererek direnişçileri terörist olmakla 
suçluyor, öte yandan polis aracılığıyla direniŞçiler 
üzerinde terör estiriyor. Burjuva basını bu meşru di
renişi çarpıtarak kamuoyuna yansıtıyor. Sosyalist 
basının , direnişi objektif değerlendirmesi ve kamu
oyuna yansıtması engellenmeye çalışılıyor. Bu 
amaçla 28 Ocak 1992 tarihinde, istanbul'daki Topka
pı , Altunizade, Levent direnişlerini desteklemek üze
re bu bölgelere giden; Deng, Komün, Devrimci Mü
cadele, Halk Demokrasisi Dergileri ile Barikat, Hazi
ran ve Odak Gazeteleri' nin temsilcileri gözaltına alın
dılar. 

Kolluk güçlerinin direnişçiler üzerindeki baskıları 
yer yer had safhaya ulaşıyor. Baskılar Kürdistan'da 
daha da yoğunlaşıyor. Diğer tüm bölgelerde direniş
çi işçiler işyerlerinin önünde direniş eylemleri yapar
larken; Kürdistan'da işçiler, Olağanüstü Hal Yasala
rı' nın getirdiği yasaklamalarla ancak işlerinin başın
da, çalışmayı reddederek direniyorlar. Kürdistan'da 
direnişçilerin devrimci yaratıcılıkla başlattıkları bu 
meşru direniş karşısında, tüm yasal kurumlar çare
siz kalıyor. Yasalarda böyle bir "suç"a karşı caza 
yaptırımı bulunamıyor. 
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Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum 

Batman, Diyarbakır {2 şube), 

Adıyaman, G.Antep {3 şube), Bin
göl, Tatvan, Van şubeleri "zarar 
ediyoruz" gerekçesiyle kapatılma
ya çalışılıyor. Batman Şubesi kapa
tıldıktan sonra Diyarbakır'a gelen 
işveren temsilcisi Teftiş Kurulu 
Üyesi Turan KARABURUN ve Avu
katlan, işçilerin direnişiyle karşılaş
tılar. işçiler "sendika hakkımız, sen
dikaya üye olmamızı engelleye
mezsiniz, zarar ediyoruz gerekçe
si de gerçek değil" diyerek KARA
BURUN ve Avukatlarını işyerine 

sokmadılar. Bunun üzerine işve

ren temsilcisi ve avukatları oradan 

DENG 

aynimak zorunda kaldılar. Kargo direnişi 'Virendik, Direneceğiz, Kazanacağt:i' şiartyla sürüyor. (Foto: DENG) 

Direnişin en coşkulu olduğu yerlerden biri Ada
na. Tamamen sendika dışındaki direnişçi işçiler tara
fından başlatılan direniş eylemleri, halktan büyük 
destek görüyor. Katılım en yüksek aşamada ve hiz
met üretimi tamamen durmuş durumda. 

Direnişin motor gücü olarak nitelendirilen istan
bul'da; Topkapı, Altunizade ve Levent Merkezleri'n
de direniş onurla, coşkuyla ve kararlılıkla sürüyor. 

Topkapı'nın merkezi bir konuma sahip olması, di
renişe hem katılım, hem de destek anlamında bü
yük kan veriyor. Topkapı'da direnişe aktif olarak 
140 işçi katılıyor. Direnişin meşruluğu ve boyutları 

karşısında polis direnişçilere müdahale etmeye çeki
niyor. Topkapı Merkezi % 10 kapasiteyle çalışıyor. 
Direniş Komitesi'nde yer alan işçiler, sendikalarının 
(Tüm-Tis) kısıtlı imkanlarına rağmen kendilerine el
den geldiğince destek verdiğini ve her ne kadar 
Türk-iş' e bağlı olsa da sınıf temelinde hareket eden 
yetenekli bir sendika olduğunu savunuyorlar. 

Altunizade'de 80 işçi direnişte. Direniş burada 
çok ç·etin geçiyor. Yaklaşık 26'ya yakın direnişçi işçi 
hasta yatıyor. Kalanlar büyük bir kararlılıkla direni
yor. işveren ve polis, kendi deyimleriyle bölgeyi "pi
lot bölge" olarak tespit etmiş. Baskı ve sindirme ça
baları en çok Altunizade'de yaşanıyor. Polis, destek 
ziyaretine gelenleri engelliyor, ziyarete gelen insan
ları, özellikle de öğrencileri korkutmaya çahşıyor, 

tartaklıyor, kimlik dökümlerini alıyor. Polis-işveren iş
birliği açıkça görülüyor. 28 Ocak tarihinde Sosyalist 
Basın temsilcilerinin de bulunduğu bir sırada Erdo
ğan ÜÇYÜZ adlı işçi gözaltına alınıyor. Altunizade 
direnişçilerinin yemek, ilaç ve yakacak ihtiyaçları 

Beykoz Belediyesi tarafından karşılanıyor . . 
Yurtiçi Kargo direnişinin gür meşalelerinden biri 

de Levent Merkezi'nde yanıyor. 110 işçi aktif olarak 
direnişe katılıyor. Polis baskısının ilk günlerdeki yo
ğunluğu püskürtülmüş durumda. Direniş Komitesi'n
den bir sözcü, direnişin ilk günlerinde, polis müda
halelerine karşı fiili direnişierin olduğunu, ilk direniş
te 40, daha sonraki direnişlerde toplam 52 kişinin 

gözaltına alındığını belirtiyor. Levent direnişçileri iş
yerlerine polis dahil kimseyi sokmuyorlar. Polisin gö
zaltına almak istediği arkadaşlarıyla kenetlenip, yere 
yatarak arkadaşlarını vermiyorlar. Sözcü, Petrol-iş 

ve Hava-iş Sendikaları'ndan yardım sözü aldıklarını, 
ancak polisin bu sendikalara yönelik fiili baskıları so
nucu bu yardımları alamadıklarından yakınıyor. Le
vent direnişçilerinin yiyecek, içecek, yakacak ve ilaç 
gibi ihtiyaçları Öz Mis Yemek Fabrikası, Umut Pasta
nesi ve Renault Servisi Çalışanları tarafından karşılık
sız olarak temin ediliyor. 

· Yurtiçi Kargo işçilerinin direnişini desteklemek 
amacıyla, aralarında sendika ve dergi temsilcilerinin 
de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup 3 Şubat gü
nü Cağaloğlu'nda toplanarak bir basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklamasından sonra Valiliğe doğru 
yürüyüşe geçen kitleyi polis zor kullanarak dağıt
tı ve aralarında adını tespit edebildiğimiz Umut 
YÜKSEL'in de bulunduğu 10 kişiyi döverek gözal
tına aldı. 

Yapılan bütün baskı ve sindirmelere karşın 

Yurtiçi Kargo işçileri onurla, kararlılıkla ve "Diren
dik, Direneceğiz, Kazanacağız" şiarıyla mücadele 
ediyorlar. 
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İç~ Bo§ Bir Sloganın Çözülü§ü: 

"KURTAR BİZİ BABA" 

Erken Genel Seçim öncesi halka sınırsız vaatler
de bulunan iki partinin oluşturduğu Koalisyon Hükü
meti, çözümsüzlüğünü . gostermekte gecikmedi. De
mirel-inönü ikilisi hızlarını alamayarak seçim mey
danlarındaki vaatlerine, hükümetleri döneminde de 
devam ettiler. Seçimden bu yana yaşanan tüm 
olumsuzlukları geçmiş iktidara malederek, "cek-cak"lar
la yığınların umutlarını sömürmeyi sürdürüyorlar. Bu
na rağmen gerçekler onları yalanlıyor. Diyarbakır'da 
yaşanan "Köyteks" işçilerinin dramı !;>unun açık bir 
örneğini oluşturuyor. 

Köyteks Işçileri; 

"Sekiz tane milletvekilimiz var, 

hiç biri bizimle ilgilenmedi." 

KÖYTEKS DRAMI 

Köyteks Yatırım Holding A.Ş. tarafından 1989 yı- . 
lında Diyarbakır'da kurulan Köyteks Hazır Gi~ :,n 
Fabrikası bir devlet yatırımıdır. Ürettiği malları ilk 
planda bölge illerine gönderen, daha sonra ihracat 
da yapan fabrika başarı sertifikalarına sahiptir. Fabri
kanın bu başarısı devletin özelleştirme planının bir 
parçası olarak gizlenmeye çalışıldı. "Zarar ediyoruz" 
gerekçesiyle 01.01.1991 tarihinde üretim durdurul
du. Kayseri, Adıyaman gibi illerden mal talebinin ol
duğu bir dönemde üretimi durdurulan fabrika Meh
met EMAL ve Mehmet BURHAN'a kiralandı. Ancak 
işçilerin direnişi sonucu işletilem~yince tekrar devle
te devredildi. 

Seçim sürecinde bekleme dönemine girildi. Fab
rika müdürü .Ferhat SAYIŞMAN, Ekim ayının ilk haf
tasında bütün işçilere 1 aylık ücretli izin belgesi ver
di. işçiler bu izin belgesini aldıktan sonra fabrikadan 
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ayrıldılar. Ancak Ekim ayının ikinci haftasında Diyar
bakır Köyteks Müdürlüğü tarafından, Belediye ho
parlöründen işçilere çağrı yapıldı. Çağrıya uyan bir 
kısım işçiler fabrikaya gittiler. Gelen işçilere Genel 
Müdürlük'ten 18.10.1991 tarihli iş akidlerinin sona er
diğine dair tebliğ bildirildi. Ferhat SAYIŞMAN tarafın
dan bildirilen fesih kararı ile bir aylık izin belgesi işçi
ler için içinden çıkılmaz bir sürecin başlangıcı oldu. 
Kısa bir şaşkınlık sürecinin ardından işçiler tebliği 
red yoluna girdiler. Oysa bu senaryo Teksif-iş ve iş
veren arasında imzalanan 01.11 .1989 tarihli toplu 
sözleşmeyle işlemeye başlamıştı. Bu toplu iş sözleş
mesinde işçilere birinci yıl için % 90, ikinci yıl için % 
60 artış nedeniyle doğa·n fark ve kıdem tazminatı, 
Köyteks Holding A.Ş . Genel Müdürü Şenay KOÇ ta
rafından reddediliyordu. KOÇ, bununla birlikte bir 
aylık izin belgelerini de yok sayıyordu. Bunun üzeri
ne Köyteks işçileri fabrikada oturma eylemine başla
dılar. Aynı zamc.nda Diyarbakır'daki Demokratik Kit
le Örgütleri'ni ziyaret ederek hazırlanan senaryoyu 
anlatıp Teksif-iş Sendikası'nın kendilerine sahip çık
madığını belirterek, demokratik çevreleri duyarlı ol
maya ve destek vermeye çağırdılar. 

Oturma eylemi sürerken işçiler bir heyet oluştura
rak Ankara'ya "yetkililerle" görüşmeye gittiler. Baş
bakan Süleyman DEMiREL, Devlet Bakanı Akın GÖ
NEN ve Diyarbakır Milletvekilleri'ne ulaşan Heyet, 
fabrikanın durumunu ayrıntılı bir biçimde anlattı. Gö
rüşme esnasında Süleyman DEMiREL, "sorununuz
la elbette ilgileneceğiz" diyerek işçileri Devlet Baka
nı Akın GÖNEN'e gönderdi. Akın GÖNEN, Köyteks 
Genel Müdürü Şenay KOÇ'la görüşerek fabrikanın 
durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra GÖNEN, 
"biz hükümet olarak, değil oralarda fabrika kapat
ma, fabrika açma gayreti içindeyiz, bu olayla elbet
te i lgileneceğiz. Siz müsterih olun, fabrikanız en kı

sa sürede kamuya maledilerek açılacaktır ve işinize 
döneceksiniz" dedi. Bunun üzerine heyet Diyarba
kır'a döndü. 

Bu arada fabrikada oturma eylemi sürüyordu. 
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Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum 

Başbakan'la görüşmenin üzerinden bir ay geçtikten 

sonra 07.12.1991 günü Başbakan Süleyman DEMi

REL ve Başbakan Yardımcısı Erdal iNÖNÜ, işçilerle 

bir kez daha görüştüler. Burada da DEMiREL işçile

re, "size söz veriyorum, fabrikanızı açıp bir kamu ku

ruluşuna bağlayacağım, hatta açılışını kendi ellerim
le yaparak soğuk bir de ayranınızı içeceğim" dedi. 

Ancak fabrika, 06.01.1992 tarihinden itibaren 5 

yıl süreyle kiraya verildi. Gerek basın ve gerekse de

mokratik güçlerin soruna ilgisiz kalışı üzerine işçiler 

yeni bir direniş başlattılar. Başbakan Süleyman DE
MiREL ve Türk-iş Genel Başkanı Şevket YILMAZ'a 

bir telexle durumu bildirdiler. Sözlü ve yazılı açıkla

ma ve uyanlara rağmen hiç bir yetkilinin cevap ver

meyişi üzerine işçiler, tekrar bir heyet oluşturarak 

Başbakan DEMiREL'le görüşmek üzere Ankara'ya 

gittiler. 

ANKARA 

Köyteks işçileri, 13.01.1992 günü "Başbakan'ın 
Verdiği Söz Tutulmadı, Ölmeye Geldik - KÖYTEKS 
iŞÇiLERi" pankartıyla Başbakanlık Binası önünde 

gösteri yaptılar. Üç saat süren eylem sonucunda 

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, işçileri bir heyet 

halinde kabul etti. işçiler ikinci gün için randevu alır
ken, polis müdahalesiyle Başbakanlık Binası önün

den ayrıldılar. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ikin

ci gün, yapacak bir şeyleri olmadığını söyleyerek iş
çileri geri gönderdi. Daha sonra, Türk-iş Genel Baş

kanı Şevket YILMAZ'la görüşen işçi temsilcileri, 

Türk-iş'ten kovuldular. 
Demokratik kuruluşlara, HEP'e, SHP'deki HEP 

kökenli milletvekilierine yapılan yoğun çağrılardan 

bir sonuç alamayınca, 40 kişilik Köyteks işçileri iHD 

Ankara Şubesi'nde açlık grevine başladılar. Bir ba

sın toplantısıyla başlayan açlık grevinin, 15.01.1992 
tarihi itibariyle süresiz olduğu açıklandı. Açlık grevi 

süresince ilgisizlik ve beklenen demokratik tepkile

rin gelmediğini gözleyen işçiler arasında kaygılar 

başgösterdi. Bunun üzerine topluca Türk-iş Bina

sı'na gitme ve açlık grevini orada sürdürme kararı al

dılar. Türk-iş Binası önünde çevik kuwetle karşıla

şan işçiler, kapı önünde rastladıkları Şevket YIL

MAZ'la görüşmek umuduyla ona doğru yürüdüler. 

O arada korumalar bir işçiyi dövdü. Şevket YIL

MAZ'ın binayı terketmesi sonucu işçiler, ellerinde 

dövizlerle binaya girdiler. "YAŞASlN DiRENiŞiMiZ, 

DENG 

iŞÇi KlYlMlNA SON, . YAŞASlN iŞÇiLERiN BiRLiGi, 

ÖZELLEŞTiRMELERE HAYlR" gibi dövizlerle 

Türk-iş Başkanlık Odası önünde oturdular. Bu ara

da Ankara'daki kimi demokratik kitle örgütü temsilci

lerinin aralarında anlaşmazlığa düşerek orayı terket

tikleri gözlendi. iki saatlik bir bekleyiş sonunda ge
len Şevket YILMAZ işçilerle bir süre görüştü. Onlara 
"size fabrikanızı açtırıp işbaşı yaptırma sözü vere

mem, amacınıza ulaştınız, size akıl verenler de . 
amaçlarına ulaştılar. Açlık grevine son verin, gelin 

beraber yemek yiyelim. Aranızdan 4 kişi seçin, ben 
onlarla birlikte Başbakan'la görüşeyim. Size de bir 

otobüs tutup, Diyarbakır'a dönmenizi sağlayayım 

Burada beklemekle bir şey halledemezsiniz, burası 

iHD değil, böyle oturamazsınız. Ya bu dediklerimi 

yaparsınız, ya da ben karışmam. Size yazık olur" di
yerek işçilere kapıda bekleyen, tüm hazırlıklarını ta

mamlamış polis güçlerini hatırlattı. Bunun üzerine iş

çiler, "biz bir günlük yemek istemiyoruz" diyerek bir 
süre tartıştılar. Sert bir tonla tartışan Şevket YIL

MAZ, "kararınızı verin" diyerek odasına çekildi. Bir 

süre kendi aralarında görüşen işçiler, bir heyet seçe
rek Şevket YILMAZ'la görüştüler. 4 kişilik heyet 

Türk-iş Binası'nda kalırken, geriye kalan işçiler iHD'de 

açlık grevini sürdürmek üzere oradan ayrıldılar. 

Hatip DiCLE; 

11Ben yammza gelirsem 

sizin için iyi o/maz. 11 

23.01.1992 günü Başbakan'la görüşerneyen işçi 

temsilcileri, 27.01.1992 günü için randevu alarak 

döndüler. Ardından iHD'de kendi aralarında yaptık

ları değerlendirme sonucu, açlık grevini sona erdi

rip Diyarbakır'a dönme kararı aldılar. 
Başbakanlık nezdinde yaptıkları girişimlerden bir 

sonuç alamayan Köyteks işçileri, TBMM Başkanlığı 

ve Başbakanlığa yönelik bir imza kampanyası baş

lattılar. Topladıkları 2000 imzayı TBMM Başkanlığı 

ve Başbakanlığa gönderen işçiler, demokratik kamu
oyunun desteğini bekliyorlar. 
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"SOSYALDEMOKRAT." BELEDİYE 
•• • • 

VE TURK-IŞ'IN 
işçi DÜŞMANLIG I 

Zon.guldak maden işçilerinden sonra, izmir Bele
diye Işçileri de, Ankara'ya varamadan gerisin geriye 
dondüler. Sayıları 240 olan yürüyüşçü işçiler, günler
ce süren bir yolculuktan sonra Polatlı'ya, Ankara sı
nırına dayandılar. Yol boyunca kar, fırtına, donduru
cu soğuğa rağmen yürüyen işçiler; şişen, patlayan, 
kanayan ayaklarına değil; SHP ve Türk-iş'in oyunla
rına yenik düştüler. 

Zonguldak maden işçilerinin yürüyüşü , Köyteks 
işçilerinin açlık grevlerinin kırılmasında büyük pay 
sahibi olan iktidar ortağı SHP ve 12 Eylül düzeninin 
uslu çocuğu Şevket YILMAZ Başkanlığındaki 
Türk-iş, büyük bir beceriyle izmir Belediye işçileri'
nin de direnişlerini kırdırdı. Polis desteğindaki arabu
lucu girişimler sonuç vererek, izmir Belediye işçile
ri; hakları olan işe dönme talepleri yerine, SHP'Ii il
çe Belediyeleri'nde yeni işler vaadedilerek, geri gön
derildiler. ... 

Ele geçirdikleri yerel yönetimlerde başarısızlıklar 
gösteren SHP'Ii Belediyeler, devlet kurumlarından 
alacaklarını tahsil etme konusundaki becerisizlikleri
ni, işçileri işten atarak kapatmaya çalışıyorlar. Sin
can'da yüzlerce işçiyi, "partizanlık yapıyorlar" diye 
işten atan Aziz GÖRSOY'a, eski bakan Yüksel ÇAK
MUR "bunlar kent teröristleri" diyerek katıldı. 

izmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 400 ka
dar işçi 1475 sayılı iş Kanunu'nun 17. maddesinde 
belirtilen koşullara riayet etmedikleri gerekçesiyle iş
ten çıkarıldılar. Gerekçe olarak gösterilen 17. mad
denin bir yasal kılıf arama çabası oduğundan söz et
meye bile gerek yok. Zira "keyfi olarak işe gelme
me" eylemini kapsayan 17. maddenin, hasta işçilere 
nasıl uygulanabildiğini kavramak için, Yüksel ÇAK-
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MUR'a, SHP'nin, "hakça bölüşüm" ilkesini ve yeni 
ekonomik kalkınma programını hatırlatmak yetiyor. 

. · Kendisine "Sosyaldemokrat" diyen bir partinin 
Büyükşehir Belediye Başkanı' nın, hak arama kavga
sını "eşkiyalık", "terör" diye nitelendirmesi ve işçileri 
bir çırpıda işten atması "anlaşılmaz" bir şey gibi geli
yor, oysa çok açık. 

DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin devraldığı Tür
kiye ekonomisi bu dönem içinde "toparlanmak", "dü
zelmek" zorunda. Devletin ve resmi ideolojinin söz
cüsü bu iki parti, ekonomik kalkınmanın yolunu işçi 

' kıyımında bulmuş gibi. ilerde birbiri ardına patlaya
cak işten atmaların provası olarak nitelendirilebile
cek izmir deneyimini Belediye bu açıdan anlamlı ve 
ön~mli görüyordu. Ancak, i zmir Belediyesi işçileri'
nin kararlı direnişi sonucu bu oyunun bozulmasına 
ramak kalmıştı , 

izmir-Ankara yolunu sakatlanmak, hastalanmak 
pahasına aşan direnişçi işçilerin tek isteği, . haksız 
olarak atıldıkları işlerine dönmek, işten atıldıkları sü
re içinde yaşadıkları mağduriyeti gidermek için de 
maaşlarını almaktı. Bu kararlı direniş sonunda ey
lemleri sonuçlanmadan, onlar adına pazarlık yapan 
güçlerce yeni bir işe yerieştiriirnek vaadi ve işten 
çıkış tazm i natlarına razı edilerek eylemlerini sona 
erdirdiler. işçilerin işten atıldığı dönemde ortada 
bulunmayan "işçi dostu" arabulucular, işçiler so
nuca yaklaştıkça meydana çıkıyor ve işlerini bitiri~ 
yorlar. Geçen yıl Mengen'de Zonguldak madenci
lerini, birkaç hafta . ônce Köyteks işçilerini, şimdi 
de Polatlı ' da izmirli işçileri aynı yöntemle boğdu
lar. Devletin oyunu, polisin zoru ve sendika ağalı
ğının katkısıyla. 
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"KÜRDiSTAN GAZETESi" ÜZERİNE 
KONFERANSLAR 

22 Nisan 1898 tarihinde Kahire'de yayın hayatına 
başlayan ve ilk Kürt gazetesi ünvanını taşıyan Kür
distan Gazetesi'nin Latin harfleriyle yeniden yayın
lanması nedeniyle, KOMKAR tarafından Avrupa ' nın 
çeşitli ülkelerinde. bir dizi konferanslar düzenlendi. 
Araştırmacı ve yazar M.Emin BOZARSLAN tarafın
dan 10-19 Ocak 1992 tarihleri arasında Kopenhag, 
Hamburg, Berlin, Den Haag, Duisburg, Köln ve Mü
nih kentlerinde . yapılan konferansiara 1000'i aşkın 
kitle katıldı. 

Konferanslar sade ve akıcı bir şekilde Kürtçe ola
rak verildi. Birkaç yerde ise, Kürtçenin yanısıra Türk
çe olarak da özeti endi. Kürdistan şehitleri ve ~ürdis
tan Gazetesi'ni çıkaran Mikdat Midhat BEDIRHAN 
ve Abdurrahman BEDiRHAN'ın anılarına saygı du
ruşuyla başlayan konferansiara ilgi büyük oldu. Ki
mi yerlerde 6 saat süren konferansların başlangıcın
da, M. Emin BOZARSLAN, bu konferansları düzen
lediği, tüm yayınlarını sattığı ve böylel ikle Kürdistan 
Gazetesi'nin yeniden çıkarılmasına büyük katkılarda 
bulunduğu için KOMKAR'a teşekkür etti. 

M.Emin BOZARSLAN, konuşmasında Kürdistan 
Gazetesi'nin çıkış amacı ve içeriği hakkında bilgiler 
verdi. Gazete'nin çeşitli konulara yer verdiğini , ama 
asıl amacının Kürt halkı arasında ulusal bilinci yay
mak, onun uyanmasını sağlamak olduğunu belirte
rek şunları söyledi: 

"Kürdistan Gazetesi yayın hayatı boyunca çeşitli 
konulara değinmiştir. Bunlardan birisi Ahmede XA
Ni tarafından kaleme alınan ünlü Mem O Zin Desta
nı' dır. Çünkü Mem O Zin, Kürt halkı arasında yaygın 
bir şekilde dağıtılmamıştı. Bu yüzden de 2. -sayıdan 
başlamak üzere Mem O Zin, bölüm bölüm yayınlan
mış. 

Yine Botan Beyliği üzerine de çeşitli yazılar ya
yınlanmış. 1840 yılında başlayan Bedirhan Bey i sya- · 
nı ' nın nasıl başladığı, geliştiği , Osmanlılar tarafından 
nasıl hastınldığı ve Mir Bedirhan'ın nasıl sürgüne 
gönderildiği işlenmiş. 

Kürdistan Gazetesi'nin işlediği en önemli konu-· 
lardan .birisi ise, Kürt halkının uyandırılması, ulusal 
bilincin verilmesi olmuştur. Bu konuda çok sayıda 
yazı yayınlanm ı ştır. Daha ilk sayıda Mikdat Midhat 

D. KISA 

BEDiRHAN Kürtlere seslenerek, çocuklarını okullara 
gönderip akutmalarını istemiş, okumayla ilgili bazı 
ayet ve hadisiere yer vermiş, Kürt din adamlarından 
Kürtleri' okumaya ve bilgilendirmeye özendirmelerini 
istemiş, Kürt beylerinden ve ağalarından da köy ve 
kentlerinde okul yapmalarını istemiş." 

BOZARSLAN, Abdülhamit döneminde oluştu
rulan "Hamidiye Alayları"na yönelik yazıların da 
Gazete'de yer aldığını ve bunun, Kürt halkını bir
birine düşürme, aynı zamanda Kürt-Ermeni çatış
masını sağlamak için oluşturulduğunu belirtti. Ab
dülhamit'in istibdadından dolayı Gaz~te'nin çeşit
li ülkelerde yayımlandığını, bundan dolayı da 
"Gezgin Gazete" ünvanına sahip olduğunu belirte-
rek ~unları söyledi : . 

"lik 5 sayısı Mikdat Midhat BEDIRHAN tarafından 
Kahira'de yayınlanmış, 6. sayıdan itibaren Abdurrah
man BEDiRHAN Gazete'nin yönetimini üstlenmiştir. 
6-19. sayılar Cenevre' de; 20-23. sayılar yine Kahi
re'de; 24. sayı Londra'da; 25-29. sayılar ingiltere'nin 
Folkston Kenti'nde ve 30-31 . sayılar ise yine Cenev
re'de yayınlanmıştır. 

31 . sayının son sayı olup olmadığı konusunda 
Gazete'de herhangi bir açıklama yer almamış. iki ih
timal var: Ya Gazete 31 . sayıdan itibaren bilinmeyen 
nedenlerden dolayı yayınlanmadı, ya da yayınlandı , 

· ama çıkan sayıları kayboldu. Elimizde son sayı ola
rak 31 . sayı var. Bunların tümünü (5 sayı eksiğiyle) 
Almanya' nın Marburg Kenti' nin kütüphanesinden 
edindik." 

Konferansta, Kürdistan Gazetesi'ne yönelik ken
di çalışmalarından da sözeden BOZARSLAN, Gaze
te'yi salt Arap harflerinden Latin harflerine çevirmek
le yetinmediğini; Osmanlı Türkçesi'yle yazılan bö- · 
lümleri günümüz Türkçesi'yle yeniden düzenlediğini 
ve 50 sayfa Kürtçe, 50 sayfa da Türkçe önsöz yazdı
ğım; bazı terim ve olayları açıklamak amacıyla 3150 
dipnot yazdığını belirtti. 

Konferanslar, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 
da son yıllarda Kürt halkının mücadelesine, Kürt kül
türünü yaşatmaya yönelik çalışmalara olan ilginin 
hangi boyutlarda olduğuna önemli birer gösterge ol-
du. · 
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•• 
"KURT DOSYASI 

'ŞEFFAF DEMOKRASi'YE TAKlLDI" 

Gazeteci Rafet BALLI tarafından yazılan ve çeşit
li Kürt partilerinin yetkilileri ve Kürt aydınlarının gö
rüşlerinin yer aldığı "Kürt D'ısyası" adlı kitap ist. 
DGM tarafından toplatıldı ve t <ıkkında dava açıldı. 
Rafet BALLI ile birlikte eski Bayındırlık Bakanı Şera
fettin ELÇi ve kitabı basan Cem Yayınevi'nin sahibi 
M.Aii UGUR'un da sanık olarak yargılandığı dava 22 
Ocak 1992 tarihinde istanbul 2 No'lu DGM'nde baş
ladı. Daha önce birinci baskısı yapılan ve hakkında 
hiçbir idari ve adli soruşturma açılmayan kitabın, Şe
rafettin ELÇi'nin de görüşlerinin yeraldığı 2. baskısı, 
ELÇI'nin görüşlerinden dolayı yargılanıyor. 

Gazeteci-yazar Rafet BALLI sorgusunda özetle 
şu konulara değindi: "Bu kitapta yapılmaya çalışılan 
şey, kamuoyunun bilgilenme sürecine katkı sağla
maktır. Ben bir gazeteciyim. Kürt sorunu bugün dev
letin en yetkili organlarınca tartışılıyor, Kürt realitesi
nin kabul edildiği vurgulanıyor. Kürt sorununun çö
zümü için, konunun kamuoyunca da tartışılması ge
rekmektedir. Bu kitabı yazmaktaki amacım da bu
dur." Daha sonra Kürt sorununun tüm dünyada tartı
şıldığını anlatan BALLI, bu konudaki gerçekliği şu ör
nekle vurguladı: "Kürt sorunu konusunda Bazil NiKi
TiN tarafından yazılmış KÜRTLER adlı kitabı incele
me fırsatı buldum. Kitabın kaynakça bölümünde 
yaptığım incelemede, kitabın hazırlanması sırasında 
yararlanılan kaynakların % 90'ının üç büyük dilden 
(Ingilizce, Fransızca, Almanca) olduğunu, Türkçe 
kaynak kitapların çok az sayıda olduğunu gördüm. 
Bu da Kürt sorunu konusundaki durumumuzu orta
ya koymaktadır." Kamuoyunun bugün artık birer ger
çeklik olarak ortada duran Kürt siyasi örgütlerinin 
ne istedikleri, hedeflerinin ne olduğu konusunda bil
gilenmesi gerektiğini vurgulayan BALLI; bu çalışma
yı yaparken teşekkür beklediğini, ancak böylesi bir 
davanın açılmasının üzüntü verici olduğunu belirttik
ten sonra, kitabında hiçbir propaganda unsuru bu
lunmadığını söyleyerek davanın biran önce bitirilme- ' 
sini ve beraat ettirilmeleri gerektiğini belirtti. 

Rafet BALLI'dan sonra sorgusu yapılan Şerafet
tin ELÇi, iddianamenin suç olarak gösterdiği bölüm
lerden alıntılar yaparak davanın hukuki temelden 
yoksun olduğunu açıkladı. Kendisinin, sorulan soru-

so 

Sedat KARAKAŞ 

la~ üzerine çoğunlukla 1970 öncesi dönemi ve özel
likle T-KDP'nin o dönemki durumunu anlattığını ve 
böylece bir durum tespiti yaptığını vurgulayan ELÇi, 
1960'Iar döneminde Türkiye'de Kürt hareketinin iki 
kanaldan geliştiğini (Marksist-Milliyetçi), T-KDP'nin 
milliyetçi çizgide gelişen, hiç.bir yabancı ideolojiden 
etkilenmeyen, bağımsız bir Kürt örgütlenmesi oldu
ğunu vurguladı. Bir soru üzerine T-KDP'nin progra-

. mını açıkladığını belirten ELÇi, burada kendisinin 
herhangi bir eklemesinin olmadığını, programı oldu
ğu gibi aktardığını, kaldı ki bu programın 1968 ve 
1971 yıllarında Antalya Ağır Ceza ve Diyarbakır Sıkı
yönetim Mahkemeleri'nde görülen T-KDP duruşma
larında açıklandığını ve kamuya malolduğunu vurgu
ladı. iddia makamının, kendi görüşlerinin yeraldığı 
bölümlerden özellikle bazı kısımları iddianameye al
dığını belirten ELÇi, kendisinin Kürt sorununun çö
zümü konusunda demokratik bir yöntem izlenmesi 
gerektiğini belirttiğini vurguladı. Ancak iddia maka
mının özellikle bu bölümü iddianarnede belirtmediği
ni ve birtakım görüşlerinin çarpıtılarak bölücülük 
propagandası yapıldığının savlandığını belirtti. Yine 
suçlama konusu yapılan "dört devlet sınırları içinde 
yeralan Kürt halkının en büyük haksızlığı Türkiye'
den gördüğü" gerçekliğinin de bir tespit olduğunu 
belirten ELÇi, tarihin buna tanık olduğunu vurgula
dı. Bir halkın ulusal kimliğinin yokedilmeye çalışılma
sının en büyük zulüm olduğunu belirten ELÇi, Türki
ye yönetimlerinin son dönemlere kadar sürekli bu 
yöntemi seçtiklerini söyledi. Son olarak, düşünce 
özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmaz bir ku
ralı olduğunu , düşüncenin "aşırı-aşırı olmayan" gibi 
bir ayrımının yapılamayacağını , kamuoyunun tüm 
düşünceleri öğrenebilmesi durumunda ancak sağlık
lı bir değerlendirme yapabileceğini, bunun için de 
düşüncelerin açıklanmasının, o düşünceler etrafın
da örgütlenmenin gerekliliğinin yine demokrasinin 
vazgeçilmez bir kuralı olduğunu söyleyen ELÇi, ki
tapta açıklanan düşüncelerinin propaganda kastı ta
şımadığını vurgulayarak sözlerini noktaladı. 

Dava, sanıkların duruşmalardan vareste tutulma
ları yönündeki isteklerinin kabul edilmesinden son
ra, 03.03.1992 tarihine ertelendi. 
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KÜL TÜR SANAT/ AND Ü HUNER 

·DERSEN ZMANE KURDİ • BARAN 

Kürtçe Dil Dersleri 

xx 

MİRCELAL 

Nave gunde me Mırcan e. Erde we ni vi deşt e, ni vi çiya 
u zozan e. Mırcan gundeki xweş e, bı dar u her e. Deşte 
da lı ciyen avi tıtun, pembu u kunci dıbe. Nıha sılq ji te 
ajotın. Lı ciyen bej ceh, genını u nisk rınd dı be. Lı qunta
ren çiyan, lı ser merg u zozanan keriyen pez dıçerın. 
Mırcan, bı temami ya Mir Celal e. Kal u pireken me 

dıbejın ku bapire wi Mir Mıhemed xwediye 120 gundan 
buye. Mir Mıhemed dı wexta Osmaniyan da mire miran 
buye, lı ve dore hukım hemu dı dest wi da buye. W i erde
ki freh bı dest xıstiye u lı ser xwe tapi kıriye. Bı vi awayi 
ev gund bum~ mılke wi. . 
Pışti mınna Mir Mıhemed mılke wi dı nav kuren wi da 

parva buye. Nıha gele newiyen wi hene. Jı wan Mir Ce
lal xwediye 15 gundan e. Ango weki Mırcane 14 gunden 
wi yen dın hene. 

Gund bere 60 mal bU. Xelke gund hem u colege Mir Mn. 
Mir, her yeki erdek dabuye u w ana bı.gan ew erda dajot. 

7-8 sal bere, mir traqtor ani gund. Edi romete wi bı co
te colegan ne ma. Wi, erde gundiyan jı dest wan gırt u 
xwest ku jı gund derkevın, bıçın. 

Gund kete şi ne. Gundi lı rawera Mir gerin, je ra gotın: 
"Me ewqas sal xulamiya te u bav u kale te kıriye. Nıha 
tu medıki der, em bıçın kidere? Qe nebe, hınek erd bıfro
şe me; em bajon u dene xwe bıdın." 

Mir guh ne da gotınen wan. Got: "Jı we ra şeş meh mıh-
let. Pışti şeş mehi kesi lı gund ne binım!" · 
Şeş meh qediya. Dı ve mabeyne da qasi bist mal an har

kırın çun. Ye dın dıgotın, dı be mir te rahme ... Le Mir hat 
u got "Zu jı erde mın derkevın, yan ji ez we bı zore der
dıxım." 
Hın kesan bere wi dan. Bı nave Mısto gundiyek hebu, 

W i got: "Lao gundino; dermekevın! Heke em yekbın ew 
nıkare me derxe." Gundiyan got: 
- Erde wi ye. Ku bıxwaze me derdıxe . 
Mısto got: 

- Çı erde wi ye? Erde xwede ye. Bapire wi bı çoye zore 
ew bı dest xıstiye. Erde em dajon, pışta me dışke; ew dı 
ciye xwe da rudıne, deste xwe nade sar u germe. Em pek
tinin, to ew dıxwe, jı me r.a dew dımine .. H un bı rasti dı-
pırsın, erd heqe me ye. · 

Gundiyan pırsi: 
- Le em çı bıkın, tıştek jı dest me naye. Mir xurt e. Em 
pe nıkanın. 
Mısto denge xwe bılınd kır: 

-Pe dıkanın! Çıma ew yek merıv e. em bı sedan ın. Gun-

den dınji mina ye me ne. Em bı bezaran in. Yekbın u her 
xwe bıdın. 

Le pıraniya gundiyan guh ne dane wi, qireta hev ne kı
rm. Mısto u çend hevalen xwe bere m ir dan, jı gund der
neketın. 
Dı nav wan u Mir da şer der ket. Mir bere xulamen xwe

yen bı çek şande ser wan. Mısto ew revandın. Paşe Mir 
jı hukumete alikarİ xwest. Cendırme kete gund. Lı gun
diyan tedayek nıezın bü. Jın ümer, kal ·ü zaro ne gotın, 
le xıstın. 15 mer, Mısto ji dı nav wan da bırın mapıse. 
Paşe gund vala bu. Tene çend xulamen Mir bı mal va 

dı gund da man. E w ji rez u baxçeye mir d~ dıxebıtın, pe-
ze wi xwedi dıkın u bın erden wi dajon ku traqtor nıkane 
le bıgere. Hın ji xızmet u azete mala wi dıkın u wi jı dıj
mınan dıparezın. 

Malen gundiyen çuyi dı bın berf u barane da hılweşin, 
bun pag. Lı gund ga, ker u hesp kem bun. Nirhevcar dı 
turtan da jı bir bu n, gisınan jeng gırtın. N ıha kare w an 
traqtor dıkın. 

Pışti ku Mısto jı mapıse der ket, lı Mir xıst, ew kuşt u 
tevi du hevalen xwe revi çiye. Le nıha, ciye Mir Celal çar 
kuren wi gırtıne. Ew lı bajer rudının. Yek toxtor e, yek 
abuqat e, yek ji tıcariye dıke, otel u aşxanen xwe hene. 
Ye çaran, deh sale ku lı parlamentoya Tırkiye mebus e. 
E w bı ray e gundiyan te bıjartın ... 

Gundiyen ku mal barkırın, bın çun aliye Eden€, bın 
Stenbol u İzmire. Hınji lı Diyarbekre bı ci bftn. Pıraniya 
wan bun erxat u karker. Hınanji kar ne ditın, sefil bun, 
bı parse ketın. · 
Dı gund da disa tıtun, penıbu, kunci, genını u nisk dı

be, pez lı çiyan dıçere, baxçe ü rez her dıdın u je bı milya
nan qezenç pek te. E w ji dıgıhe deste miran u dı nav wan 
da parva dıbe ... 

M ir :Bey Hukım :Hüküm, 
Kunci :Susam egemenlik 
Sılq : Şeker pancarı Tapi kırın : Tapu ermek 
N isk :Mercimek M ılk :Mülk 
Avi : Sulu toprak Parva bun : Bölünmek, . 
Bej i : Susuz toprak pay edilmek 
Quntare : Dağ eteği Parva kırın : Bölüştürmek 
çi ya Coleg : Yarıcı 
K eri :Sürü Erde k :Bir toprak 
Pir ek : Yaşlı kadın 
Pir :Yaşlı Ga :Öküz 
Osnıani : Osmanlı Xwedi kırın :Beslemek 
Mire miran : Beyler beyi B er. :Mahsul 
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Qezenç :Kazanç Meyxane : Meyhane 
Milyon :Milyon Kerxane :Genel ev 
Xerc kırın : Harcamak - Hılweşin : Yılalmak 
Traqtor : TralaiJr Pag :Harabe 
Mmet : Mihnet Nirhevcar : Karasahan 
Lı raweran : Yalvannak Mabeyn :Ara 
gerin 1ürt :Avlu 

Xulam :HizmetÇi Jı bir bı1n : Unutu/mak 
Der kınn :Kovmak Jeng :Pas 
Den :Borç Jeng gırtın : Pas tutmak 
Mıhlet : Sar e, mühlet Toxtor :Doktor 
Qedin ·.-Bitmek, sona Xızmet ii : Hizmet 

ermek azet 
Qedandın : Bitirinek, sona Abiiqat :Avukat 

erdirmek Tıcari : Tüccarlık 
Xızmet ii azet : Hizmet Tıcar : Tüccar 
Rahm :Merhamet Ote1 : Otel 
Bere yeki . : Birine karşı Aşxa 1e : Lokanta 
dan di renrnek Parla \ento : Parlamento 

Ber xwe dan : Direniş Mebiis : Mebus 
Xwede : Tann Ray : Oy 
Ço : Sopa Bı ci biin : Yerleşmek 
Bı çoye zore : So pa gücüyle, Erxat : Irgat 

zorla Sefil : Sefil 
Pışt :Bel Pars : Dilencilik 
Şıkestın : Kınlmak Parsek : Dilenci · 
To : Kaymak Pats kırın : Dilenrnek 
Jı dest hatın :Becermek, W ar : YayZak 

Eş ir 
Eşirti 
Ed et 
Qireta 
yeki kırın 
Şer 
Bı çek 
Revandın 
Hukumet 
Cendırme 

Dıji 
Zulm 
Seri hıldan 
Bahoz 

yapabilmek Sewi : Yeıim 
: Aşiret Pihn : Tekme 
: Aşiretçi/ik Betal : işsiz 
:Adet Be tali : İşsizlik 

: Birine yardım Xerib : Yabancı 
etmek X eri bi : Yabancılık 

:Savaş Mapıs : Hapis 
: Silahlı Mapısxane : Hapishane 
: Kaçımıak W ala : Boş 
:Hükümet Bı mal va , : Evcek 
: Jandanna Gisın : Saban demiri 

:Karşı Kftçe :Sokak 
: Zulam Heq :Hak 
~· Baş kaldırina/c Neheq :Haksız 

:Fırtına Zık : Kann 

Şimdiki zamanın hikayesi 

Fiil: Gotın 

(Dema rnho) 
Şimdiki zaman 

Ez dıbejım 
Tu dıbeji 
Ew dıbeje 
Em dıbejın 
Hiin dıbejın 
Ew dıbejın 

(Boriya dôdar) 
Miş 'li geçmiş 

Kök: Got 

(Boriya tedayi) 
Di 'li geçmiş 

Mın got 
Te got 
Wi, we got 
Me got 
We got 
Wan got 

(Boriya berdest) 
Şimdiki zamanın 

hikayesi 
Mın gotiye Mın dıgot 
Te gotiye Te dıgot 
Wi, we gotiye Wi, we dıgot 
Me gotiye Me dıgot 
W e-gotiye W e dıgot 
Wan gotiye Wan dıgot 

Şiııpdiki zamanın hikayesinde fiil dı önekini alır . Geçişli 
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fiiller takı almaz. Geçişsiz fiilerde ise kök son harfinin 
sesli veya sesiz oluşuna göre takılan şöyledir: 

GERİN-Kök: Geri KETIN-Kök: ·Ket 

Ez dıgerim m .Ez dıketım ım 

Tu dıgeri Tu dıketi 
Ew dıgeri Ew dıket 
Em dıgerin n Em dıketın ın 

I-~iin dıgerin n Hiin dıketın ın 

Ew dıgerin n Ew dıketın ın 

Not: 1- Geçişsiz fiillerde şimdiki zamanla hikayesi ara
sındaki farka dikkat ediniz. 

Şimdiki Zaman 
Ez dıgerım 
Tu dıgeri 
Ew dıgere 
Em dıgenn 
H un dıgerın 
Ew dıgenn 

Şimdiki zamanın hikayesi 
Ez dıgerim · 
Tu dıgeri 
Ew dıgeri 
Em dıgerin 
Hiin dıgerin 
Ew dıgerin 

2- Kürtçede (i) ~slisi ile biten fiillerin mazi zamanlan 
nın çekimi farklı bir biçimde de yapılır. 

Mastar Kök Dili geçmiş 
Gerin Geri Ez geriyam 
Çerin Çeri Ew çeriya 
Kırin Kıri Te kıriya 
Dızin Dızi We dızlya 
Weşin Weşi Pel weşiya 
Tırsin Tırsi Şahan tırsiya 

Mişli geçmiş 

Ez geriyame 
Ew çeriyaye 
Te kıriyaye 
We dıziyaye 
Pel weşiyaye 
Şahan tırsiyaye 

Lı raweran gerin 

Şimdiki zamanın hikayesi 
Ez dıgeriyam -
Ew dıçeriya 
Tı:ı dıkıriya 
We dıdıziya 
Pel dıweşiya 
Şahan dıtırsiya 

Alişer got "Ez e bıçım Elmaniye". Jına wije ra got "M~ 
çe". Lı raweran geri, kır-ne kır, ew jı daxwaza xwe ven~ 
geri ii çii. 

Gundi lı rawera mir gerin. Le wi erd ne frote wan. 

Mal Harkırın 
Dema bıhare koçer malan bardıkın, her bı zozanan dı 

çın . Straneke Kurdi da usa te gotın: 

"Malaiı barkır çiine waran 
Ez sewi mam her diwaran .. " 
Gelek Kurd, bona xızani ii betaliye, mala xwe bardıkır 

dıçın welate xeribiye .. 

Bere yeki dan - Ber xwe dan 

Hesp lı merge dıçeriya. Gurek ji wi ali hat ku hespe bı:ıı 
we. Le hespe bere wi da, pihnek le xıst ii gur revi çii. 

Kurdan gele caran dıji zulm ii zordestiye seri hıldaıı 
W an lı hımber dıjmın rınd her xwe dan, le dıjmın xu 
bu, ne kanin bıgıhen rızgariye . 

Jı dest ·hatın 

Bahoze mala me hılwe1;and, tıştek jı dest me ne ha 
Gundiyan dıgot: "Mir xurt e, me dıke der. Tıştek jı deı 
me naye". Le kiı gundi yekbın, ew jı miran ii axan xurtı 
ın. Hınge pır tıŞtjı dest wan te . · . 
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KOltar Sanat /Çand O Huner 

Bı mal va 
- Tu jı Edene yi? 
- Na, em bı mal va lı 8erte rfıdının. 
Xazmet ô azet 

Diya Gulizere edi pir bfıye fı nexweş e. Ew dı mal da 
dısekıne fı xızmet fı azeta diya xwe dıke. 

Jı bir bıln 
Nirhevcar dı tfırtan da jı bir bfın. 
Merıven ku dı riya azadiye da dımırın, na ve wan tucar 

jı bir nabe. 

Bı ci bıln 

Hın gundi dı Diyarbekre da bı ci bfın . 
Ewqas pez dı tfırte da bı ci nabe. 

Pars lunn 

~w cotkarek h!"ş bfı . Le nıha betal fı bırçi ye, dı kuçe 
b&Jaran da parse dıke. 

Qireta yeki lunn - Pışt gırtm 

Dı mabeyna gundiyan fı mir da şer derket. Cendırme 
qireta Mir kır. Jı xwe hukumet tım pışta dewlemendan, 
axan fı bılrjfıwan dıgıre, hukumet ya dewlemendan e. Qe
ziya hukumeta Tırk fı ya feodale Kurdan yek e.- Herdu 
ji naxwazın ku Kurd fı hemfı xebatkaren Tırkiye hışyar 
bın, lı heqe xwe bıgerın, azad bın. Bona ve yeke, dı ve ge
le Kurd fı xebatkaren Tırkji, dıji hukumeta zordest fı axan 
yekıti çebıkı~, qireta hev bıkın. 
Dı dema eşirtiye da her ye ki qireta eş ira xwa dıkır, pışta 

merıve xwe dıgırt. Le ew edeta kevn iro edi ne tışteki baş . 
e. Dıve merıv qireta rastiye bıke, ya neheqan ne ke. 
Lı zıke merıv xıstın, got: Ax pışta ının! 

Hinlunn 
Bersiva pırsen jerin bıdın: 
1- Mırcan gundek çawa ye? 
2- Lı Mırcane dı ciyen avi da çı dıbe, beji da çı dıbe? 
3- Mırcan ınılke ke ye? 
4- Çend gunde bapire Mir Celal hebfıye? 
5- Wi, ew gundana çawa bı dest xıstiye? 
6- Gundiyen ku erde mir fı axan dajon, jı wan ra çı te 

gotın? 
7- Mir fı axan ev ınıiken freh kırine, yan dı sa ya xebata 

xwe da bu ne xwediye w an? · 

• Newroz,ti 
• Ce~ga Welat 

- Qerlnek Ti KQMA 
• Rol Rofa Me Ye 

DENG 

9- Gundiyan fı Mir Celal, qezenc bı çı awayi parva 
dıkırın? 

10- Rewşa gundiyan çawa bfı? 
Il- Qezence Mir Celal çawa bfı? . 
12- Wi fı kuren xwe, pere lı ku fı bı çı awayı xerc dıkırın? 
13- Çıma ınınete Mir bı cote colegan ne ma? 
14- Wexta ku Mir jı gundiyan ra got: "Jı gund derkevın" 

gundiyan çı kır? 
15- Mir, çıqas mıhlet da wan? 
16· Dı ve mıhlete da çend mal jı gund derketın? 
17- Mısto jı gundiyan ra çı got? 
18- Dı - zeviyan da ki dıxebıte? Ki pez dıçerine? 
19- Axa u Mir deste xwe lı sar fı germe dıxın? 
20- Gotına Mısto rast e yan ne rast e? 
21- Dı mabeyna Mir fı gundiyan da çı derket? 
22- Çıma gundiyan şer wında kır? 
23- Cendırme dı gund da çı kır? 
24- Ew e şer tım wında bıkın? 
25- Kinge gundi we dı heqe zordestan da ben? 
26- ·Mısto fı hevale xwe çı biln? 
27- Dı gund da ki ma? Ewana çı dıkın? 
28- Malen gundiyen çfıyi çı bfı? 
29- Nirhevcar fı gisın çı bfın? 
30- Mısto ku jı mapse derket çı kır? 
31- Bı kuştma mireki dawiya axati ı1 mirtiye te? 
32- Dawiya axati fı mirtiye bı çı awayi te? _ 
33- Mir, axa fı şex heqe gıındiyen reben dıparezın? _ 
34- Çıma gundi rayen xwe dıdın wan fı wan dıkın mebus? 

a) Sıfat Fiil (geçmiş zaman ortacı) 
Fiiler (i) eki alarak sıfat işlevi görürler: 

Çfı-Çfıyi (Giden, gitmiş olan)-Sala çfıyi . 
Xwar-Xwari (Yemiş olan)-Merıve ter xwarı 
Hat-Hati (Gelmiş olan)-Zaroye hati 
Şkest-Şkesti (Kırık, kırık olan)-Fincana şkesti 

b) İsim ve sıfatiardan (ti) ve (i) ekiyle yeni isimler türer: 
Mir-mirti (beylik) Germ-germi (sıcaklık) · 
Axa-axati (ağalık) Dırej-dıreji (uzaklık) 
Xulam-xulamti (uşaklık) Gran-grani (ağırlık) 
Tıcar-tıcari (tüccarlık) Rast-rasti (doğruluk) 
Bajar-bajari (şehirli) 

• Sebra Mın 1 
- Çaw Bella 

-HiM 

(SÜRECEK) 

- Em Natırsın 
- Dızanım 

~ ,.• Partizan 

DENGE AZADi 
.. Bımetın 

- Tew Gule Nare 

Yapım : STRAN Tel: 586 06 52 
Dağıtım: . SES Plak-Kaset Tel: 527 52 61 Fax: 513 50 87 Hivi 
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.. .. 
"KULTUR KAVGAMIZ 

ÖZGÜRLÜK MÜ CADELEMİZiN BİR PARÇASlDlR" 

Elimize, üzerinde büyük ozan CEGERXWİN'in, 
"Sedan sal, bezaran zmane me ye/Weki me dı bın 
deste dıjmın da ye/Çı gernas i'ı mer e dı meydana 
ceng/Ne şi'ır ne mertal, ne top i'ı tıfeng ... " şiiri, "Em 
dıxwazın ku heval i'ı hogıren me dı despeka komela 
me de bı me re bın" · çağrısı yazılı davetiye geçince ol
dukça heyecanlandık. Soylu amaçlarla kurulan bu der
neğin açılışında bulunabilmek, onlarla biraz olsun da
yaruşabilmek için yazılı adrese doğru yola koyulduk. 

Derneğe vardığııİıızda, kalabalık bir toplulukla kar
şılaştık. Ankara'daki Demokratik Kitle Örgütleri ve 
Sosyalist Dergi Temsilcileri'nin de katılımını gözle
dik. Gençler ve ailelerden oluşan kalabalık arasında 
kimi tanınmış isimler de vardı. Gençlerin yoğun alkış
ları arasında derneğin açış konuşmasını yapan kurucu
lardan Sertaç KUTLAY; "Toplumsallaşmanın ve ulu
sal bilinçlenmenin oluşmasında önemli gördüğümüz 
kültür, asimilasyon ve yoketme politikasının en acıma
sız şekilde işletildiği Türkiye'de daha da önemli bir 
unsur haline geliyor. Bu nedenle bizler Kürt halkının 
ulusal demokratik mücadelesinde kuruıniaşarak yer al
mak; etnosis ve asimilasyon politikasına karşı dur
mak, Kürt kültürünü, tarihini ve ulusal değerlerini 
araştırıp su yüzüne çıkarmak, geliştirip, yaygınlaştır
mak için; Halk Bil'i (Halkbilimini Araştırma ve Yay
gınlaştırma Derneği) kurduk. Bütün duyarlı çevrele
rin desteğini bekliyor, gösterdiğiniz dayanışmaya yü
rekten teşekkür ediyoruz" sözleriyle konuşmasmı biti
rerek sözü Araştırmacı-yazar Mehmet BA YRAK'a bı
raktı. BAYRAK, genelde Kürt kültürü üzerindeki bas
kıları dile getirerek kültürün önemini ve bu alanda atı
lan her adunın değerini vurguladı. Gönderilen mesaj
lar arasında, Dağarcık-Halkbilim Eğitim Araştırma ve 
Yayguılaştırma Derneği'nin dayamşma ve işbirliği dilekle
rini içeren mesajı, kendileri tarafından okundu. 

Okunan türküler, çekilen halaylar arasmda Der
nek Başkanı Fevziye PERİŞAN'a görüşme İsteğimizi 
iletiyoruz. PERiŞAN, sıcak bir yaklaşımla bizi yöne
tim odasına alıyor. Gelen çay ve pastalada söyleşiye 
başlıyoruz. Bize Derneğiruzi tanıtır mısınız? " Bizler 
Ankara'daki Kürt gençleri olarak; kültürüroüze yöne
lik talanı kırmak, kültürümüzü korumak, araştırmak 
ve onu geliştirip, yaygınlaştırmak için Halk-Bil'i kur
duk, Bu çalışmalar dışında, genç arkadaşlarınıızı bira-
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raya getirmek, onları daha da üretken kılmak, talan 
ve asimilasyon politikaları sonucu atomize olmaya yüz 
tutmuş değerleri koruyup geliştirmek; bazı dernekle
rin kültürümüz üzerinde tahribat yaparak; kültürümü- . 
zü özünden uzaklaştırarak, başka kültürler adı altında 
ifade etmelerine dur demek amaçlarımızdandır. Bu 
amaçla, önümüzdeki dönemde kurumlaşmak için ça
lışmalar yürütüyoruz." Araya girip soruyoruz, neden 
kültür derneği? "Kültür kavgamız, özgürlük mücadele
mizin bir parçasıdır" diyerek söze başlıyor Sayın PE
RiŞAN. "Biz, kültürün bir halk için neyi ifade ettiğini 
bilmek zorundayız. Eğer düşman okuyup yazmamızı 
engellemişse, eğer kültürümüzü geliştiren, yaygınlaştı
ran kurumlara izin vermemişse, bu alandaki çalışmala
rımızı engellemek için baskı yapıyorsa; bizlerin bu bi
linçli ve sistemli yoketmeye karşı durmasının, en baş
ta gelen insanlık görevinin, yeterince kavranması la
zımdır. O nedenle hayatın her alanında, ulusal değeri
miz olan kültürüroüze sahip çıkıp, onu kurumalıyız. 
Kültürü araştırıp, geliştirmek ve zenginleştirerek-yay
gınlaştırmak için olanaklar yaratmalıyız. Bir halk düşü- · 
nün ki kültürü yokedilmiş, o halktan ulus diye söz et
mek mümkün mü? Ulusal bütünlüğünden söz etmek 
mümkün ınü? Elbetteki hayır. İşte biz bu nedenle kül
türümüze yönelik bu saldırılara karşı "etten bir duvar" 
olarak dikiliyoruz. Yürütülen kültür kavgaslllln yamn
da saf tutmaya çalışıyoruz. Ve öyle sanıyorum bunu 
başarmak için de gerekli dirence ve bilince sahibiz." 
diyen PERiŞAN sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sömür
geciler, sömürdükleri ülkelerde, etnosis ve asimilas
yon politikalarıyla daha rahat sömürge-sömürgeci iliş
kileri yürütüyorlar. Eğer bugün bu başarılamamışsa, 
bunun iki nedeni vardır. Birincisi Kürt kültürünün ge
niş bir zenginlikte olması, ikincisi halkımızın direngen
liği ve kültürüne sahip çıkmasıdır." Fevziye PERiŞAN 
bu tespiti yaparken biz; neden kültür? sorumuza aldı
ğımız yanıtın rahatlığıyla soruyoruz: Kurumlaşma de
diniz, nedir bu, açıklar mısmız? "Kurumlaşmadan kas
tımız; bu alanda çekim merkezi olmaktır. Aranılan, 
tartışılan, uğranılan bir yer olmaktır; kültürel . alanda 
değerler yaratmış, değerlerin oluşumuna katkı yapan 
bir kurum olmaktır. Uzun vadeli hedeflerimizin için
de bunlar var. Bir noktayı açıklamama izin verin. 
Eğer biz önümüze, çapta ve nitelikte küçük şeyler ko-
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Kültür - Sanat 1 Çand u Huner 

yarsak, bunlarla yetinmek zorunda kalır, daralırız. Gü
dük bir gençlik derneği olma noktasına geliriz. Ben ve 
arkadaşlarım bunu bildiğimiz için derneği, kurumlaş
maya yönelik, yelpazesi geniş; edebiyattan-tarihe, sa
nattan-incelemeye-araştırmaya kadar içeriği geniş bir 

/ çalışma olarak gördük. Gene izin verirseniz bu amaç
la oluşturduğumuz bu sürecin hedefıne ulaşması için 
şimdiden çalışmalara koyulduğunu vurgulamak iste
rim. Belirtınem gerekir ki, bu söylediklerimi dernek 

--ıariışma sürecinde gördüğüm ilgiye borçluyum. Şimdi 
ise bu ilgi artarak devam ediyor. Sanıyorum bütün bu 
yaşadıklarımız, kararlı ve istekli oluşumuz, iyimserliği
miz için yeterlidir. Tabi ki çok yorulacağız, zaman za
man "keşke şunu böyle yapsaydık" diyeceğimiz eksik
liklerimiz de olacaktır. Ancak, aldığımız sorumluluğu
muzu-bütün zorluklarıyla-biliyoruz. Ve inancım odur 
ki hedeflerimizi önemli ölçüde gerçekleştireceğiz. Yi
ne belirtmeliyim ki-yasaklanmış, engellenmiş de ol
sa-çok zengin bir kültürümüz var. Yeter ki bunu araş
tırmasını, işlemesini bilelim. Söylemek istediğim, çalış
ma alanımızda zengin malzemelere sahip olduğum!JZ
dur. Meseleyi bu çerçevede anlamaya çalışıyoruz. Yö
netim kadrosu ve üye arkadaşlarımız da soruna bu 
çerçevede yaklaşım gösteriyorlar. Son olarak şunu da 
söylemek istiyorum. Bizimle benzer faliyet yürüten 
dernek ve kuruluşlarla da işbirliği içinde olmaya çalı
şacağız" diyor PERiŞAN. Soruyoruz: Böylesine soylu 
ve zorlu bir çalışmanın içinde, olmasını istediğiniz şey
ler nelerdİr? "Elbette dörtbaşı marnur bir çalışma yü
rüttüğümüzü söyleyemem" diyerek devam ediyor Der
nek Başkanı Fevziye PERiŞAN; "Eğer biz, tüm sorun
ları çözmüş bir biçimde yola çıkmayı bekleseydik, bü
gün dahi sorunları tartışıyor olurduk. Biz bir yandan 
yürümeyi, beri yandan eksikliklerimizi bulup, yerine 
doğruları koyarak çalışmaya başlamayı daha uygun 
bulduk. Başka bir deyişle yürüyerek düşünmeyi tercih 
ettik. Bütün bunlara rağmen sıkıntı yaşadığımız çok 
önemli iki nokta var: Bunlar; Dernekler Yasası'nın an
ti~demoratikliği ve ulus-devlet anlayışı içermesinden 
kaynaklanan engeller ve yaşadığımız maddi problem• 
lerdir. Ancak yasal engelleri ödünsüz mücadelcmizle, 
maddi sorunları özverimizle çözeceğimizi belirtmek is
terim." diyor Fevziye PERiŞAN. Biz sormaya devam 
ediyoruz: Bildiğimiz kadarıyla sizinkine eşdeğer çalış
malar İstanbul, Diyarbakır gibi kentlerde sürdürülü
yor. Onlarla, durumunuzun bir karşılaştırmasını ya
par mısınız, aranızda ne gibi farklılıklar var? "İstanbul 
ve Diyarbakır HKD'lerini selamlamama izin verin" di
yerek başlıyor F.PERİŞAN ve devam ediyor: "Bildiği
miz kadarıyla, İstanbul' da kurulan HKD 3-4 yıllık geç
mişe sahip ve bu süre zarfında çok önemli işler başar
dıklarlnı söyleyebilirim. Fakat Diyarbakır'da henüz ye
ni kuruldu. Onlar için de hayli iyimser beklentiler için
de olduğumu söylemek i~terim. Her iki demekle dü-

DENG 

şüncelerimiz, hedeflerimiz çakışıyor. Bu yakınlığımız 
bize güç veriyor. Ayrı coğrafyalarda bulunma ve örgüt
sel gerçekliklerimiz dışında aramızda bir fark bulundu
ğunu sanmıyorum. Zannediyorum çalışma grupları
mız ve amaçlarmuz oldukça benzerdir. Gerek üretken
lik, gerek oturmuşluk bakımından İstanbul bizden iyi
dir. Fakat Diyarbakır~la kanımca aynı konumdayız . 
Yani onlarda h~nüz bizim gibi sürecin başındalar. On
larla ve bu alanda üreten benzer derneklerle, ortak ça
lışma İsteğimizi belirtmek isterim." Hemen araya gire
rek soruyoruz: İlişkileriniz var mı? " Şimdiye l<adarki 
sürede olmadı. Ancak hem İstanbul, hem de Diyarba
kır HKD'leriyle ortak bir Koordinasyon Kurulu topla
ma, hatta genişleyerek diğer benzer derneklerle bir 
araya gelmeyi önermeyi düşünüyoruz. Sanırım önü
müzdeki dönemde buna ilişkin somut adımlar atmaya 
çalışacağız. Tabi'b.u bizim düşüncemiz, bunu becer
mek için onların da"'bizim rkadar istekli davranmaları 
gereklidir" diyor. Son olarak birşey daha sormak isti
yorum: Derneğin çalışına alanlarından sözeder misi
niz? "Oluşturduğumuz çalışma gruplarını şu ara baş
lıklarda toplamak mümkün: Halk Dansları; bu alanda 
arkadaşlarmuz Kürt halk dansları konusunda araştır
ma yapıp, dersler vermekte~er. Yeni sentezler yarat
ma arayışı içindeler, mevcutları disiplinli bir şekilde 
grıw oluşturma amacıyla değerlendirmekteler. Oluş
turduğumuz halk oyunları çalışma grubu çalışmalari
na devam ediyor. Araştırma-inceleme grubumuz var; 
bu grupta arkadaşlarımız Kürt kültürünü, tarihini, 
edebiyat ve sanatını araştırmak, deriemek ve bu konu
larda konferans ve seminerler vermeyi hedeflemekte
ler. Dil dersleri vermekteyiz; bu alanda; 20-25 öğren
ciyle birlikte dil dersleri çalışılmaktadır. Bunlardan 
başka; fotoğrafçılık, el sanatları, resim, saz kursları, 
müzik çalışmaları, tiyatro gibi konularda çalışmaları
mız var." Araya girip soruyoruz: Önümüzdeki dönem
de atacağınız somut adımlar neler olacak? "Bütün bu 
çalışmalarımız derinleştirilerek sürdürülecektir. Bu
nun yanında, öncelikle Ankara'da bulunan Demokra
tik Kitle Örgütleri, kültürel kurum ve bu alanda birşey
ler üretmiş olan kişilerle ilişkiler geliştirmeyi istiyoruz. 

Ayrıca, İçanadolu'da yaşayan yoğun bir Kürt kitle
si var. Bunlar, onlarca yıldır Kürdistan'ın uzağında ya
şamalarına rağmen kültürlerinden çok az şey yitirmiş
ler. Bizler, bu gerçeğe uygun olarak İçanadolu'daki 
Kürt köyleriyle ilişkiler kurmak ve onlara yönelik ola
rak geniş çaplı bir araştırma-inceleme faaliyetine gir
mek istiyoruz. 

Bu iki isteğimizin ve bu alandaki çabalarımızın ku
ruınlaşmaınıza büyük katkılarcia bulunacağı inancında
yız. Sorularımıza aldığımız doyurucu yanıtlar karşısın
da, söyleyecek fazla birşey olmadığı. inancı ve de Baş
kam böylesine yoğun bir günde daha fazla meşgul et
meme düşüncesiyle teşekkür ediyor ve ayrılıyoruz. 
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Said GABARİ: 

"DEMOKRASi KU BE, GELE ME WE BİNE" 

DENG: Beri her tışti hQn bı xer hatın. Pır spas jı wera 
ku hun dı şeven me da beşdar bun u we pıştgıriya me kır. 

Xwendevanen me we baş nasnakın. Daxwaza mın ewe ku, 
hun bı kerema xwe xwendevanen me ra lı ser jiyana xwe bı 
kurti hın tıştan bejın. 

BARAN: Ez sala 1955'an lı Kurdıstana Tırkiye, lı Der
sıme hatım dıne. Jı 1977'an ta vır da dı nav politikaye da 
me. Lı welat mın kaset çenekınbu. Le ez lı şevan da beş
dar dıbum, mın stran dıgotın u lı ser wi ez çend caran ha
tım gırtın. Jı ber ve yeke, ez derketım derva. Lı Almanya 
mın kaset çekırın. Jı bo wi ji lı welat baş nayem naskırın. 

Mın kare musıqi dı 7 saliya xwe da bı dahole despekır. 
Bave mın ji keman, cumbuş u tembure ledıxıst. Tesira wi 
pır lı ser mın çebu. 

Ez sala 1979'an çum Almanya'ye. Lı wır çume universi
te. Sala 1980'ya da Cunta ez hemwelatiye avetım. Bo wi 
yeke ji ez mecbur lı wır mam. Ev 2-3 hefte ye ez u Melike 
DEMİRAÖ wan bı hevra hatın. 

Bave ının Mahmut BARAN hozaneki Kurd e, lı hela 
Dersıme baş te nasin. Le lı tene tesira wi ji nine lı ser nun. 
Ye Arıf CIZRA Wİ, Meyrem XAN, Ayşe ŞAN u Ka us 
AXA, tesira wan hemiya lı ser nun buye. 

. Ez dıkarım bejım ev 12 sal e profesyonel sınete xwe çe
dıkını u heta nuha nun 5 kaset çekırıne. Kaseta nun a nu 
ye ku 91'an çe buye "Serhıldan" e. 100-200 zetır şevan da 
beşdar bume. Şeven internasyonali, şeven bo gel, şeven me 
ye Newroze. Jı Awrupa'ye, hetani Australya'ye geryame. 

Jı ali dın zor spasi jı bo Kovara DENG, em heta vıra 
hatıne. 

GABARİ: Beri her tışti, cıwantırin rez u slave nun hene 
bo heval u hogıren ku Kovara DENG dıkın diyarİ bo xwen-
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Jıar X~/a{ı? dı h~mi şe\jan . da b;]dar bı?. 
Jıoza~ibi her awayi lıwierCiı xwe. niŞiin . 

. ve sıJıb~te]ı ~eJideva~leli :xWe ra neşır di~ 

< hk~G 
'· 

devanen me. C ar d ın ji rez u slave nun ]ıene bo xwendeva
na bı xurti, ne tene bı zman, bı hemi heza xwe pıştgıriya 
Kovara wan tevi dıl(.Jn . 

Çiroka jiyana ının dırej e, zıncir bı zıncir dırej e. Ez nı
karun vi sıhbete da hemi tışti bejun. Le tışte nun goti, la
zun e lı ser bısekının. Ez sala 1958'an hatıme ser dıne. Hatı

na mıne ser dıne lı welat, lı Kurdıstana Iraqe buye. Le pır 
ji geryame. Dı navbeyna Kurdıstana Iraqe da, ya Suriye da, 
ya İrane da, ya Tırkiye da pır geryame. 

Dı sereta sala 70'yi da, dı Beyannama ll Adar'a ku 
xwede le xweş bu Mela Mıstefa bı rejima Iraqe ra imza kır, 
jiyana nun a huneri despekır. Beri we, bı zaroti, lı ber des
te. mamosteye heri mezın~ gele Kurd, dıbıstana Kurdıstane 
CEGERXWİN'e nemır, İnın 9 sal ders u şiret u nesihete 
wi wergırtıne. Weki heval dızanın çave nun tune ne. Sedi 
sede, eger CEGERXWİN nebuya, bave mın ez şandama 
ber camiya, jı bo ku ez Qurane bıxwinım. CEGERXWİN'e 
nemır ez jı insaneki gundi, gihanrlıme ve roja han. Qet u 
qet ji CEGERXWİN jı · dıle nun, jı kezeba mın, jı cerge 
mın dernakeve. 

Sereta .sala 70'yi mın dest bı musıqe kır, bı renge ama
tar. Dı pışt ra heval u hogır ez şandım Unıversteta Erbil'e, 
yaxut dıbcjın a Selahaddin. Lı wc dere mın ders dit. Lı ber 
destc pır ınaıiıosta xwe yen delal, -rehına xwede lı wan ji 
be, çı insancn wclatparez bCın- Dr. Şemal SAİB u Mamoste 
Eli MERDAN u Tahar TEWFİQ, hınek ji saxın, Fuad ER
MED u Tchsin TAHA, ewana pır alikarİ bo mın kırın, pır 
feydc geleki ınczın lı pengava ının a ınusıqe kırın. 

Mesela nasnekırı11a 111111 dı 11av mılet da, ne suce mıne, 
ne suce wa11e ji, suce dıjının e, me hevdu 11as 11ekıriye. Dıj
ının perdek, çarşefck xıstiye neqeba ının u wan da ku em u 
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Kültür - Sanat 1 Çand Q Huner 

wan hevdu nas nekın . Le dıjmın hezar bı hczar perde il 
qeyd il zmciran ji deyne, eme hevdu nas bıkın. Lı Kurdısta

na Tırkiye, lı dewra bere Nısebin u Merdin il Qızıltcpe u 
Sere Kaniye u Cızir il Şernex il Colemerg il Bcşebabe wa
na mm nas dıkın. Çunki, lı Kurdıstana Iraqe lı wan sinora 
mın peşmergeti kıriye. Lı Suriye ji mm pır çalaki çekırıne. 
Dı we dewre da, muqabıle Qızıltepe il Nısebine il Mcrdine 
heta ku Cunta ji hat, kaseten nun pır hebun. 

Mın dı jiyana xwe da çalakiye tene hozan il huner nekı
riye kare xwe. Belki çalakiyen siyasi ji ez pır xebıtime. Mm 
demeki dırej ji peşmergeti kıriye. Gund bı gund, tembura 
nun dı nule ının buye, nun sminar daye cotyara jı Zaxo he
ta bı Xanıqine. Dıkarım bejım tim çiyayen Kurdıstane, çiya 
bı çiya ez geryame bı vi hali , bı vi noqsahiye. Ew hemi em 
nakın fexr bo xwe. Wazifa me ye. Heqe axe lı ser me gelek 
e, heqe axe lı ser me wılo mestır e. 

Mın isa! kaseta xwe ya 36'an despekır. Çe dıbe xwende
vanen delal bejın 36 kaset gelek ın, çıma me guhdar nekı
nn e? Mın got, rewşa mın ya Kak Ali BARAN u yan Kak 
ŞIV AN wan ferq bilye. E w lı Awrilpa bu ne, çı kaseta ku 
deoostıne, dı eyni roja xwe da gıhıştiye deste mılet. Ez lı 

sere çiyaye Kurdıstane bum. Mın kasetek lı maleki dıgot, 

yan ının bo qa·mpek peşmerga dıgot. Peşmerge ji ew inlkan 
tunebil ku bıkıne studyo, belavkm. Tene lı Kurdıstana Ira
qe dıma. Lı Iraqe ji kaseta nun jı sala 79'a da qedexe kırı
biln, le tev lı we ji hene. 

Mın 3 kıteb helbest, 2 kıteb çirok nıvisine u 5 opera 
yen Kurdi ji mın nıvisine. Hevidar ım bo xorten peşeroje 
ew jı xwe ra tışteki bıkın . Nuha ji ez lı ser çiroken Kurdi dı
şıxulım . Mın dest bı Eliye Mamed il Seyide, Dewreşe Evdi, 
Fatım il Elo kıriye . Kulık il Kere Bıra lı ber desta ye, hin 
mın despe nekıriye, le ının soz daye, ez herım, eze lı ser wi 

DENG 

ji bışıxulım. 
Çalakiye mın, pır babeta mın 

despe kıriye, ew ji, ez dıbejım, 

tım il tım ji fezl il huneri il qenci 
il çaki il dıleri il xweşmeriya CE
GERXWİN'e nemır e, ne ya nun 
e. Bı hımmeta wi u heza wi ez gı
hame ve roje. Ev çen~ salek e ez 
lı Almanya dıjiın . Heger rewş des
tur da il rewş lı welat xweş bil, 
daweta nun e il ez vegerım Kur
dıstane. Bıkarım sere xwe day
nım nav pal e . il cotyar il perişa

nen xwe, bı derde wan ra şırig 

bım. Du roj ınane eze henın Al
manya, bawer bıke weki eze he
rım ser tırba xwe, wısa dı rehet
sız ım. Jı xeyne wi ji, jı 10 salan 
zetır mın zindan ji difiye. Spas jı 
xwede ra zindana her çar dıjınına 

ji ının ditıne . Yani, caınera, jı ali xwe da texsir ne kırın e. 
DENG: Dıxwazım derheqa peşvebırına musıqa Kurdi 

da fıkra wc hıldım . Jı bo ve derheqe da hun çı dıfıkırın? 
BARAN: Ez çcnd roje lı vıra me. Musıqa ku nuha vıra 

çekırıne, lı piya.sa Tırkiye çckırınc pır xırab kırıne, pır xıra
bi te da henc. Çawa xırab kırıne? Mcxsedc wane yekan , bı 
fıkra ının, cw bo pera çckırıne. Tırkiye piyasa Arabesk c, 
Arabesk pere qezenc dıke, Kurdi ji kırıne Arabesk. Jı xwe 
mılet ji kırıne Arabesk. Yani qıse wan, musıqa wan hemi lı 

hev çune, hemi bı xırabi il derew e. Ye dudoyan ji, musıqe 
me ye delal il xweş e bıngehi xırab kırıne. Yani mesela, ku 
musıq hene em dıben musıqe gelcri; yani ye sıwaran hene, 
strane cenga hene, tışte folklori hene, her tıştek şuna xwe 
hene, mıqamek xwe hcne, ew ji tevlıhev kırıne. Mesela stra
nek ~eye, "Ez Xelef un". Ew strana cenge ye, ew gırtıne J<ı
rıne Arabesk. Usule wi xırab kırıne. Ye sısiyan ewe ku, ewe 
xwendıne, zmane wan Kurdi nine. Ewan yan nıvisandıne, 
yan ji dereki bihistıne. Yani ew Kurdi ji xırab kınne. Ew 
Kurdi nine, zmane me nine, ew pır xırab kırıne. Ye çaran 
ji, strane ku çedıkın, -weki straneki Said çekın, ye BARAN 
çekın, ye ŞIV AN çckın- nave wan lı bıni nanıvisinın. Yani 
mesela bıbe, musıqa wi, qıse wi Mıhemed ş]jxo, me ji va 
gırtiye arnade kıriye, ew normal e. Em strane xwe çedıkm 
ku xort bıben, mılet bıbe. Em stran çenıü<ın ku em tene 
bıbcn. Mesela strana mıne "Lori". Çend strane Zazaki hene 
bıra? Strane Zazaki pır tune ne. Çunki, xırab kırıne, hemi 
belav kırıne . Lori, ta lı 87'a, 4 sal bere mın kaseta xwe ya 
"Ey Dcrsıme" da gotiye. Gırtı:ıe ew Kurmanci çerıxandıne. 
Hem ji gırtıne kırıne weki reqsi. Lori sraneke jı bo zarokan 
dıbejııı . "Bave te dı hepse da ye, ape te şer dıke". Tu nıkari 
wi strani reqsi bıbeji. Hem xırab kırıne, hem ji kırıne Kur
ınaneL Yani ev bo Zazaki, bo mılete me ye Dımıli qıse dı-
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kın, bo wan ji heqeretek e. Ya pencan, strane Kurdi kırıne 
Tırki. Hem ji ye çedıkm Kurd m, Tırk ninm. Tırk nızanın 

ku Kurdi bıçerxinın. Yani em nuha rabın straneki Zeki 
MOREN bıgrın bıkın Kurdi, çıqas eyb e: menv şerm dıke, 
nabe. Ihtiyaca me tune. 

Ye dm, aliye musıqe da kemasiye me pır ın. Em nıka
nn bejın em bilne profesor, me musıqa xwe xelaskıriye. Ke.. 
masiye mın bı xwe ji hene. Kurdi heta nuha qedexe bil. Jı 

bo kaseten Kurdi ji rnılet davetıne hundır. Mılete me ye 
kal dıgotın, ama dıtırsiyan bı Kurdi bejın. Zmaneki ku qe
dexe be çıtu ı peşve bıçe? Ne zman peşve dıçe, ne kultura wi 

peşve dıçe. Yani nuha mektebe Tırka hene bo hemi sıne
tan, weki "Güzel Sanatlar Akademisi, l(onseıvatu'ar hwd." 
Bo wi ji musıqa me, kultura me peşve m ~uye. Lı ser musı

qa me ji, gerek em pır bıx~bıtın. Bere pu xebate teorik la
zım e. Tışten ku tu nızanıbi, tu nıkari bınıvİsini ji. 

Tıştek dın ji heye. Çıma nav stranen me xeleti çebilne? 
Çunki, jı me raTırk lexıstıne. Yani Tırk nuha we,nn musı
qa Kurdi lexın, xırab dıkın. Alman ji dıkarın notakın, lexın. 
Bı nota lexıstın tene tere nake. Jı wi ra ruh lazım e. Kurd 
be, ruhe wi Kurd e, ew dızane .!exe. Rast e, musıqvan n ota
ye_ hızanıbın nnd e, musıq be nota nabe. Ama tene bı nota 
va lexıstın ji kare musıqe nine. Bo wi ji gotıne -rnın ew e: 
Şekle wi, usula wi neguhure, xırab neke, bı Kurdi bıke, me
nv dıkare modem musıq çeke. Mesela denge dudoyan, ya 
sısiyan menv dıkare çeke. Cem me tışte wısa tune. Çıma tu
ne? Çunki, gele me tımi, hemi dı bın despotan da, Osmani
yan da mane. Ew çı gotıne, rnılet wısa kıriyc;;. Nuha gundiye 
me axa çı beje, ewi dıke. Qet ber axa, yek dıkare deng bı
ke? Nıkare. 2-3 heb General ten, Parlamentoya Tırkan radı
kın, partiyan, reiastınan dıgnn. Tene dırninın bı sere xwe. 
Ew dıben "A", rrulet dıbe "A"; ew dıben "B", rnılet dıbe "B". 
Ew bıbe "B", tu bıbe "A", tu dıbi "komunist", dıbi "bölücü", 
te davene hundır. Jı bo wi heta nuha rnılete me wıhaye. De

mokrasi neditiye ku bızanıbe çiye. 
Tıştek dın ji heye; hınek hene stranen Tırki, bı bejeyen 

Kurdi dıbejın. Ew ji tışteki xır;ıb e. Ihtiyaca me tune. Rast 
e, strane me ye bere, kınne Tırki. Mılete Tırk cardın Kurdi
ya wi dıbhe, dıbe ev Tırki ye kınne Kurdi. Wısa nine, esle 
wi rast Kurdi ye. Em strane wısa, cardın Kurdi bejın ew 

rast e. Ama em nıkann ye Zeki MÜREN bıkın Kurdi, ew 
na be. 

GABARİ: Banqa hene, banqe muflis. Pera pere nami
ne, dıçe deyna jı rnın dıke, jı te dıke, heta ku deyndare xwe 
pe razi dıke. Ev ew e. Ew jı muflisiye ye, jı tunebiln e. Nef

sa wan ji pır mezın e, poze wan ji pır bılınd e. Naxwazın be
j ın kesi ji, ka tışteki bıde me. Çunki, netina wan da, gotına 
hıneka ku tışteki bıde me, we kem bıbın. Reva! BARAN 
ser vi mesele deng kır,. ez wi pır dırej nakım. 

Ew mesela parastma musıqe, em kar je ra dıkın. Ez ve 
gotıne dıbejım, pır dıle mm tıjiye ve gotıne. Hezar mıxabın, 
orgut il partiyen me nahelın hunermend O hozanen me 

58. 

DENG 

bıghen hev il bı hev ra parastma hunere Kurdi bıkın. Mıxa
bın, hozan dıve serbıxwe be. Ez insanek ım. Belki nerİJ\a 

nun bı partiyeki ra hebe. Belki ez nav partiyeki da bım ji. 
Le qet O qet ji hevalen ının, partiya nun nabeje were stra
neki mm bıbeje, ya were jı ının ra bıbe kultan. Ez we na
kım il partiya nun ji nake sedi sehezar. Kak BARAN ji bı 
me ra bil, me xwest lı Awrupa Yekitiya Hunermend il Nı
viskaren Kurd çekın. Ew yekiti nuha ji heye, em nuha ji lı 

Awrupa kar dıkın. Le bawer bıke, orgut il partiyen me lı 

cihe ku pıştgıriya me bıkın, şere me dıkın, dıji me dısekı

nın. Çıma? Jı bo ku em sere xwe nakın tunke wan, cehe 
wan naxun. Gerek em hozan il hunermenden Kurd hevgırtı
neki, weki yekitiyeki dı nav xwe da çekın u bı rengeki delal 
lı ser bısekının. Me got, Yekitiya Hunermend il Nıviskaren 
Kurd, erne jı xwe ra kovareki çekın her se meha. Ew kovar 
hemi tışten bı kevnetor il kevnetor va gıredayi te da hebe. 
Me alikari ji jı partiyan xwest. Hıneka pır ji alikariye me kı
nn. Le hıneka kaxız şandın, gotın hiln namussuziya dı.kın. 

Çıma? Jı ber ku em sere xwe nakın turıke wan da. Mıxabın 
dı ve mesela han da gunehe mezın ye orgut il partiyan e. 
Ez gotıne xwe dıbejım il kesi ji natırsırn. Çunki, mın ispat 
kıriye, telefon hatiye mala mm, gotiye hiln ku yekitiya hu
nermend O nıviskaran çedıkın, gerek hiln hemi ben kuştın. 
Çıma yabo? Çıma hiln nabın zırna fılankes. Em nabın zır
na kesi. 

Hunere Kurd hedi hedi te parastın. Yani iro jı duh çe.. 
tır e, duh jı per çetır bil. Mamosta me hene, profesore me 
hene, hevale me hene. Ye ku xerxwazen hevgırtıne edi nav 
hunermenda pır çebilne. Hunere Kurd jı vi ali, dıkarım be.. 
jım sedi çı! we be parastın. Ali dın ji, jı ber ku em be dew
let ın, jı ber ku em be mekteb ın, jı ber ku em be universti
te musıqe ne, jı ber ku herki me ciki ne, jı ber ku em der O 
kolane xelke dıjin, jı feqiri, jı destkurti, jı belengazi. Sede
me we ji hene. Ger em ji weki insanan vegenn dewleta xwe 
O em kar O baren xwe bı rasti, durusti, bı rengeki demokra
si bıkın, em dıkann hunere xwe bıp;ırezın. Le em der O ko
lanen xelke bın O rnılete me hezar orgut be il her orguteki 
hozaneki texe bın çenge xwe da, we zehmeti hebın. Le car
dın ji xerxwaz hene. Texmina mm hunere Kurd sal bı sal 

peşda dıçe il we be parastın. Çunki, Bethowen dıbeje, "E
ger tu bıxwazi guhdariya peşketına mıletan bıki, lı huner il 
edeb O musıqa wi guhdar bıke." Jı 1514 heta nuha şere he
yin u neyina gele Kurd hatiye kınn. Lı gel we, şere ıiıusıqa 
Kurdi ji hatiye kınn. Le musıqa Kurdi . nu ha maye weki 
xwe, wek zereki paqıj. Pe dılizın, le dewra wan kurt e. Yale 
dın, gele me gundi O pale O perişan il cotyar ın. Modern 
musıq ji jı me ra lazım e. Ama, ne ku ez xwe jı qalıbe xwe 
derxım. Bawer bıke, zebeş zıvıstane qet nayene xwann. 
Eger ben xwarın ji we cemıdi bın, dırane menv bıeşe, me
rıv baveje. Gele me nuha bındest O perişan e. Gele me mıh
tace tışteki ye em stranan bejın-, helbestan bejın nezıki gu
he mılet be. Nezıki Eyşe o Cane o Xece il Fılite Quto, Ku-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kültür - Sanat 1 Çand u Huner · 

lıke Bıra be, da ku here guhe wan. Yani, modem musıq tış

teki baş e, ama modemeka bı zanebiln. Yani weki Mamos

te DILŞAD. DILŞAD "Le Le Wese" modem gotiye, le ça

wa gotiye? W ısa gotiye ku telebe ji kefa wan fo ra be Cı cot

yar ji hez je bıkın. Du beş kıriye, pıçek harmonik xıstiye 

nav da. Alet hemi modem ın, le awaz hemi Kurdi ne, paqıj 

ın Cı pır delal hatıne gotın. Modeme me ku ben çekırın ji, 

gerek bı zanibiln, dı navbeyna herdu aliyan da, cotyaran ji 

razi ke Cı xortan ji razi ke. Çunki, wek em zanın Kurdıstana 

me sedi 85, belki 90 pale Cı perişan Cı gundi ne. Eger jı ber 

zılmeki, jı ber feqiriye revyane bajaran, ne ku bilne bajari, 

h emi jı bir kırıne. Ez jı Diyarbekır çilm mal eki. Y eki kal 

got brazye, tu hozan i? Mın got wele ne hozan ım, rnılet 

ının ra dıbeje hozan. Got eger tu Fılite Quto ruzanıbi, tu 

ne hozan i. Mın got wele ez dızanım. Mın je re got, heta 

ının negot kal razi ji nebil: Yani mesele ew e ku, mırov tış

teki beje nezıki guhe rnılet be, rnılet bıkanbe guhdar bıke. 

BARAN: Tıştek dıne eze bejım, DENG Cı hemi Kova

ren Kurdan, pır wazife xwe hene. Esas wazife pır dıkeve 

ser parti Cı komel Cı kovaran. Tene em bı xwe nıkann viya 

çekın. Be parti Cı be komel Cı be kovar em ji nabın, le be 

' me ji ew nabın. Em dıxwazın bıbın hozane gele xwe. Çıma 

tene bıbın zıma yeki. 
GABARİ: Tecrubeki rnın dı ve mesele da heye. Mın be

tıri 120 strana, 120 helbesta bı nave M~la Mıstefa gotiye. 

Nuha ji hurmeta rnın lı Meta Mıstefa ra heye. Le roja ku 

Mela Mıstefa ınır, stranen ının hemi çiln. Kes nema ku guh

dar ji bıke, çunki ew çil. Mıxabın kovar, parti, orgut kesen 

ku bı tevayi kar dıkın wazifa wan ji weki ının, ew gerek pışt

gıriya ının bıkın. Ew pıştgıriya ının nekın, ez xwe tene nıka

nm tışteki bıkım. 
BARAN:' Tıştek dın ji heye; hınek kovar Cı kornet sınete 

pıçilk dıbinın, rota wi hındık dıbinın. Esas rola wi pır e. Me

sela fılma Yılmaz GÜNEY ku Awrupa'ye hate nişandan, 

hemi insanan lı ser mesela Kurdi sekınin. Ye ku nulete 

Kurd nasnedıkırın, Kurd naskırın. Yani demek rola stra

nan, filman, kıteban pır ın. 

DENG: Wek te zanin van rojen dawiye qala "serbestiya" 

'Zmane Kurdi Cı demokratiti dıbe. Dı ve derheqe da fıkra · 

we çiye? · 

GABARİ: Mırov ku dıçe maleki, ciye ku xwarın te da çe

dıbe, herarnbere oda zlı,ıman e pır caran. Tedi belma xwa

rıne hat. Le tedi pışte niv saeti jınke xwe jı bira kır, xwarın 

şewıti, ne mırov je xwar Cı njandın. Zilva soza demokrasiye 

dıdın. Behna wi te, le hina ew bıxwe nehatiye. Bawer na

kım ew rejim bıkarıbe bine ji. Çunki, ew ji xeleqeki zıncire 

Kemalizm e. Hevidar ım ku be. Ew belki bo menfeate xwe 

ye taybeti wısa dıbejın. Çunki, jı xwe ra pere jı Awrilpa top 

kın. Bejın ev demokrasi ye, jı bo ku Awrilpa wan bıke En

damen Bajaren Awrilpi ya Hevgırti. 

Mele dıbe, "Eger ne fen e, ev çı dar Cı ben e". Eger ne 

fen e, çıma leşkeren xwe lı welat nakşinın? Eger ne fen e, 

DENG 

çıma gunde me hemi roj bı roj vala dıkın? Eger ne fen e, 

çın1a ku lı zarok Cı zeçen Kurdıstane hemi jı bırçiyan dıfetı

sın, dımırın? Ku lı deve vi mılete derdıxın, tinın lı vır fabri

qa çedıkın Cı çıma fabriqa lı Kurdıstane çenakın? Yani ew 

dıbejın, hele napejın. Texmina ının dı sipera ve rejime da 

we mkanbın demokrasi bın. Çunki, şeva reş dı evar da reş 

e. Ye ku have rnın kuştiye, jı bo xatıre çave mıne reş, nabe 

doste diya ının, qet Cı qet. 

Urnıda me edi dı xorten me, keçen me, rnılete me heye. 

Mılete me, xwendın, zanin Cı rexıstıneka delal, semermi Cı 

dılpaqıjiye pıştgıri Cı hevgırtına hev bıkın, ew bo me garanti

ya demokrasiye ye. Mılet gerekezani be demokra~iye eva

na nıkarın birun. Demokrasi ku be, gele me we bine. Bı za

nin Cı bı xwendına xwe Cı bı hevalbendiya xwe ye bı gele 

Tırk e dost ra. Gele Tırk geleki dost e. Betır jı hezar sale 

em cirane hev ın. Ez demeki hatıme lı vıra. Em dıbinın pı

re wan xerxwaz ın, azadixwaz ın. Pır hurmeta rnın jı wan ra 

heye. Ewe ku em wan dıbinın belki wek me kezeba wan lı 

ser gele me dışewıte. Em gereke dostaniya xwe bı vi gele 

han ra mukım Cı xurttır bıkın, da 6ıkarıbın demokrasiye bı 

garanti binın welat. 

BARAN: Wexte qanilna 2932 ranebilbil ez jı hemwela

tiye avetıbilm. Çıma ez Kurdi stran dıbejım . Mın tışteki dın 

nekıri ye. Jı nun ra gotıbiln ev nıjadperest e. Nuha ew qa

niln rabil . Pışte rabilna wi ez hatım . Pır heval jı ının pırs kı

nn, tu çıma hati? Nuha demokrasi heye? Tu bı van baweri

ya xwe tini? Ew bo baweri nin e, baweriya me qet bı dıj

nun nabe. Le meseleyek heye ku gerek pır tışten pıçilk ji 

ku dıdıne me, em ewi bıkın fırsend . Ew taktik e. Ez dıza

nım, ez nehatama kefa wan we bıhata.Yani menv ku bo fır

senda nexebıti, bo şerte pıçilk nexebıti, jı bo azadi qet naxe

bıte, baweriya ınınew e. Yani em nıkann nuha pelınga, tek 

carek da bazdın. Erne pıçilk bı pıçilk herın. Her ku gele 

me bı şere xwe xurt bil, ewe hındık hındık bıdın. Yani gele 

me şer neke, nexwaze, em bo wi kar nekın, ew qet nadın. 

DENG: Demeki dırej e hiln lı Awrilpa dıjin. Xel;ıata lı 

der welat, lı ser tekoşine çawa tesir dıke? 

BARAN: Beri 10 sala, lı Awrilpa'ye mesela Kurdi ewqas 

peşve neçil bil . Tekoşina gel ji ewqas peşve neçil bil. Yani 

Helepçe çenebilbil, gele me lı Iraqe hemi der Cı ber negırtı

biln, peşmergen me ewqas bı quwet nebiln. Lı dınyaye ji 

nasbilyina me ewqas nebil . Parti Cı rexıstın ewqas tunebiln. 

Wexta ku ez çilme Awrilpa, tene KOMKAR hebil, ewe dın 

hındık biln. Çıqas tekoşina gel pcşve bıçe, tekoşina Awril

pa'ye Cı lı dere dın ji ewqas peşve dıçe. Esas bıngeha hemi 

tışta Kurdıstan e. Le bı tene tekoşina vıra ji nabe. Rast e, 

peşmerge şer dıkın . Ama menv gerek wi lı Awrilpa'ye bıde 

naskınn. Mesela Tırk Cı Ereb dıben ev terorist ın, em de

mokrasi dıdın, ev demokrasi naxwazın. Tırkiye tım vi dıke. 

Hınek parti Cı rexıstmen me ji, orta Awrilpa'ye da hevdu dı

kujın . Ev tışteki xırab e, tışte wıha ji me ra pır zırar anin. 

Nuha lı Awrupa problemen dın hene. Ew bı xwe prob-
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Kültür - Sanat 1 Çand u Huner 

!emen me, rewşa me nızanın. Heta ku em nedın nasin, ew 
nızanın em çı dıxwazın, çı dıben? Hınek Kurde Awrupa'ye 
ji nızanın Kurdıstan ke der e. 

GABARİ: Ez dıxwazım lı vır tecrubeki xwe bejım. Sala 
1974'an lı Kurdıstana Iraqe 106.000 peşmerge dı bın çek da 
bun, şere xwe dıkınn. Ama mıqabıle wi, ku dıbejın kare 
diplomatik jı derva tune bu, mıri bu. Dı van sale bori da 
k((Sen welatpiırez pır karen delal kınne. Le hezar mıxabın, 
ev tıştek ne heja ye, em xwe bı çave xelke da dıkın terorist, 
hevdu dıkujın Cı lı derge salona u şeva, kera hevdu dıxın. 
Mıxabın, pır mıxabın hınek orguten me ji kuştın jı xwe ra 
kınne kareki resmi ku, jı bo ku me resmen bıkın terorist lı 
Awrupa. 

Le hevidar un ew tışt namine. Xebata Awrupa nuha 
baş e. Hedi hedi, roj bı roj baş dıpe. 

BARAN: Dı diroka Kurdıstane ~..ı merıv nıkare beje 
Kurd şer nekırıne. Ama menv dıkare beje Kurd diplomasi 
nezanine, bo wi ji Kurdıstanek nekarine çekın. Lozan'e 5-6 
heb diplomate Kurd hebuna, we çaxe İ.İNÖNÜ u ATA
TÜRK nedıkarin Kurda wer bıkın perişan. Kese wan tune 
bu, diplomasi ne dızanin. Kurd dı nav şer da tım xurt ın. 
Amerika'ye kıtebek nıvisine, gotıne dı nav şer da taktike 
ku Kurd çekırıne tu dınyaye tune. Ama diplomat nin ın. 
Kurde me bı aqıle xwe hereket nakın, bı dıle xwe hereket 
dıkın. D ıle wi çawa dıxwaze, wısa dıke. 

Pireka mın dıgot: Lawe mın, bere dewra miyan bu, pa
şe bu dewra guran. Nuha dewra roviyan e. Yani dıgot; ne 
bıbe mi kes te bıxwe, ne bıbe gur kesi b~e, ama baqıl 1be. 
Dıve Kurd bı aqıl bın, diplomasiye rınd bızanıbın . 

GABARİ: Ez dıxwazım tışteki dın ji bej un. Meselek he
ye, Kak BARAN ji vega got, kes mina Kurda mer tune. Ne 
ku mana wi Kurd hovın, Kurd tım şerxwazın. Dıjmıne me, 
me mecbure şer kırıne, me şer nexwestiye. 

DENG: Wek te zanin lı welat Cı lı Tırkiye "Şeven Pıştgı
riya Kovara DENG" çedıbın. Lı ser wan şevan helsengiya 
we çiye? 

BARAN: Ez şeven dın tunebum. Şeva İzmir'e nnd bu. 
Şev çıqas bıbın, ewqas rınd e. Ama quwet ji lazın1 e, teknik 
ji lazım e. Le kemasiya wi ji normal e. Merıv qet tışteki ne
kc, lı mal rune, qet kemasiyek wi ji çenabe. Kemasiye we 
nonnal ın, hun gerek qet netırsın. Bo Deng, bo Newrozan, 
bo şeven internasyonali hUn dıkarın çekın. Bı Tırkan ra ji 
bı hev ra çekın. Ez wi dıxwazım u ez bı xwe ji dıxwazun 
beşdar bım. Gele me ye Kurd pır ji hene qet Kurdi nıza
nın. Bı xwe Kurd e, dıbe 2-3 stranen Tırki ji bej ın, dıle nun 
ji xweş dıbe. Em nıkarın dıji wi bın, ew ji normal e. Gerek 
şeven fıreh çebe. Ew jı bo we ji, jı bo me ji rınd e. Çunki, 
bı ditına nun Dewleta Tırk pır zore dıde ser we. Mesela lı 
Diyarbekıre izın nedane we. 

Zor spas jı bo Deng ku çend sal ın em lı vır dur bun, 
em hatın, beşdar bun. Esas spasi jı bo Deng'ra ku şeven 
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wer çCdıke, mılete me hebeki mcjiye wi tıştek dıbine. Tes· 
ra wi pır e. Her insanek nıkare bıxwine. Tu çıqas bınıvisi 
ji gele me pıri xwendın nızane, naxwine. Ama stran u pl 
u kaset u hwd. dıle wi pır xweş dıkın, mılet xışyar dıbe. 

GABARİ: Dıbejın dayka dız, jı tırsan du car dımıre. Ca· 
rek jı tırsan e, yek jı kcfan e. Ya jı tırsa, dıbe kure mın dı 
ziye we be kuştın; ya jı kefa, dıbe kure nun we çeleka bine 
Dema bere mın dane Kurdıstane, nun got texmina nun we 
nexweşi be lı reka me. Le ew nexweşi lı cem mın dawetın 
Ez hatım Şeven Piştgıriya Deng, bı pır fexr u şanazi va ha 
tım nav gele xwe, nav mılete xwe. Pışti 14 salan bere mın 
ket Diyarbckır'a rengin, bere ının ket Agıri'ya berxwedan il 
xwine. Tışten pır delal, pır xweş ının ditın . Rexne me we h 
bın, ama rexne me ku hebın ji ne jı qazanca mestır ın . Ya 
ni feyde, xısari betıre sedi sed. Den1a feyde betır be, merı\1 
dıkare rexna texe bın cılke, bcje ev rexna ji xatıre ve feyde. 
Şeva Pıştgıriya Deng ku me Diyarbekıre çekır, bawer bıke 
ez çav bı hıster çume ser sahne. Hısteren gıri ama jı kefa 
ne jı xem u ku la. Çunki ımietek hatıbu u nulet hemi bı ye 
dengi bang dıkır: "Azadi Jı Bo Kurdıstan". Ew bo mın g 
!ek mezın e. Cardın ji dıjmın re le gırt, lı Diyarbekıre nehiş 
tın em şev çekın. Le mılete me cardın xwe ferz kır il çekır. 
Ez hatıme ve dere, weki ez hatıme Kurdıstaneki serbest Cı 

azad. Çunki ez hatım nav mılete xwe, nun pır tışten baş di
tın dı nav wan da. Mın bawer ned.ıkır, ne ku baweriya mı 
şkesti bu, le derv~ hındi propaganda te kırın ku Kurd mı 
rovkuj e, Kurd terorist e, ez tırsyabum, Cunta siyaseta xwe 
ye çewt mı!etc mın wısa kırıbe. Le mın dit, na mılete nun 
ne ew e. Mılete nun hina ew mılete xerxwaz e, ew mılete 
azadixwaz e, ew mılete dostperesr e, ew mılete welatparez 
e, ew mılete ku hez jı we!ate xwe dıke u hez jı cirane xwe j" 
dık e. 

Heta nuha me 4 şev derbaskırıne. Ya S'a ji te bı slam 
ti, bı xweşi. Mın got, eger rexne ji hebın eme bıdın xatıre 
wan fCyda. Çunki fCyde wi pır bune. Daxwaza mın e, ez 
pcşneyar dıkım bo hevalc DENG ku her sal, yaxut her 
meh şeveki çckın. Jı bo ku pır fcyde wi heye. Rewş pır hu
mam e, dukel u duman lı ser e. Mılet lı ber belav bilye. 
Pışte Cunta vır da heta nuha, wısa lı mılet rcben kırıne, edi 
nema nızane ç.ep kijan e, rast kijan e? Şeven Pıştgıriya 
Dcng, rast e bo Deng'ın; le gelek feyde xwe ye dın ji hene. 
Mılet jı zılmeta tariliye dıkeve ronahiye. Lı İzmir'e kalek 
ha te cem nun got brazye, xwede wekil e heta nuha ez raza
yi bum. Mın got baş e, ke te ani ve şeve? Got xorteki ez 
mecbur kırım, got were şevek xweş e, ez ji hatım. Le wele 
we ez şiyar kırım . Yani ew kale han bu nımune jı bo mın. 

Bı rasti Şeven Pıştgıriya DENG, bı dıleki pır paqıj ez pi
roz dıkım u ez hevidar ım ku salen te bı şeven mestır u fı
rehtır bo gele Kurd u bo Kurdıstane u her bıji Kurdıstane
ki azad u bıji Dcng'eki azad. Spas. 

DENG: Pır spas. 
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Helbest 1 1 1 1 Şiir 

MIRIN Ü JİYAN 

Ne kevıre re§, 
ne sterke sor, 
ne ji çek u silah 
ku me kınbil put, 
nebü derman 
Disa em tene man 
disa em tene man. 

Çar parçe welat, 
çardeh parçe em, 
mıl bı mıl, bıhevra 
lıgel hev, 
nebün em 
her tık tene man 
tık tene man. 

Dınya guhuri 
çerx tevlıhev bu 
re- küç€n mezın u fıreh 
h&li hecti bune §ıvere. 
Pij kelem, · 
lehi, zınar u kendal 
mıj, dürnan u tari 
reve rev ın em, 
nalin gıri 
mırın u jiyan 
pey hev lı ser me bari 
lı ser me bari. 

Mırın u jiyan · 
çıqas nezıke hev ın, 
tu hıdud nine, 
qey beji her yek ın 
nav dıle mm 

V azgal Bazidi 

lı ser erde Kurdıstane. 
Herdil jı hev dızen, 
her yek, ye dm tine 
hevdü dımejinın, dıghinın 
u her dıji, 
xasıma bı lecek zü 
lı Kurdıstane. 

Y ekem car e, cihan me dınhere 
dosten kevn, ye ne tu tı§t 
kum dabüne sere me 
teniya sele ya bı don 
rüye xwe xıstın, 
rüye me ji re§ kırın, tev xwe. 
Le me ewi paqı§ kır, 
küme avite newalen kUr, 
aqıle xwe topi serhev kır. 
Berdın ! 
kılamen qurna çuyi, 
§ırinayiyen kartil 
u beni§ten daran 
ke dıcu bıla bıcu. 
Dine me her ye ewlin 
le em ketıne dewranek m1. 

Heqe mirovan, 
wek insanan jiyan e, 
tev wi, 
ye me demoqratik u mılli 

· bı hevra tevayi 
mayin u xebat e. 

18.04.1991 
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(Nice aşklar gömüldü da~ yamaçlanna, 
kaç yüzyıldır katliam karışır Kürt şafaklarına) 

ÖMÜKO 

Ve güne çıkardı geceler, 
Serin, 
So~uk, 
Kızgın ve sıcak, 
BaşımıZa gün nazlı ışırdı. 
Dalardı tan kızıllı~, 
Ve ateş sularda habersiz oynardı. 
Kımıldar dururdu kızıl bulutlar, 
Mavi, berrak sularda. 

İndi~inde usul usul ay ışı~, 
Kavakların 
Kımıltısız, suskun yaprakianna 
Daracık sokaklar cıvıl cıvıl 
Sarılırdı hayata ve aşka. 

Bir kedi bir köpe~i kovardı 
Ve güzel gülerdi kadınlar. 
Kızlar içten içe tutuşurdu 
Yasak aşklarda. 

Vetitrek dokunuşlar kanardı gecelere 
Delikanlılar, 
Terli koşardı kuytuluklarda. 

Ve derken ... 
Zulüm vurdu kendini gecelere. 
Bilmedi~imiz dillerden marşlar çarpardı, 
Kımıldardı, 
Mavi geeelecin ıssız yaprakları 
Ve kan sıçrardı maviliklere. 

(Zulmün kemendi ilmiklendi boynumda, 
Mülteci kimli~im dokundu da kıran vurdu da~lara) 

Kürdün sakalım böyle kaç ayaz dövdü, 
Kaç a~ıt yaktı Kürdün gelini? 
Kalın duvarlara sarmışırn seni, 
Yün yataklara. 
Sen ki umudumsun, 
Heey lo Ö-mü-ko. 

\ 
Barut kokusu sindi ay ışı~ına 
Kavaklar buza vurdu 
Sokaklar şarapnel parçasına. 

Kürdün balları dediler adına, 
Nice aşklar gömüldü da~ yamaçlarına 
Kan sıçradı, 
Heey lo Ö-mü-ko 
Mavi uykularıma. 

Kopardılar pembe Newrozlardan, 
Mülteci bir kimlik saydılar beni 
Kanayan bir çöp gibi savurdular, 
Bilmem ki, 
Bu kaçıncı Kürt bahanna 
Kürt baharına ö-.ıü-ko. 

MazharKARA 

LEYLA 

Leyla ez kole fı !ıesire dı! ım 

Weki ve bılbıle hesreta gul ım 

Şere bırindar ım lı dılda kul ım 

Bıpırse tu lı mm kfır Leyla Leyla 

Leyla pır nexweş ım ez bırindar ım 

Hezar sal e lı ber deste xwinxwar ım 

Azadi dıxwazım dıji kevn.ar ım 

Guman bfı reya mm dfır Leyla Leyla 

Leyla cane me xwar wan koledaran 

Xwina me çfı lı ser ax fı zınaran 

Dane ser mıle me nire zordaran 

Gıran bfı bare me zor Leyla Leyla 

Leyla xort fı keçık xwe dane kuştın 

Ew axa me Kurdan bı xwine şfıştın 

Herdu çave ının da çılke şıl hiştın 

Dınale dıle mm kfır Leyla Leyla 

Leyla naye bırin denge xelke me 

Ew Koma Mıletan nabhen denge me 

Va derboka jıngar dane feke me 

Rıjandın ew xwina sor Leyla Leyla 

Leyla tev hat kuştın ew zaroke heran 

Here xwina me çfı çet fı çeperan 

Hıster lı çave ının bfı berf fı baran 

Dıbari çılke şıl hfır Leyla Leyla 

Leyla ez şergıre jir fı şevger ım 

Jı mera merxwas ım Kurd ım peşmer ım 

Fedaye welatım berxe lı ber kerım 

Bare stuye mın e şfır Leyla Leyla 

Leyla dayika Kurdan pl!şmerge ye 

Çav~ reş fı belek lı dı! peyda ye 

Roj fı hiv fı ster lı ber hılda ye 

Roniya çave ının nur Leyla Leyla 

E ZMAN 
1983 
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\\'ı·xla lıu . lu . lo, wıı ~ı.u lıi> . 
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Sil:.ıixuııiııı ıJc bira Le 
!>il k·etye qlzka nıuxsl . 
Wcxtu be . hı . lo . wexta lıe . 

[Jil k 'ctyc •ıtıka ıııux si. 
Susli~anim de bira be 
SergovenıJiyeda we reqisl. 
Wexta be, lo, lo. wexta be. 
SagoveııJiyeda w e-rcq isi . 
Slisllxauiııı dı~ Lira be . 

dt• ' hi _rıı lı il 
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OKUYUCU MEKTUPLARI"/ NAMEYEN XWENDEVANA 

Sayın DENG Emekçileri, 

Derginizin 17. sayısında Kemal BURKA Y'ın "Hü
kümetin Kürt Sorununun Çözümü İçin Ortaya Koydu

ğu Program Nedir?" başlıklı yazısını ilgiyle okuduın. 
Hemen arkasından "Kürt Sorunu, Eşitlik ve Demokra
tik Çözüm Üzerine" başlıklı yazısıyla B. ŞİLAN görün
dü. Bu iki yazı beni öyle çok memnun etti ki, yazıları 
tekrar tekrar okuma ihtiyacı duydum. 

Çünkü; Koalisyon Hükümeti'nin Kürt sorunu üze
rine yaklaşımının ne kadar yalancı ve sahte olduğunu 
sezinliyor, bunu kitlelere duyuramamaktan üzüntü du
yuyordum. Düşüncelerimi KBURKA Y ve B.ŞİLAN'ın 
kalemlerinde akar görünce sevincim kat kat arttı. Kürt 
halkı artık kandırılaınayacak, haklı davası hasır altı 

edilemeyecek demekti bu iki yazı. Sayın BURKA Y ve 
ŞİLAN'ın kalemlerinden öperiın ... 

Haklı olan davaınızda bir incecik ışık olmak iste
dim. Acılar sarsa da, kardeşten yakın olsa da ölüm. 
Baskıcı, sansürcü, söınürücü ve insanlık dışı politikala
ra karşı bir yuduın direnç olmak, bir yuduın umut ol
mak kurulacak yarınlara. 22.01.1992 

Erol NACAR 

Demokrati O Kırdayeta Şırigi 

We pır be gotın u be nıvisin kırdayeta şırigi u de
ınokrati. Dı helek da karbıdest u revebıren Dewleta 
Tırk, dı helek da ji kesen ronakbir, sosyalist u welat
parez, deınokrati u demokrasiye tinın zman. Le baş 
te zanin ku, 70 sal e, kırdayeta Tırk gelen Tırkiye bı 
van çirokan dıxapine. Dı hela gelan da ji tışten gıring 
neguhurya. Çfi demokrasi, hat demokrasi, lewra da
wiye de her tışt eşkere ye u kıfşe berçav. Disa zılm u 
zor, disa berberi, teda, disa ledan u pelçıqandına gele 

Kurd. Çı ınıxabın ku, hınek kesen ronak u welatpart:z 
ten xapin u ını! dıdın kırdayeta (hıkuınet) Tırk. 

Wısa here rewş, we pır tışt çebe. Gele Kurd, dı 

sazbfına Koınara Tırk pe de tım bı partiye sazumane, 
şeve u destgırtiya hat xapin. Lı Kurdıstane dı nav axa, 
beg u şexan da jı xwe re destgırti çekır u bı v.i awayi 
Kurdıstane zetır ınet u. mıjand. Bere ev kedxwari u 

mejoki bı deste axa, şex u began dıbun. Ango, bı des
te xwefroşan u kesen ku jı xwe pe de kese na acıbinın 
te kırın. Tırkiyeki demokrat jı bo Kurdıstanek azad gı
ring pewist e. Le bele deınokratikbfiyin, bı gotınan çe

nabe. Dıve ku ınerıv lıngen bıngehi baveje. Jı bo ve se
deme, pı%eng u welatparezen Kurd, çawekıri u şiyar 
bın. Çı wext abori u rezaniya Dewleta Tırk dıkeve ten
gasiye, derew u xapinoken ınezın despe dıkın. 

Hevnenasin u keri keri huyina hezen welatparezen 
Kurd, jı bo Tırki'yeyek demokrat u Kurdıstanek azad 
asteng e. Va ramana ji bo tevi alikaren guhurandıne ji 
rast e. 

Cihan dıguhure, Tırkiye dıguhure, jı bo menvan ji 
guhurin hevcareyek gıring e. Dı vi ınerci da, dıve ye 

ku merıv fıreh bıponıje u bı araın be. Tekoşina gele 
Kurd dur u dırej e. Reya tekoşine berjer fı berjor e. 
Le guman tune ku gele Kurd ve dıjwariye de ber ali
kc. Dı ve xebate de kar U şıxule mezın lı ser ınıle SOS· 

yalisten zanıst e. Ewe peşengiya gele xwe, bı rezane 
serbıxwe u be çewti bıke. Lı gel sosyalisten zanıst, viti· 
niye (vatıni) kesen serbıxwe u welatparez ji gıring he· 
ne. 

Ez hevidar ım ku we kesen ronak, welatparez u 
sosyalist bı çiroken demokratikbuyin nayen xapin. Ge
le Kurd wc yekitiyek tekfiz bıhone, bı serfıraziyek ve
kok lı bın vi bari rabe u bıgıhije azadiya xwe. Gel bı 
van nerinan, daxwuyani dıkım ku dıji peşveçuna de
mokratikbGyine ji nabım. 

Bı daxwaziya Kurdıstanek azad, bıminın bı xer. 

Serdar AZAD 

Toplumsal başkaldırının fılizlendiği, ülkemizin imha ve talan edilen tüm kültürel değerlerinin korun

ması, geliştirilmesi ve kalıcılığı için sarfedilen çabalara gücümüz oranında katkıda bulunan biz, 

"KOMEL (ARYA) RESSAMLAR BİRLİGİ" üyeleri 
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konulu resim sergimize tüm yurtsever ve devrimci dostları bekliyoruz. 

Tarih: 24 Şubat-12 Mart 1992 
Saat: 17.00-19.00 

Yer: BASlN MÜZESi 
Divanyolu Caddesi No:84 Çemberlita§- İSTANBUL 
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BASlN AÇIKLAMASI 

Son günlerde kimi basın organlarında komilemizle ilgili olarak gerçekiere aykırı mesnetsiz ve bilgi ek
sikliğinden kaynaklanan ayrıca komitemizi zan altında tutmaya yönelik kasıtlı haberlere tanık olmaktayız. 

Komiteınİzin kuruluş amacına uygun olarak faaliyetleri sürmektedir. Her süreçte olduğu gibi komite
miz içerisinde de bir takım görüş ayrılıkları olabilmektedir. Nitekim bu farklılıklar sonucu bir takım arka
daşlarıınız komitemizden ayrılmıştır. 

Kürt Hak ve Özgürlükleri Komitesi hatırlanacağı gibi 26 Mayıs 1991 tarihinde 130 katılımcıyla topla
nan bir toplantıda seçilmiş Kürt aydınlarından oluşmaktadır. Komitemiz siyasi bir yapılanınayı aınaçlaına
ınıştır. Ayrıca siyasi yapılanınaların karşısında yada yanında bir tutumu da benimsemeıniştir. 

Ne var ki yukarıda bahsettiğimiz bazı yaymlarda komitemiz kimi siyasi yapılanmaların "kardeşi" kimile
rinin ise "karşıtı" gibi gösterilmiştir. Bu yargılar tamamen koınitemizle ilgili haberleri gerçeklerden uzak 
bir bakış açısıyla yayıniayan yayın organlarına ve kişilere aittir. 

Koıniteınizle ilgili haberlerde aramızda bulunan kimi arkadaşlar "ayrıldı" diye gösterilmiştir. Yine kimi 
arkadaşlarıınızın açıklamaları çarpıtılınıştır. Bu haberler yayın organının kendi siyasi yorumuna uyarlanmış
tır. 

Biz Kürt Hak ve Özgürlükleri Girişimi Komitesi olarak Kürt halkının içinde bulunduğu durumu paylaş
mayı ve halkımız üzerindeki insanlık dışı baskıların kaldırılması yönünde çaba veren tüm güçlerin kendileri
ni özgürce ifade edebilme olanağını yaratma gayreti içindeyiz. 

Biz komite olarak hak etmediğimi.,:, basm ilkelerini ve saygı duvarlarını aşan bir tarzda haber yayan yak
laşımları ön yargılı ve art niyetli görüyoruz. Bize aınaçlarınuz dışında bir misyon yükkıneye çalışan bu çev
releri daha dikkatli ve daha insani davranmaya davet ediyoruz. 

Komitemiz tarihi ve yeri belirlenmiş bir ulusal toplantıyı kısa vadede gerçekleştirecektir. Bu toplantının 
icrasında da açıkça görülecektir ki, komitemiz yukarda belirtilen insani taleplerin ötesinde bir misyon ve 
role soyunınaınıştır. Saygılarımızla. 

KÜRT HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GİRİŞİMİ KOMiTESi 

BASlN AÇIKLAMASI 

05.02.1992 tarihinde, saat 19.00'da polislerce basılan Halk Kültürünü Araştırma ve Yaygmlaştırına 
Derneği'nden; başta, içinde yeşil-kırmızı-san renklerin bulunduğu yasal takvimler, halk oyunları kostümle
rinin yeşil-kırmızı-san ınendilleri, içinde yeşil-kırmızı-sarı renklerin bulunduğu göç konulu dialarla, bir çok 
aylık ve haftalık dergilere ve bir çokkitaba el konuldu. 

Ayrıca Dernek'te bulunanlardan 10 kişi, "dernek üyesi olmadıkları" gerekçesiyle gözaltma alındı. Gözal
tına alınanlardan Kenan ÇELİK ve Kürt ressaım TekinFIRA T halen gözaltında tutuluyorlar. 

Koalisyon Hükümeti'nin son uygulamaları gözönünde tutulduğunda (kaybolmalar, sokak infazları, faili 
meçhul cinayetler) sol gösterip, sağ vurmaya devam ettiği görünmektedir. 

Bu tür anti-demokratik uygulamaları protesto :ediyor ve tüm demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya da-· 
· vet ediyoruz. 

H. K. D. 
Halk Kültürünü Araştırma ve 

Yaygınlaştırma Derneği-İSTANBUL 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Üzeyir AVCI 
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Son dönemlerde, özellikle yeni hükümetle birlikte demokras i ve Kürt realitesinin kabul edildi 

ği söylemleri alabildiğine yoğunlaştı. Bir halkın dilini "yasaklamak" gibi boş ve bı rakın demokrasi

yi, en temel insan haklarıyla bile ilişkisi olmayan bu anlay ı ş iflas etti . Kürt ha lkının yurtiçinde ve 

yurtdışında yükselen mücadelesi ve dünya konjonktüründe meydana gelen değişi klikler, yeni hü

kümeti bu alanda da geri adım atmak zorunda bıraktı . 

Bu gelişmelerle birlikte, yayın alanında Kürtlerle ilgili yayınlarda adeta bir patlama yaşanı

yor. Günümüze dek ırkçı-asimilasyoncu politikalar sonucu Kürtçe yeterince günışığına çıkarı lama

dı, dolayısıyla doğal seyri içinde gelişip serpilemedi. Üzeilikle böylesi bir dönemde Kürt dili, tarihi 

ve kültürüne yönelik çalışmalarda titiz ve seçici olmak gerekiyor. 

Yayın yaşamına başladığı günden bu yana; özellikle Kürt dili, tarihi ve kültürü üzerine özve

rili çalışmalar yapan Yayınevimiz. bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına inandığı yeni bir 

çalışmayı okurlarına sunuyor. Daha önce yayınladığımız "Dersen Zmane Kurdi" ve ''Türkçe 
lzahh Kürtçe Gramer" çalışmalannın tamamlayıcısı olaçağınc: ve Kürtçenin öğrenilmesinde önemli 

bir bo§luğu dolduracağına inandığımız, değerli araştırmacı IZOLI'nin "Kurdi-Tuki, Tuki-Kurdi FER
HENG (Sözlük)" çalışmasını okurlanmıza sunmanın kıvancı ve onurunu yaşıyoruz . Bu çalışmada yak

laşık 30.000 Kürtçe kelime ve 4.000 deyim yanında; 25.000 Türkçe kelime yer alıyor. Her ne 

kadar bu alanda bu güne dek birtakım çalışmalar yapılmış olsa da, yeterli olmadığı kanısındayız. 

Kürtçenin, tüm ırkçı-asimilasyoncu baskılar karşısında ayakta kalabilmesi ve yaşatılabilmesi 

çabasına önemli bir katkı yapacağına inandığımız bu eser; Kürt insanının kendi diliyle düşünebil

mesi, okuyup-yazabilmesi açısından önemli bir çalışmadır. Böylesi çalışmalarımız ı sürdüreceğimizi 

ve halkımızın mücadelesinin, kendi alanımızcia ödünsüz ve kararlı savunucusu olacağımızı bir kez 

daha belirtmek istiyoruz. 
DENG Yayınları 
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