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DENG'den SUNU 

Basklfann alabildiğine arttığı, coşkumuzun ise doruğa çıktığı bir ayı, Mart aymı yaşworuz. 
T.C. Devleti ve O'nun hükümeti, "Bu ülkeye demokrasi gerekiyorsa, biz getiririz ve bizim izin verdiğimiz ölçü

de demokratikleşme olur" anlayışım sürdürüyor. 
Kürt halkmm siyasal partileri yasaklı iken, sözde yaratilan tartışma ortamı ile "demokratik çözüm" getirecekleri-

ni s~yleyef!lerin samimi olmadığı açıktır. _ . . 
Once OZAL'm "Baharda Ordu, PKK'ya saldıracak" demesi, ardmdan Içişleri Bakam ve MIT Müsteşan'nm açık

lamalanyla yaratJ/an "Bahar Sendromu" kitleler üzerinde baskı ve yılgm/ik yaratmak amacwla devam ettiriliyor. Öte 
yandan, "Baha(da sa/dm olmayacaktu" yolunda sözde güvenceler veriliyor! ... 

"Bahar saldmsı• yok diyenler, MGK'nun talimatım, "Bakanlar Kurulu önerisi olarak Mec/is'e getirdiler ve Kürdis
tan'da uygulanan "Olağanüstü Hal" 4 ay daha uzatlfdı. Hem de Koalisyon Hükümeti'nin Başı'mn "daha iyisi buluna
madığı" yolundaki itiraflan eşliğinde! 

Yş.ratlfan "Bahar Sendromu''nun yamsıra, halkımız üzerinde oynanan oyunlar da giderek arttmflyor. Bir yanda 
devletin açık saldm/an ve baskıcı uygulamalan sürerken, öte yandan karanlik güçlerce tezgahianan oyunlada dev
letin saldmianna eşlik ediliyor. Karanlik güçler katliamlar yaparken, aym zamanda yurtsever güçleri karşı karşwa 
getirmek için çeşitli provakasyonlar düzenleme alişkaniiklanndan da vazgeçmiyor/ar. 

Daha önce de örneklerine tamk olduğumuz ve duyarlı yurtsever, devrimci ve demokrat kesimlerin çabalanyla 
bertaraf edilen bu provakasyon/ara işte yeni bir örnek: 

21 Mart 1992 günlü Yeni Günaydm Gazetesi'nde yaym/anan ilginç bir tabere göre, güya TKSP'nin "Avrupa Ör-
gütlenmesi" imza/i bir bildiri yaymlanmış. . • ._, 

Sözkonusu"bu bildiri Kürt yurtsever güçlerini karşı karşwa getirme çabalanm apaçık ortaya koyuyor. 
Aym gün TKSP Genel Sekreteri Kemal BURKAY, söz konusu habere ilişkin bir basmaçıklaması yaptı. Açıkla

mada şöyle deniyor.: 
"21 Mart tarihli Yeni Günaydın Gazetesi'nde Partimizle ilgili yanlış bir haber yeralmaktadır. Buna göre, Türki

~., Kürdistan Sosyalist Partisi'nin "Avrupa Örgütlenmesi" tarafından PKK hakkında bir bildiri yayınlanmış ve bu 
bildiride çeşitli suçlamalar yapılmıştır. 

Oysa Partimizin "Avrupa Örgütlenmesi" adını taşıyan bir organı olmadığı gibi, ne merkezi düzeyde, ne de 
Partimizin başka bir organı tarafından böyle bir bildiri yayınlanmış değildir. Yeni Günaydın'ın Erzurum Büro
su'na iletilen açıklama, tümüyle karanlık ve provakatör güçlerin eseridir. Bunu yapanlar, Partimizin adını ku/lana
rak hem Kamuoyunu kendi istekleri doğrultusunda etki/emek istemekte, hem de kışkırtıcılık yapmaktadırlar. 

Bu beylik bir oyundur. Geçmişte de bizim adımıza .ve başka ilerici, yurtsever örgütler adına bu tür sahte bil
dirller yayınlandı. Gerek basının, gerekse kamuoyunun bu konuda uyanık olması gerekmektedir. • 

Bu olaym derinlemesine değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak dergimiz baskıdayken aldığımız bu 
habere Sunu' da, kısaca yer vermek durumunda kaldık. 

T. C. Devleti ve O'nun ·hükümeti, manevra üstüne manevra yapwor. Yıllardır yasak koyduk/an ve inkar ettikleri 
Kürt halkmm ulusal bayramı olan Newroz, şimdilerde, "Orta Asya kökenli ve Türk bayramı Nevruz" olarak devlet 
yetkililerince kutlamyor! Kürt halkımn, Newroz'u olanca coşkusu ve direnciyle kutlamasım engelleyemeyecek/eri- · 
ni anlayan egemenler, şimdi Newroz'u özünden saptırarak yok edebileceklerini sanıyorlar. Yanılworlar! 

DENG, tüm baskı ve saldmiara rağmen Newroz'u hiç ödün vermeden salonlara sığmayan kitlelerle birlikte kul
luyor. 14 Mart'ta Diyarbakır'da ki coşkulu Newroz kutlamasma tahammül edemeyen devletin güvenlik güçleri, ge
cenin bitiminde dağilan kitlenin üstüne silah ve coplada saldırdı ve 100'e yakminsam gözaltına aldı. 0/aym aynn
tılarmı "Haber" saytalanmızda okuyabilirsiniz. 

Geride buaktığ1mız günlerde yaşanan önemli bir gelişme de, "Kürt Hak ve Özgürlükler Girişim Komitesi"nin 
23.2.1992 tarihinde istanbul'da düzenlediği geniş bir toplantı sonucunda, "Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı" adıyla 
bir vakfm kurulması karannm a/mmaswdı. Vakfm kuruculan bf7lirlenip, kuruluş çalişmalan başladı. Gelişmeleri yi
ne "Haber" bölümümüzde sunuyoruz. 

Değerli DENG okur/an. 
Bu sayımızda, Z.Ceylan ve D. Doğan'm T.C. Devleti'nin ve yeni hükümetinin politikalanmn içyüzünü ortaya ko

yan yazılan var. B.Şilan, son zamanlarda kasıtlı bir biçimde geliştirilmeye çalişilan "Devletin Doğu 'ya, aldığmdan 
daha çok verdiği" yolundaki propagan~anm g~rçek dışlfığım somu~ bir biçimd~ sergiliyor. Bu sayıda yeni bir oizi 
yazıya başliyoruz: C. Kaygusuz, "Bilim-Ideoloji Kavramlan ve Resmi Ideolojinin Iki Çarpık Bilgisi" üzerine yazwor. 

M.Emin Bozarslan'la "Kürdistan" Gazetesi üzerine yaptığı çalişmalan da içeren bir söy/eşiyi ve KOMKAR 
MYK'nun bir açıidamasım sunuyoruz. 

"Kadm" sayfalannda Z.Ceylan'm bir yazısı ile KOMJiN'in 8 Mart Dünya Kadmlar Günüyle ilgili olarak yayınlaoiğı 
bir bildiri yer aliyor. . ; 

"Güncel Gelişmeler-Haber-Yorum" bölümünde yine yoğunlaşan baskiiar, saldırifar ve katliam/ara ilişkin haber
ler, 8 Mart Dünya Kadmlar Gününde istanbul ve Diyarbakır'da yapılan atklfrtiklerden iziimimler yeralıyor. 

"Kültür-Sanat' bölümünde ise, Koma Denge Azadi ile yapılan bir söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 
Gelecek sayıda yine buluşmayi diliyor, "Newroz'unuz kutlu olsun" diyoruz. 

DENG 
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.· · . OLAYLAR ve GÖRÜ LER 

KOALiSYON HUKÜMETt VE 

YANDAŞLARININ MASKESi ERKEN DÜŞTÜ 

20 Ekim seçimlerinden bu yana 
beş ay geçti. Demokrasi vaatleriyle ik
tidara gelen koalisyon partilerinden 
oluşan hükümet, bugüne · kadar de
mokrasi konusunda somut ve inandı
rıcı hiç bir adım atmadı. Onların da 
bolkeseden attıkları vaatlerle oy iste
dikleri kitlelere hiç bir şey getiremeye
cekleri, ANAP iktidarının zam ve zu
lüm politikalarını devam ettirmeye 
mahkum oldukları belli oldu. 

Her ne kadar resmi ağızlarca 

' Kürt realitesi"nin kabul edildiği ifade 
edilse de, bunun ne menem bir şey 
olduğu kısa bir sürede anlaşıldı. 

Devletin 70 yıldır dayandığı en te
mel ilke olan "Devletin ülkesi ve mille
ti ile bölünmez bütünlüğü", demokra
tikleşme ve insan hakları söylemlerini 
dilinden düşürmeyen bu hükümet ta
rafından da, milli birlik ve beraberli
!)in sloganı olarak sık sık tekrarlanıyor. 

Böylece, "Kürt realitesini kabul 
ediyoruz' derken hükümet aslında, if
las etmiş olan "Tek Ulus-Egemen 
Ulus' resmi ideolojisine, "Kürt realite
si" çeşnisini katarak; yeni bir renk, ye
ni bir cila ile soluk kazandırarak, dev
let politikalarını sürdürmeye çalışıyor. 

Eğer bir hükümet, 
- "Üniter devlet" anlayışından 

l:>ir milim· bile sapmayacağını söy

lüyorsa, 
- Devlet politikalarına sıkı sıkı

ya bağlı kalıyor ve onu ısrarlı bir 
Şekilde devam ettiriyorsa, 

- Ola!)anüstü Hal, Terörle Müca
dele ve di!)er baskı yasalarını -üs
telik şitdetlendirerek- uygulamaya 
devam ediyor, köy koruculuğunun 
kaldırılmayaca_ğını söylüyorsa, sını
rötesi operasyanlara girişiyorsa, 

2 

• Kürdistan'daki sorunu bir "te
rör sorunu" gibi göstermeye ve 
kendi terörünü meşrulaştırmaya 

çalışıyorsa, 

Böyle bir hükümetin demokrasi 
vaatlerinin inandırıcılık taşıması müm
kün müdür? 

Peki, T.C. Devleti ve O'nun hü
kümeti ne yapmak istiyor? 

70 yıllık Kürt ve Kürdistan politika
larında temel hiç bir değişiklik yap
maya yanaşmıyorken , neden bir 
"Kürt realitesi"nden sözetme gereği 

duyuyor, Kürtlere demokrasi vaadedi
yor, onlara şefkat elini uzatıyCY.? 

Besbelli ki, T.C. Devleti'nin 70 yıl

dır uyguladığı politikalar iflas etmiştir . 

Kürt halkının baskı ve sömürü altında 
tutulması , uygulanan red ve imha po
litikaları; kitlelere zulüm ve yoksulluk, 
devlete ise içte ve dışta yalnızlık getir
miştir. 

Rejim tıkanmıştır, işlemez hale 
gelmiştir. Devletin tıkanan kanalları

nın açılması, devlet politikalarının yi
ne yürütülmesi gerekmektedir. T.C. 
Devleti'nin bugün de bütün çabaları, 
işte bu amaca Vöneliktir. 

Yıllardır, ~itleleri baskıcı yasa ve 
yöntemlerle yönetmeye çalışan dev
let, artık aynı yol ve yöntemlerle, varlı
ğını ve politikalarını devam ettireme
yecek bir noktaya gelmiştir. 

Öte yandan, AT'na girmeyi hedef
leyip, Ortadoğu'da ve Türki diye ni
teledikleri cumhuriyetlerde söz ve pa
zar sahibi olma çabalarını sürdürür
ken; içerde yükselen özgürlük ve de
mokrasi talepleri yüzünden iki adım 
bile atamamış , tökezlemiştir. · 

1 . 
Çağımızda, demokratık kanalları 

tıkanmış , çoğu lculuk ve katılımcılık-

Z.CEYLAN 

tan uzak, kitlelerden kopmuş, gide
rek onlara düşman hale gelmiş bir 
devletin dünyada da yalnızlaşması 

kaçınılmazdır. 

işte, T.C. Devleti'nin içine düş
tüğü açmaz budur. 

O, bir yandan genişleyip rahatla
mak istemekte, öte yandan sömürge
ci ve baskıcı yapısından ödün ver
mek istememektedir. 

Bu açmazdan kurtulmak için dev
let, yeni taktiklere başvurmak, özgür
lük ve demokrasi söylemlerine sarıla
rak yeni mesajlar vermek zorundadır. 

Bir yandan "üniter devlet'' tezine 
sıkı sıkıya sarılırken, öte yandan da · 
demokrasi ve katılımcılıktan söz 
eden devletin ikiyüzlü politikaları, ye
ni hükümet tarafından uygulanmaya 
devam edilmektedir. 

T.C. Devleti'nin yeni politikasının 

ilk işaretleri, Körfez Savaşı sırasında 
verildi. 

Ortadoğu'da varlık ve etkinlik gös
termek için can atan T.C. Devleti'nin 
başı Özal, bunun yolunun oradaki 
Kürtlerin varlığını kabul etmekten geç
tiğini iyi biliyordu. Bu nedenledir ki, 
"kardeşlerimizin Irak'taki soydaşlan"n
dan, "Irak halklan"ndan sözedilmeye, 
federasyon kavramı telaffuz edilmeye 
başlandı. Kürdistani Cephe liderleriy
le diyalog kuruldu. 

Zaten Özal, o dönemin politikası
nı şimdilerde açıkça ifade ederek; 
Güney Kürdistan'a girmeyi düşündük
lerini, bunu da ABD Başkanı Bush'a 
ilettiklerini söylemiyor mu? 

T.C. Devleti, lrak'a girme ve ora
da etkinlik gösterme hesapları yapar
ken ve bu hesapları uygulayabilmek 
için Irak Kürdistanı'ndaki Kürtlere ha-
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Olaylar ve Görüşler 

Biz, o günlerde, HEP'in tüm de

mokrasi güçleriyle dayanışma içinde, 

bağımsız adaylarla seçime girmesi 

gerektiğini savunur ve bu konuda so

mut adımlar atarken, devletin enteg

rasyon politikalarının nereye varabile

ceğini ifade ettik, Kürt halkını bekle-

Yine, SHP ideologlarından Prof. 

Mümtaz Soysal, "BM'nin karanna 

göre; bir ülkede din, dil, 1rk ve etnik 

köken gibi nedenlerle aynmcli1k yapJ

/Jyorsa ve aynmcli1ğa uğrayan/ann ül

ke yönetimine katiimasinin yollan tJ

kamyorsa, o azinilğin se/f-determina-

Devletin yeni şejkat politikalannın yilrütülebilmesi için ise, 

Kürtleri temsil edenlerin de, parlamentoda, 

ama devletin kanatları altında bulunması gerekiyordu. 

İşte bu nedenle, HEP kökenli milletvekilleri 

SHP'ye entegre edilerele parlamentoyu sokuldu. 

Devlet Kürtlere şejkat (!) eli uzatmak istiyordu. 

Ama devletin eli kısa geldiğinden, HEP köleenli nilletveldllerinin 

katılımıyla, bu "şejkat" eli uzatılmıştır. Demirel'in ve İnönü'nün 

seçimlerden hemen sonra Kürdistan'a koşup, Icendilerini 

alkışlatmalan, bu sözde katılımcılık sayesinde miinkiin olmuştur. 

yen tehlikelere işaret ettik. 

Ancak, HEP'e karşı elbirliği ile oy

nanan oyun, ne yazık ki başarılı oldu 

ve 20 Ekim seçimlerine, devlet rahat

lamış ve manevra alan'ı genişlemiş 

olarak girdi. Hemen seçim öncesin

de, devletin ANAP Iktidarı aracılığıyla 

artık yürütemez duruma düştüğü poli

tikalar, HEP'in SHP'ye entegrasyonu ile 

"devam ettirilebilir" duruma getirildi. 

·Neden HEP'in seçimlere sokulmadı

ğı ve neden SHP'nin dün partisinden 

attığı insanları yeniden kabul ettiği, çok 

açık bir biçimde, SHP yöneticilerince, 

seçim döneminde de ifade edilmişti. 

· Devletin, demokrasi ve katılımcılık 

makyajıyla süslenmiş politikalarının 

nasıl oluşturulduğunu, SHP yönetici

lerinin o dönemdeki açıklamaların

dan anlamak mümkündü. 

Daha o günlerde, inönü, 'Türki

ye'de belli bir bölgenin insanlanmn 

oluşturacaği bir partinin demokrasiyi 

zedeleyeceğini, demokrasiyi koru-

. mak için bu arkadaşiann SHP'den 

seçime girmelerini kabul ettiklerini, 

bunun bir seçim ittifaki olmadiğini, 

art1k bu arkadaşiann SHP çatlSI altm

da kalacağ1n1 " defalarca söyledi . 

Baykal, seçim gezilerinde "HEP 

bu yolla seçimlere giremeseydi, olu

şan TBMM'yi Kürtler kabul etmeye

cekti. Bu da, ülkemiz için tehlikeli so

nuçlar doğuracaktl" diyerek seçmenleri

nin kızgınlığını gidermeye çalıştı. 
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tion (kendi kaderini tayin) hakk1n1n 

doğacağini, HEP'in seçimlere sokul

mamasJ yüzünden Türkiye'nin de 

böyle bir tehlike ile karş1 karşwa bu

lunduğunu, bu nedenle SHP'nin ül

ke ÇJkarlanm korumak için HEP'lileri 

kabul ettiğini" defalarca yazdı. 

Tüm bunlar, devletin, HEP'i bir 

"Kürt part;si" gibi gösterdikten sonra 

O'nu SHP'ye entegre ederek sözü

mona katılımcılığı sağlama manevrasıy

la, 70 yıllık politikalarına devam etmek

te ısrarlı olduğunu ortaya koyuyordu. 

Görünüşte, artık Kürtler· de kendi

lerini ifade edebilecek ve ülke yöneti

mine katılabilecek, böylece devlet de

mokratikleşmiş {!) ve çoğullaşmış 

{1) olacaktı. 
Böyle çoğulcu ve katılımcı görü

nen ve demokrasi vaadeden hü~ü

metin programında ise resmi ideoloji

den vazgeçildiğine dair .tek bir cümle 

yoktu. Koalisyon partileri olan SHP 

ve DYP, aralarında yaptıkları protokol

de de "üniter devlet" anlayışını tartıştır

maktan bile kaçınacaklarını ortaya 

koydular. 
Onlara göre sorun, sadece, devle

tin baskı ve şiddet politikalarına "ka

dife eldiven" geçirmekti. Çünkü Kürt

ler, devlete küsmüştü. 

Devlet, bir yandan terör ve şiddet 

politikalarını sürdürürken, öte yandan 

da kullandığı şiddeti onu meşrulaştıran 

söylemlerle süslemek zorundaydı. 

DENG 

Dünyadaki gelişme ve değişmeie

rin de zorlamaları sonucunda, ulusla

rarası sözleşmelerin altına imza koy

muş bir devletin, şiddet politikalarını 

meşrulaştırabilmesi için "demokratik

leşme maskesi"ni takması gerekiyor

du. Şimdi, devletin temsilcilerinin "biz 

halkla teröristi ay1racağ1z" demesi 

bu nd andır. 
Devletin yeni "şefkat" politikaları

nın yürütülebilmesi için ise, Kürtleri 

temsil edenlerin de, parlamentoda, 

ama devletin kanatları altında bulun

ması gerekiyordu. işte bu nedenle, 

HEP kökenli milletvekilleri SHP'ye en

tegre edilerek parlamentoya sokuldu. 

Devlet Kürtlere şefkat {!) eli uzat

mak istiyordu. Ama devletin eli kısa 

geldiğinden, HEP kökenli milletve

killerinin katılımıyla, bu "şefkat" eli 

uzatılmıştır. Demirel'in ve inönü'nün 

seçimlerden hemen sonra Kürdis

tan'a koşup, kendilerini alkışlatmaları, 

bu sözde katılımcılık sayesinde müm

kün olmuştur. 
Hükümet, programını açıklaması, 

Kürtlere kendisini alkışiatması ve ken

dilerinden menkul iradeleriyle Kürt 

halkının temsilciliğine soyunan kimile

rinden "güvenoyu" ve destek alması

nın üzerinden aylar geçmesine rağ

men, demokratikleşme konusunda 

hiç de inanılır ve güvenilir adımlar al

madı. Açıkça belliydi ki, "üniter devlet" 

tezinden ödün vermeyen bu hükümet, 

demokrasi özgürlük de getiremez. 

Bugün Kürt ve Türk halkı açı

sından demokrasi ve özgürlük için 

SORUNUN ÖZGÜR VE DEMOKRA

' TiK BiR BARIŞ ORTAMINDA TARTl

ŞILMASI ACiL TALEPTiR . 

Bunun için de, devletin şiddet ve 

terör politikalarından vazgeçmesi, 

tüm baskı yasalarını ortadan kaldır

ması ve Kürt halkının siyasi partileri

ne serbestlik sağlanması gerekir. 

Sorunun özgürce tartışılması 

için, sorunu tartışacak olan tarafların 

özgür ve eşit koşullarda bulunması 

gerekir. Kürt sorununu tartışacak 

olanlar; MGK, MiT, düzen partileri ve 

devletin diğer güçleri midir? Onlar, 

zaten başından beri, bu sorunu tartı

şanlardır. Hem de örgütlü ve şiddet ay

gıtlarıyla güçlendirilmiş bir biçimde. 
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milik yapmaya soyunurken, içerde 
de, Kürt politikasında makyaj yap
mak kaçınılmazdı . 

Bu nedenlerle de, devlet, cephe
sini genişletmek ve güçlendirmek 
zorundaydı. içerdeki Kürtlere de şef
kat elinin uzatılması gerekiyordu. 

Ne var ki; baskı ve sömürü can
deresi altında tutulan kitleler bunal
mış, ANAP iktidarı da tıkanmıştı . 

içerde ve dışarda oluşan baskıla
rı hafifletmek, seçim atmosferi yarata
rak yeni vaatler ve taktiklerle devlet 
politikalarını sürdürebilmek ve devlet 
cephesini güçlendirerek siyasi iktida
ra soluk aldırmak gerekiyordu. 

işte bunun için 20 Ekim Erken 
Genel Seçimleri sahneye konuldu. 

Ancak, T.C. Devleti'nin uyguladı~ı 
politikalar ve bugüne kadar yarattı~ı 
tablo belliydi. 

Bugün de, devlet, Kürt, ve Türk 
halkı için zulüm ve yoksulluktan baş
ka birşey getirmeyen resmi ideoloji
sinden vazgeçmemiştir. O, başından 
beri Kürt halkının kimlik ve özgürlük 
mücadelesini şiddet politikalarıyla bastır
maya çalışmış; Kürt halkının ve demok
rasi güçlerinin serbest örgütlülü~üne 
izin vermemiş, demokratik ve örgütlü 
bir sivil toplum yaratılması yolundaki 
her türlü çabanın önünü tıkamıştır. 

Ama gün gelmiş, okun sivri ucu 
devlete yönelir olmuştur. 20 Ekim se
çimleri öncesinde doru~a çıkan de
mokrasi ve özgürlük istemleri, devle
tin ve O'nun politikalarını yürütecek 
olan düzen partilerinin manevra alanı
nı daraltmıştır. Kitleler devletten umu
dunu kesmiş, varolan siyasi partilerin 
hiçbirinin, di~erinden farklı olmadı~ı 
kitlelerce anlaşılmıştır. 

20 Ekim seçimleri öncesindeki 
tablo, Kürt halkı açısından da bell idir: 
Kürt halkı, resmi ideolojiye ve onun 
savunucusu olan partilere karşı sesi
ni yükseltmiş, HEP çatısı altında ve 
kitle çizgisi temelinde örgütlenme is
te~ini ortaya koymuştur. Çünkü o 
günlerde HEP, Kürt halkı ve demok
rasi güçleri için, devlet politikaların
dan ba~ımsız bir demokratik örgütiCı- · 
lük zeminini ifade ediyordu. 

Sömürgeci ve faşist T.C. Devle
ti ise, yapısı gere~i. ancak şiddet ve 

terör politikalarıyla ayakta kalabilir. 
Bu nedenle de, devletin bugünkü 
baskı cı ve anti-demokratik yapısının 
korunması ve sürdürülmesi; kitle çiz
gisi temelinde yükselen demokratik 
örgütlülüklerin engellenmesi, bu ko
nuda kitlelerin kazandı~ı her mevzi
nin yokedilmesine ba~lıdır. 

işte devlet, bir yandan içte rahat
layarak dışarıya taşmak isterken; öte 
yandan Kürt halkı nın demokratik kitle 
mücadelesini ve onun örgütlülükleri
ni yoketmeye,' bu mücadeleyi şiddet 
kanalına akıtmaya çalışıyor. Şiddeti 
gerekçe göstererek, kendi şiddet poli
tikalarını meşrulaştırmanın yollarını 
arıyor. 

Bunun içindir ki, 'Kontrgerilla, 
Özel Tim gibi cinayet şebekeleri Kür
distan'da kol geziyor ve her geçen 
gün faili meçhul cinayetler artıyor, 
metropol kentlerde de katl iamlar ya
pılıyor, baskılar yo~unlaştırılıyor. 

T.C. Devleti, bu baskı ve zulüm 
politikalarını "demokrasi ve insan hak
ları" söylemleriyle gizleyemez. 

O, gerçekten demokrasi ve öz-
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çıkan siyasi partilere serbestçe çalış
ma hakkı tanımalıdır. Gerçek katılım
cılık ancak ' böyle sa~lanabilir. Kürt 
yurtsever partileri hala yasaklı iken, 
Kürt sorununun özgür ve demokratik 
bir tartışma ortamında çözümü konu
sundaki engeller ortadan kaldırılma
mışken, katılımcılık ve demokratikleş
meden nasıl söz edilebil ir? 

Devlet, bu konudaki engelleri kal
dırmak için adım atmadı~ı gibi, kimi 
demokratik atılımları bile engellemek
te; bu alandaki örgütlenmeleri de 
kendi kanalına akıtmaya ya da marji
nalleştirmeye çalışmaktadır. 

işte HEP'in başına gelenler! 
Devlet, HEP' e bile tahammül ede- . 

memiş ve O'na karşı marjinalleştirme 
ve entegrasyon politikası izlemiştir. 

Devletin etkinlik alanının dışında 
varolmaya çalışan ve geniş kitlelerin 
demokrasi ve özgürlük istemlerini di
le getirebilece~i bi r zemin olmaya 
aday HEP, 20 Ekim seçimlerinde, 
devletin entegrasyon politikas ında 
araç olarak kullanıldı. 

Devletin has partisi SHP ve 0'-

Kürt halkı açısından da, T.C. Devleti, 
gerçekten demokrasi ve özgürlükten yana ise, 

onun bağrından çıkan siyasi partilere 
serbestçe çalışma hakkı tanımalıdır. 

Gerçek katılım ancak böyle sağlanabilir. 
Kürt yurtsever partileri hala yasaklı iken, 

Kürt sorununun özgür ve demokratik bir tartışma 
ortamında çözümü konusundaki engeller ortadan 

kaldırılmamışken, katılımcılık ve demokratikleşmeden 
nasıl söz edilebilir? 

gürlükten yana ise, bu konuda so
mut ve inandırıcı adımlar atmalıdır. 

Bunun için de öncelikle baskı ve 
zulüm politikalarından vazgeçmeli, 
demokratik bir anayasanın hazırlıkları 
hemen başlatılmalı, tüm baskı yasala
rı kaldırılmalı, kamu çalışanlarının 
grevli-toplusözleşmeli sendikal hakkı 
tanınmalı, Siyasi Partiler Yasası ve 
Seçim Yasası demokratikleştirilerek, 
demokratik ço~ulculuk ve katılımcılı
~ın yolları açılmalıdır . 

Kürt halkı açısından da, T.C. 
Devleti, gerçekten demokrasi ve öz
gürlükten yana ise, onun ba~rından 

nun lideri Erdal inönü, seçim öncesi 
HEP'Iilere kucak açtı. içinde SHP'nin 
de bulundu~u "Milli Mutabakat" ile, 
seçimlere girmesi engellenan HEP'in 
kimi yöneticileri ve onların yandaşla
rı , ilk kez devletten ba~ımsız olarak 
yaratılmaya çalış ı lan bu demokratik 
mevziyi . terkederek, seçimlere SHP 
listelerinden girdiler. 

Günübirlik ve tutarsız politikaların 
peşinde koşularak ba~ımsız demok
ratik mevzilerin terkedilmesi,ve devle
tin kanatları altına girilmesi, demokra
si ve özgürlük mücadelesinde büyük 
yaralar açtı. 
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SHP Meclis Grubu, yeniden ola
rıanüstü toplantıya çağırıldı. inönü, 
büyük bir kıvraklıkla, kendisi ve hükü
met için güvenoyu istemeye karar 
verdi. Basında çıkan haberlere göre, 
•yorıun kulis faaliyeti" sonucunda, 
inönü ikna edildi (!). Kriz, ikiye bölü
nerek çözümlenmiş oldu: inönü, Ola
rıanüstü Hal konusunda grubun bağ-

Bu hükümetin başı, "Olağanüstü 

Hal'i kaldırmayı düşünsek bile yerine 
ne koyacağız?" demiyor mu? 

Bunları söyleyen ve yapan bir hü
kümete ve SHP'nin ortaklığına "güve
noyu" verilmesi, öte yandan Olağa

nüstü Hal'e karşı çıkılması ve sözde 
bunun bir kriz yaratması, bir şaşırtma
cadan başka nedir? 

Olağanüstf.i Hal' e karşı· çıktıklarını sunanlar, 
· hükümete güvenoyu vererek, 
O'nun bütçesini onaylayarak; 

Olağanüstü Hal'i uygulayacak olan, bu bütçeyle, 
Özel Tim'in 

köy korucusunun eline silah vermeye, 
Kürdistan'da kan dökmeye devam edecek olan 

hükümete ve onun politikalarına 
onay vermiş oluyorlar! 

layıcı karar alması isteminden vaz
geçti, buna karşı, Olağanüstü Hal'e 
karşı çıkan milletvekilleri inönü'ye ve 
hükümete güvenoyu vererek, Olağa
nüstü Hal oylamalarında serbestlik 
kazandılar (!). 

Bu ilginç oyunu, Oktay Ekşi de 
farketti ve köşesinde yazdı: 

• ... Kriz orta yerde duruyor. Neden 
derseniz, inönü SHP grubuna gidip, 
'Güneydoğu'da Olağanüstü Hal'in 
uzatılmasına evet diyor musunuz?' di
ye sormamış ki ... O'nun sorusu, 'ba
na ve arkadaşlarıma güveniyor musu- . 
nuz, güvenmiyar musunuz?' dan iba
ret. SHP'de de kimse 'hükümetten 
çekilelim' diye bir iddia sahibi olmadı
rıına göre, elbet 'güveniyoruz' diye
ceklerdi. Demek ki ortada bir şaşırt
maca var. Bu şaşırtmacayı yapan da 
sayın Erdal inönü'den başkası de
rıiı .. ." (1 O Mart 1992-Hürriyet) 

Gerçekten de ortada bir şaşırt· 
maca vardır: 

Bu hükümet, Kürt halkının de
mokratik hak ve istemlerini şiddetle 

ezeceğini söylemiyor mu? 
Bu hükümet, hala, MGK'dan gelen 

talimatların uygulayıcısı olmuyor mu? 
Bu hükümetin başı, ANAP'a, "biz · 

size, Olağanüstü Hal'in uzatılrnası ko
nusunda tam 13 kez destek verdik" 
diye sitem etmiyor mu? 
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inönü sol gösterip sağ vurmuş
tur. 

Devletin "yem" diye ortaya attığı 

"Olağanüstü Hal" tartışmalarından ya
rarlanarak hükümete ve devlet politi
kalarına bir kez daha güvenoyu veril
mesini sağlamış ve devletin makyajı
nı tazelemiştir. 

9 Mart 1992 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi'nde çıkan habere göre inö
nü, bunu şöyle ifade ediyor: 

"Hükümet içindeki SHP'Ii Bakan
Iann çal1şmasma devam ' isteğinin 

çok büyük ölçüde olduğunu gördük. 
Böylece ortaya Çikan yanllŞ izienim 
gideri/miş oldu." 

Şu inönü akıiıı adam doğrusu! 
Seçim öncesinde de, HEP'Iilere ku
cak açarak, yanlış izlenimleri gider
memiş miydi! .. 

Peki, devlet kendi politikalarını bu 
denli akıllıca yürütürken, HEP'li millet
vekilleri ne yapıyor? 

Olağanüstü Hal'in uzatılmasına 

şiddetle karşı çıkan HEP kökenli mil
letvekilleri "bu düşüncemizden vaz
geçmeyiz. Olağanüstü Hal mutlaka 
kaldmlmalidlf. Ama hükümete deste
ğimiz devam edecektir." deyip, bu 
hükümete güvenoyu veriyorlar! 

Hangi hükümete? 
Olağanüstü Hal'i meclisin günde

mine, hem de MGK tavsiyesi ile geti-

DENG 

ren ve bunu uygulayacak olan hükü
mete! 

Hangi hükümete? 
Kürt halkının demokratik hak ve 

özgürlüklerinin tanınması konusunda 
herhangi bir ileri adım atmamakta ka
rarlı olan, baskıcı devlet politikalarını 
makyajlı olarak sürdüren ve sürdüre
cek olan hükümete! 

Hükümetin bütçe görüşmeleri sı

rasında, hükümet adına konuşan De
mirel, HEP kökenli milletvekillerinin 
gözünün içine baka baka, "bu karda 
k1şta görev yapan vatan evlatlan iş

gal ordusu değildir" derken, devletin 
70 yıldır yaptığını savunuyor ve HEP 
kökenli milletvekilleri de işte bu hükü
mete güvenoyu veriyor! 

Şaşırtmacanın püf noktası işte 
buradadır: 

Olağanüstü Hal'e karşı çıktıklarını 
sananlar, hükümete güvenoyu vere
rek, O'nun bütçesini onaylayarak; 
Olağanüstü Hal'i uygulayacak olan, 
bu bütçeyle, Özel Tim' in, Köy korucu
sunun eline silah vermeye, Kürdis
tan'da kan dökmeye devam edecek 
olan hükümete ve O'nun politikaları

na onay vermiş oluyorlar! 
Onlar, bir yandan iltihak ettikleri 

SHP'nin hükümetteki bakanıarına ve 
hükümete güvenoyu vererek, aslında 
hükümetin Olağanüstü Hal politikası
nı onaylıyorlar! 

Öte yandan da seçim dönemin~ 
de kitlelere verdikleri mesaj doğrultu
sunda hareket ediyorlarmış gibi gö
rünmek için "Olağanüstü Hal'e karşı
yız" diyerek tozu dumana katıyorları 

Kitleleri oyalayarak bir yere var
mak mümkün değildir. 

Besbellidir ki kitleleri oyalama 
taktiği Kürt halkına değil, ancak 
devlete yarar sağlıyor! 

Demokrat ve yurtsever olduklarını 
söyleyen milletvekilleri için bu durum 
bir çıkmaz sokaktır. Onların subjektif 
niyetleri ne olursa olsun, geldikleri 
noktada, devletin "entegrasyon" politi
kasına kan verdikleri açıktır. 

Devletin, bu milletvekillerini, kendi 
kanalına akıtarak işlevsiz kılma siya
seti adım adım ve başarıyla uygulan
maktadır. 

Bütçe görüşmeleri sırasında, 
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Ya diğer taraf? 
·Ya, Kürt halkının ulusal-demokra

tik taleplerini dile getirecek olanlar, 
onların güvencesi olacak örgütlü si
yasi güçler? 

Devlete göre, Kürtler örgütsüz ol
malıdır. Kürtlerin ulusal kurtuluşçu si
yasal partileri yasaklı olmalı, hatta şid
detle yokedilmelidir. 

işte bu niyetini bu kez de, yeni 
hükümeti aracılığıyla ortaya koyan 
T.C. Devleti, şimdi demokratikleşece
ğini ve sorunu ç(\zeceğini iddia edi
yor. Devlet, bu politikalarıyla, kimi 
kandıracağını sanıyor? 

Eğer devlet, sorunun adil ve de
mokratik bir zeminde çözülmesini isti
yorsa, baskı ve şiddet politikaların

dan vazgeçmeli, yurtsever Kürt parti
lerinin önüne koyduğu "yasak" engeli
ni kaldırmalıdır. 

Kürt halkı, örgütlü güçleriyle bu 
tartışma ortamına "taraf" olarak katıla
mayacaksa, sorunun demokratik tartı
şılmasından nasıl söz edilebilir. De
mokratik zemini, Kürt halkının örgüt
lü güçl!'lrine kapatarak yapılan tartış
ma, sorunun "tek taraflı " tartışılması 

demektir. 
Birlikte yaşamanın en doğru çözüm 

olduğunu söyleyen Türk demokratları 

d<\ bu gerçeğin farkına varmalıdırlar. 
· Kardeşçe ve birlikte yaşamanın yo

lu, ör.C::Jiikle, eşit ve özgür bir tartışma 
ortamının sağlanmasından geçer. 

Kürt halkının serbest ve özgürce 
örgütlenmesinden, Kürt yurtsever par
tilerine serbestçe çalışma hakkının ta
nınmasından, devletin bu konuda 
adım atması gerektiğinden hiç söz et
meyenler, Kürtlere akıl vermeye çalış
makta, "aman aynlmayaltm, yine eski
si gibi birlikte yaşaya!tm" demektedirler. 

Devletin niyeti bellidir ve yetkili
lerince ortaya konmuştur. 

Yeni hükümet işbaşına geldiğin
den bu yana, Olağanüstü Hal, ikinci 
kez uzatıldı. Üstelik Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği'nin yetkileri, il valilerine 
dağıtıldı. Yani, Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi sayısı arttırılmış oldu. 

Katliamlar, kontrgerilla eylemleri 
artarak devam ediyor. Kürt halkı ba
harı korkuyla bekliyor. MiT Ml.isfeşarı 
durduk yerde açıklamalar yapıyor. 

"PKK'ya ve halka vurduğumuzda, 

lrak'a doğru kaçacak/ar. Orada da 
Saddam vuracak ve bir Kürt soykm
mt olacak" diyor. Buna da "ters göç 
doğurma teorisi" adını veriyorlar. Ya

. ni, dün Saddam'ın yaptığını, şimdi 

T.C. Devleti yapmaya çalışıyor. 
Kürt halkının özgürlük istemlerini 

kanla boğma politikasını ısrarla sür
düren devlet, ' şimdi de, "demokrasi 
ve insan hakları" makyajıyla yol alma
ya çalışıyor. 

Bunun içindir ki Dc.nirel, sık sık 

"devlet y1pranm1Ştlr, makyaja ihtiyaci 
vard1r" diyor. 

Yine bütçe görüşmeleri öncesin
de, "cihamn huzurunda ifade ediyo
rum ki, T. C. Devleti'nin vatandaş/any
/a hiçbir sorunu yoktur, demokratik 
bir hukuk dev/etidir. insan Haklan 
Beyannamesi' ni, He/sinki Şartt 'm, Pa
ris Şart1'm imzalamtş bir devlettir." di
yerek bu makyajı inandırıcı kılmaya 

çalışıyor. 1 
Bu nasıl demokratik bir devlet

tir ki, hala Kürt halkını ve O'nun hak
larını yoksayan resmi ideolojiyi, ana
yasası ve diğer bas kı yasalarıyla ko
rumaya çalışıyor? 

Bu nasıl demokratik bir devlet
tir ki, hala K9rt halkının kendisini öz
gürce ifade etmesinin ·önündeki en
geller kaldırılmıyor? 

Bu nasıl demokratik bir devlet
tir ki, hükümetin başı, hala, "Olağa
nüstü Hal'in uzatılmasının MGf< tavsi
yesi (!) olduğunu, devletin hukukunu 

DENG 

ne ne koyaltm" diye soruyor? 
Demokratik olduğunuzu iddia edi

yor ve Olağanüs!ü Hal'e alternatif arı
yorsanız, çok fazla uğraşmanıza ge
rek yoktur! 

Demokratik bir devlette, Olağa

nüstü Hal'in alternatifi, "Olağan 

Hal"dir. Yani, Kürt halkının demokra
si ve özgürlük istemlerini kabul et
mek, demokrasinin ve katılımcılığın 

kanallarını açmaktır. 

Ne arıyorsunuz Olağanüstü 

Hal'in yerine? Sıkıyönetim mi, savaş 
hali mi? Bilinmelidir ki, bu düzenle
meler de, artık devletin sırtına kam
bur olmuş, yıpranmış olan "Olağanüs
tü Hal''den daha demokratik (!) olma
yacaktır. 

T.C. Devleti, aslında, Olağanüstü 

Hal tartışmalarından yararlanarak za
man kazanmaya çalışmıştır. 

Bugün, Olağanüstü Hal, devlet 
için de, artık kurtulunması gereken 
bir kambura dönüşmüştür. Devlet bu 
tartışmalar yoluyla, yeni düzenlemele
rine meşruluk kazandırmaya ve aynı 

zamanda yeni düzenlemeler için za
man kazanmaya çalışmaktadır. 

SHP'do, Mart ayının başlarında 

birden şiddetlenen "Olağanüstü 

Hal" krizi ve İnönü'nün bu sorunu 
büyük bir kıvraklıkla çözmesi, bu açı
dan çok anlamlıdır. 

HEP kökenli ve yeni sol milletve
killeri, SHP Grup toplantısında Olağa
nüstü Hal'e karşı çıktılar . Bunun üzeri
ne, SHP'Ii Bakanlar başkaldırdı. "Ola-

Bugiin Kiirt ve Türk halkı açısından 
demokrasi ve özgiirliik için SORUNUN ÖZGÜR VE 

DEMOKRATiK BİR TARTIŞMA ORTAMINDA 
TARTIŞILMASI ACİL TALEPTİR. 

Bunun için de, 
devletin şiddet ve terör politikalarından vazgeçmesi, 

tüm baskı yasalarını ortadan kaldırması ve 
Kiirt halkının siyasi partilerine 
serbestlik sağlaması gerekir . . 

korumak zorunda olduklarını" açıkça 
ifade ediyor? 

Bu nasıl demokratik bir hukuk 
devletidir ki, hükümetin başı, hala, 
"Olağanüstü Ha/'i kald1ra/im da yeri-

ğanüstü Hal'e karş_ı çıkmanın hükü
mete güvensizlik anlamına geleceği
ni, eğer grupta bağlayıcı karar alın

mazsa, hükümetten çekileceklerini" 
söylediler. 
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Olaylar ve Görüşler 

Grup Başkanvekili olarak konuşması 
gereken Mahmut Alınak'ın bu hakkı

nın elinden alınması da bunun so

mut bir örne~i. E~er Mahmut Alınak 
konuşmayacaksa, neden Grup Baş
kanvekili seçildi? Hem de inönü'nün 

deste~iylel 

HEP kökenli milletvekilierine çeşit

li görevler verilmesinin amacı bellidir: 

Bu milletvekillerini, devlet politikaları

na renk katmak için kullanmak ve on

ları bu kanalda işlevsizleştirmek. 

Böylece devlet, karşısındaki 

güçleri dağıtarak zayıflatırken; ken

disini, renklendirerek güçlendir

mektedir. 
T.C. Devleti'nin gidişatının bu yol

da oldu~unu, bu devletin kanalında 

hiç bir demokratik güvencenin sözko

nusu olamayaca~ını ta seçim döne
minde ısrarla vurguladık ve bu nedenle 

•ba~ımsız seçim siyaseti"ni savunduk. 
Gelişmeler de, söylediklerimizi 

do~ruladı. 22 milletvekilinin demokra

. si ve Kürt halkı için güvence olmaya

ca~ı anlaş ı ldı . 

Devlete entegre olarak, ba~ımsız 

mevziler terkedilerek kazanılan millet

vekillikleri güvence olsaydı, bugün 
herkes, bu arada bu milletvekilleri de 

"bahar kabusu"ndan sözediyor ol
mazdı. Oysa 'ba~ımsız seçim siyase
ti'ne karşı çıkanlar, "SHP ile bir olup 
'demokratik blo/( o/uşturacaklanm, 

savaş hükümetlerini engelleyecek/e- · 

rini, baskilan gerifeterek demokratik 

hak ve özgürlüklerin yolunu açacak
lanm" söylüyorlardı. 

Bu siyasetle, onlar milletvekili 

seçildiler. Ama baskı ve zulüm d in

medi, savaş hükümetleri engelle

nemedi. Üstelik MGK'nun politika

larına onay verildi. 
Kimileri c;le, günübirlik, pragmatik 

politikalarıyla düşledikleri ödünlerin 
yerine, daha çok artan bir şiddeti 

satın alarak sarsılmaya başladılar. 
E~er, bu çıkmaz soka~a ısrarla gi

rilip, bataklı~a saplanılmamış olun

saydı, "ba~ımsız seçim siyaseti" ile 

kazanılacak az sayıda milletvekilli~iy

le bile, Kürt halkının .ve demokrasi 

güçlerinin ba~ımsız demokratik kitle

sel örgütlülü~ünün yapısaliaşıp geniş

lemesine katkı sa~lanacak; Kürt halkı 

DENG 

yı~ınsal ve kitlesel bir zeminde topar- Demokrasi mücadelesi, demokrat 

lanacak ve bu da Kürt halkı için bu- olmamaya yeminli T.C. Devleti'nden 

gün ayrı bir güvence olacaktı. ve O'nun politikalarından ba~ımsız-

Çünkü, kitleler, ancak kendi ba- · laşmış demokratik örgütlülükler yarata

~ımsız örgütlülükleriyle kendilerini _ rak, bunları güçlendirerek ve demokra-

koruyabilirler. tik mevzileri koruyarak ilerletilebilir. 

işte devletin seçim siyaseti ve mak- Ancak, Kürt halkının demokrasi 

yajlı hükümetiyle engellemeye çalıştı~ı ve özgürlük mücadelesi için önemli 

da bu demokratik güvencelerdir. bir fırsat olan HEP'in, bu yanlış politi-

izledikleri yanlış siyaset nedeniy- kalarla heder ed i ldi~i ve demokrasi 

le, bu güvenceleri, devlet politikala- mücadelesi veremez duruma düşü-

rının karanlık labirentinde heder rüldüğü de artık ortadadır. 

edenler, şimdi çıkış yolu bulamama- Elbette, Kürt halkı için gerçek 

nın telaşı içindedirler. güvence, O'nun ulusal-demokratik 

Değil mi ki, HEP kökenli milletve- mücadelesini zafere ulaştıracak olan 

kileri hükümete güvenoyu verirken, ulusal kurtuluşçu güçlerdedir. 

HEP Genel Sekreteri de ilginç ve ay- Ancak, kurtuluş için bir Ulusal 

nı zamanda acıklı açıklamalar yapı- Demokratik Cephe'de buluşama-

yor. "Hükümetten kitlesel de:-steğimizi mak, yurtsever güçlerin sorunu ola-

çekiyoruz. Parlamento düzeyindeki rak hala gündemde çözüm bekle-

desteğimizi ise yeniden değerlendiri- mektedir. Kuşkusuz yurtsever güçler, 

yoruz. Sonuç olumsuz olabilir. Arka- bir yandan bu sorunu çözmek için 

daşlarımızı geri çağırabilir iz ." diyor. çabalarken, öte yandan da gündem-

Bu açıklamaya göre HEP, hükü- lerinde duran diğer acil görevlerini ih-

mete kitlesel olarak destek veriyor- mal etmeyeceklerdir . 

muş! Bugün zaferin yolunu açabilmek, 

Bugüne kadar nereye ait olduğu engelleri temizleyebilmek için demok-

pek anlaş ılamayan, haklarında yo- ratik kanalların açılması ve bu nedenle, 

rum yapmaktan da kaçınılan mil letve- - Kitle çizg isi temelinde, demekra-

killeri HEP'inmiş ! Dolayısıyla, HEP, tik, yığınsal ve kitlesellegal partinin, 

hükümete, parlamento düzeyinde de - Ve O'nun etrafında çevrelenmiş 

Bu nedenle de, 
yurtsever, ilerici, demokrat güçler, 

aci 1 en biraraya gel>erek, 
yığınsal, geniş bir demokrat kitle partisi yaratmanın 

yollanm açmalıdırlar. 
Unutulmamalıdır ki, 

Kürt halkı ve demokrasi güçleri için korkusuz baharlar, 
devletin kucağında değil, 

kendi bağrında yeşerecektir! 

destek veriyormuş! 
Hangi hükümete? 
Yineleyelim; Kürt ve Türk halkının 

kardeşçe ve eşitçe yaşamasının önü

ne engeller diken, mevcut engelleri 

daha da arttıran bir hükümete! 
Bu çıkmaz bir sokaktır. HEP ve 

HEP kökenli milletvekilleri, devletin 

sahasında top koşturarak gol atacak

larını sanıyorlar! Bu halleriyle ve bu 

politikalarıyla, bu mümkün değildir. 

demokratik kitle örgütlerinin birlikte 

mücadelesini sağlamak mümkündür. 
Bu nedenle de, yurtsever, ilerici, 

demokrat güçler, acilen biraraya gele

rek, yığınsal , geniş bir demokrat kitle 

partisini yaratmanın yollarını açmal ı

dırlar. 

Unutulmamalıdır ki , Kürt halkı 

ve demokrasi güçleri için korkusuz 

baharlar, devletin kucağında değil, 
kendi bağrında yeşerecektirl 
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• 
DEVLETIN 

"BAHAR TAARRUZU" MANEVRALARI 

"Şefkat" maskesi, sömürgeCi-fa
şist T.C. Devleti'nin yüzüne yakışma
dı. Devlet, Karabağ'da olup bitenleri 
ve Ermeni-Azeri çatışmalarını; milita
risı ve şoven politikalarını azdırarak 
Kürt halkını ve O'nun özgürlük müca
delesini ezmek için kullanıyor! 

Koalisyon Hü~ümeti'nin Başba
kanı Demirel, daha dün "Kürt realite
sini kabul ediyoruz" derken, Kürtlere 
"şefkatli" davranılacağını söylerken, 
şimdi yeni bir manevra ile, Kürt hal
kından "kendilerine Kürt diyenler" 
diye sözetmeye başladı. 

12 Mart 1992 akşamı, olağanüs
tü toplanan Bakanlar Kurulu toplantı
sına girmeden, TV ekranlarmda görü
nen Demirel, büyük bir hiddet ve şid
detle, T.C. Devleti'nin azgın politikala-
rının gidişatını sergiledi! ' 

Hızını alamayan Demirel "Kendi
lerine Kürt diyenler, kendi aralannda 
bir başka dili konuşabilir/er. Ama bil
melidirler ki, be~ ülkede tek bir bay
rak, tek bir dil vard1r." dedi. 

Demirel, bu açıklamalarıyla, 
- "Kürt realitesi"ne karşı, devletin 

70 yıllık resmi ve şoven politikal::ı.rın
da ne kadar ısrarlı olunduğunu, 

- Ve bu politikayı, bugünkü Koa
lisyon Hükümeti'nin de nasıl bir karar
lılıkla sürdürme azminde olduğunu, 

· açık seçik bir biçimde ortaya koydu. 
Besbelli ki, içi boş sözcüklerle bi

le olsa, demokrasiden ve insan hak
larından dem vuran, kimi zaman da 
"Kürt realitesi"ni telaffuz eden Koalis
yon Hükümeti'nin kulağı çekilmiştir. 

Daha dün, meydanlarda çıkıp de
mokrasi havarisi kesilen, devletin te
pesindeki güç odakların? veryansın 
eden, "Konuşan Türkiye istiyoruz" di
ye haykıran Demirel, şimdi, onların 
karşısında elpençe divan durup, Kl~rt 
halkının dilini kesme hazırlıkları yapı
yor! 

Elbette bunu da, sosyal demok
rat ortaklarının boyası ve kimi şaşkın
ların marifetlerinden de yararlanarak, 
Paşazade Erdal Bey'le elele verip 
yapmaya çalışıyor. 

Zaten perşembenin gelişi, çar
şambadan belliydi. 

Devlet, 
- 20 Ekim seçimleriyle sahneledi

ği demokrasicilik oyunu ve gösterme
lik insan hakları sloganlarıyla, tıkanan 
politikalarının önünü açmak, 

g 

- Yıpranan ANAP iktidarının yeri
ne eskileri yeni bir boya ile süsleye
rek sunmak, 

- Demokratik mücadele kanalları
nı tıkaı::nak, 

- Ozgürlük, barış ve demokrasi 
güçlerini parçalayarak kuşatmak, 

- Kitle çizgisinde yükselen müca
deleyi, kendi kanalına hapsedip erit
mek için işini yoluna koyduktan sonra, 
şimdi de bahar kı;ıbusu pompalıyor! 

Yani devlet, yeni koşullara uy
gun bir konjonktür oluşturuyor ve · 
ona göre, yeni taktiklerle adım 
adım ilerliyor. 

Koalisyon Hükümeti, 
- Türkeş'in partisinin de katılımıy

la, % 48'e varan bir desteği olduğu
nu iyice propaganda ederek, 

- Dağıttığı komisyon üyelikleri, 
meclis başkanvekiliikieri ve gösterme
lik Kürt bakanlarla, Kürtleri de yöneti
me kattığını allayıp pullayıp iç ve dış 
kamuoyuna sunmayı başararak, ma
nevra alanını genişiettikten sonra; 
şimdi de MGK politikalarının etrafın
da pervane olup taarruza geçiyor! 

Bahar kabusu, aslında, Kürt hal
kı için bilinmeyen ve gelecek olan de
ğil , yaşanan bir durumdur. 

Kürdistan, bir uçtan bir uca dev
let terörü altında kıvranırken, artık ba
harda hangi taarruzdan sözediliyı:ır? 

Yeni düzenlemeleri hazırlamak 
için Olağanüstü Hal'i elinin altında ha
zır tutma' · konusunda, Koalisyon Hü
kümeti' nin gösterdiği olağanüstü ça
ba, bahar taarruzu değil de nedir? 

Yeni politikalarına zemin oluştur
mak için "Kürt realitesi"ni ve "Şefkat''! 
diline dolayan Demirel'in, bugün Kürt 
halkından , 70 yıllık devlet ağzıyla 

. "kendilerine Kürt diyenler" diye sözet
meye başlcımas ı , bahar taarruzu de-
ğil midir? .. 

Kürdistan'ı kana bulayan üzel 
Tim'i, 'va tamn bölünmez bütünlüğü 
için nöbet bekleyenler" olarak nitele-

. yip; onlara "işgal ordusu" diyenlere, 
"yanlış anlaşıldı" deyip günah çıkart
tıklarını bile görmezden gelerek, mec
lis kürsüsünden veryansın eden Demi
rel'in saldırıları ve gözdağı verme çaba
ları, bahar taarruzu değil midir? 

Devlet politikalarına entegre edile
rek, devleti makyajiayıp süslemek 
için kullanılan HEP kökenli milletvekil
lerinin işlevsizleştirilmesi ve çıkmaz 

D.DOGAN 
sokağa mahkum edilmeleri, bahar 
taarruzu değil midir? 

T.C. Devleti ve O'nun Hükümet
leri, ne yaparlarsa yapsınlar, izledikle
ri temel politikaların doğal sonucu 
olan çelişkilerden ve "devekuşu" gö
rüntüsünden kurtulamıyorları 

Karabağ sorunu da, sömürgeci
faşist politikalarının çirkin yüzünü bir 
kez daha sergiiemiyor mu'? 

Açıktır ki, ' Karabağ sorunu nede
niyle Azebaycan'ı savunmak zorun
da olan Koalisyon Hükümeti'nin Baş
bakanı, dünyaya seslenip barışçı çö
zümden, hak ve hukuktan, AGIK ve 
Paris Şar'.' ndan söz ederken, dünya 
alemi kendisine inandırmakta büyük 
güçlük çektiğini biliyor. 

- O, Kürdistan'ı işgal etmişken, 
- Kürdistan'da acımasız bir terör 

çarkını geliştirirken, 
- Kürtleri soykırımdan geçirip, top

raklarından kopararak göçe zorlar-
ken, · 

- Kürdistan'da insan haklarını bir 
paspas gibi çiğnerken, 

- Kürt dilini, kültürünü, sanatını ya
saklayıp, ·Kürtlerin Newroz Bayra
mı ' nı, bahar kabusu yaratarak baskı 
altına alırken, 

- Ta,nkıyla, topuyla, tüfeğiyle; or
dusu, üzel Tim'i, köy korucusu ve 
her türlü belasıyla Kürt halkının üstü
ne çullanmışken, 

- Türkiye'de demokrasiye geçit 
vermezken, 

O'nun Azeriler için haktan hukuk
tan, uluslararası sözleşmelerden söz 
etmeye hakkı var mıdır? 

Kürt halkının özgürlük istemleri
ni terörle boğmaya çalı~ırken, Aze
riler için adil, demokratık ve barış
çı bir çözüm isteyen T.C. Devle
ti'ne kim inanır? 
_ T.C. Devleti, gerçekte Karabağ . 
sorununu barane ederek genişle
rnek ve Türk şovenizmini şahlandıra
rak bir Kürt soykırımı yapmanın hazır-
lığı içindedir. · 

Bilinmelidir ki, T.C. Devleti, Kürt 
sorununun adir, demokratik ve özgür 
bir ortamda çözümünü sağlamanın 
adımlarını atmadıkça, bu çelişkilerin
den kurtulamayacak; içte ve dışta ko
lay kolay inandırıcı olamayacak, iste
se de istemese de, devekuşu politika
larıyla girdiği çıkmaz yolda, bir o ya
na·bir bu yana savrulup duracaktır! 
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Mr. ÖZAL'IN "KÜÇÜK" YANILGISI 

Mr. Özal, Türkiye'de, gelmiş 
geçmiş politikacıların en ilginç
leri arasında sayılabilir. Işçi düş
manlığı ile tanınan MESS pa
tronluğu ardından, politikacı 
olarak parlayışını 12 Eylül faşiz
mine borçludur. Önce ekonomi
nin kumandac;ını elinde tutan 
Başbakan yardımcısı olarak, 
sonra da bizzat ABD'nin "day
anışması" sonucu başbakan 
olarak, 12 Eylül sonrası döne
min önde gelen sorumluları 
arasında yer alıyor. Son bir kaç 
yıldır da devletin tepesindeki 
kişi rolüyle sahnededir. 

Mr. Özal'ın bir özelliği, övün
mekten hoşlanması, hemen her 
konuda kendisini "en iyi" diye 
lanse etmeye özen göster
mesidir. Ekonomide olsun, poli
tik arenada olsun, o daima "bir 
numara", "top man"dır. Ger
çekte ise bu haliyle, her şeyi dü
zelteceğini söyleyerek öne 
çıkan, ama sonunda daha da 
berbat hale getiren, tıkralara ko
nu olmuş sıkıyönetim komutan
larını andırıyor. 

Mr. Özal'ın bir diğer özelliği 
de en önemli sorunları bile son 
derece basite indirgeyerek 
açıklamaya çalışmasıdır. Ka
muoyunu yanıltmada oldukça 
beceri sahibi olan Özal, bir de 
bakıyorsunuz koca bir tarihi ve 
toplumsal olayı, bir köylü kur
nazlığıyla, sıradan bir-iki nedene 
bağlayıp çıkıvermiş işin içinden. 

Onun, son zamanlarda ve 
hayli sıkça, resmi literatürde adı 

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu" 
ya çıkartılan Kürdistan'ın geri 
kalmışlığına değinirken, başvur
duğu yöntem de yine budur. 

Başta o olmak üzere bazı 
çevreler, bir yandan "Kürtlerin 
yoğunlukla yaşadıkları bölge
ler çok yoksuldur. Türkiye'den 
ayrılmaları onların aleyhlerine 
olur" der, ve tabi bu yönüyle de 
"Kürt yurttaşlarının iyiliğini" 
düşünürlerken, bir yandan da 
"Devlet Doğu ve Güney
doğu'dan aldığından daha 
fazlasını oraya yatırıyor" deyip 
işi, halkımızı borçlu çıkartmaya 
kalkışacak dereceye vardırıyor
lar. Orneğin, Mr. Ozal, son ge
nel seçimlerden önce bir ara bir 
grup Kürt parlamenterle görü
şürken, "Ayrılırsanız domates 
bile bulamazsınız. Doğuya do
mates Mersin'den gidiyor" 
deyivermişti. 1 O Şubat tarihli 
Cumhuriyet'te yeralan sözlerin
de ise işi biraz daha ileriye gö
türerek şunları söylüyor: 

"Tek taraflı propaganda 
yapılıyor. 'Sömürülüyorsunuz' 
deniliyor. Bir de 'devlet size 
sahip çıkmıyor' deniyor. Bun
lar kasıtlı laflar. Devlet 
Batı'dan alıp Doğu'da, Güney
doğu'da dağıtıyor. Dağ 
başındaki 4-5 evlik yerlere ki
lovatsaati 1 oo bin lira maliyet
le elektrik dağıtıyor. Bu mu 
sahip çıkmamak? Yol, okul 
öyle. 

Aldığı verginin 20 mislini ora
larda hizmete harcıyor. Fabrika 

B. ŞİLAN 
istiyorlar. Kurumlar ve gelir ver
gisi Diyarbakır'da sadece yüzde 
20. Ama Diyarbakır'lı gidip Di
yarbakır'a değil, Istanbul'da 
yatırım yapıyor.'' 

Görüldüğü gibi, "Anti-terör 
yasasıı· türünden baskı yasaları 
çıkartan, Kürt sorununun, düze
nin çizdiği kalıplar dışında parla
mentoda tartışılmasına bile ta
hammül göstermeyen, bu yüz
den milletvekillerini, dokunul
mazilkiarını kaldırma silahıyla 
tehdit eden, radyo ve televizyo
nu yıllardır kendi borazanı gibi 
kullanan Mr. Özal, tek yanlı pro
paganda yapılmasından şikayet 
ediyor. Dersiniz ki konuşan o 
değil de, düşüncelerinden ötürü 
işkence tezgahından geçirilmiş, 
ya da ağır para ve hapis ceza
larına çarptırılmış solcu veya 
Kürt yurtseveri bir gazeteci, ya
zar, yahut yayıncıdır. 

Öte yandan aslında "Geri
kalmışlık", kamuoyunda öteden
beri tartışılan bir konu. Deng 
dergisinin de geçmişte sayfa
larında zaman zaman bu soruna 
yer verdiği oldu. Ama yine de 
Mr. Özal ve benzerlerinin bu 
yöndeki düşüncelerine kısaca 
değinmenin gerekli olduğu 
kanısındayız. 

Devlet Aldiğından 
daha fazlasim m1 

Kürdistan'a veriyor? 

Gerek Mr. Özal olsun, gerek-
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se aynı telden çalan ötekiler ol
sunlar, devletin Kürdistan'dan 
aldıklanyla oraya verdiklerini he
saplarlarken, "ufak" bir kur
nazlığa başvuruyorlar. Tipik bir 
kasaba taeiri kurnazlığıdır bu!. 

Her şeyden ' önce, geri 
kalmışlığın nedenlerini ortaya 
koymaya çalışırken, yüzyıllar 
alan Osmanlı çapulculuğu bir 
kenara bırakılsa bile, en azından 
Cumhuriyet dönemini bir bütün 
olarak ele almak gerekir. Ancak 
o zaman son yetmiş küsur yıllık 
süreçte devletin Kürtlerden 
aldıkları ile onlara verdiklerinin 
sağlıklı bir muhasebesi yapılabi
lir. Ama bizim açıkgözler öyle 
yapmıyor. Onlar bir anlık rakam
lara dayanıyor, ya da çoğu kez 
buna bile gerek görmeden ko
nuşuyorlar. Işlerine geldiği tür
den hesaplama yöntemleri kull
anmak, canlarının istediği ra
kamları alıp ötekilerini bir kena
ra bırakmak fse işin ayrı bir 
yanı. 

Buna karşılık biz de, bazı 
önemli noktalara yeniden ve 
özetle değinmek suretiyle ko
nuya açıklık getirmeye 
çalışalım. 

a) Mr. Özal ve benzerleri, 
Kürdistan'a yapılan yatırımları 
hesaplarken, bir ayırım yapma 
yoluna gitmiyorlar. Bu nedenle 
de astronomik rakamlara varan 
a~keri giderleri, operasyon har
c&melarını, kışla, karakol, ce
zaevı' inşaatiarına ayrılan parayı, 
kornfindo, jandarma, polis, özel 
tioı; 'istihbarat ve kontrgerilla gi
derlerini, Kürdistan'ı bölen 
sı'rıırlardan geçişleri engelle
meye yönelik masrafları, köy 
koruculuğu için yapılan harca
mafar'ı, sömürgeci devlet çarkını 
çevirmeye çabalayan görevliler 
ordusuna ayrılan öteki paraları, 
hep halkımızın borç hanesine 
yazıyorlar. Sömürgeci burjuva
ziya ve onun hizmetkarlarına 
göre, yukarıda sayılan bütün bu 
işler halkın iyltğinedir, onun can 
Vf! mal güvenliği lçindir. Başka 
bir deyişle insanlarımıza sıkılan 

lO 

kurşun, ona yapılan işkence, 
onun yerinden yurdundan et
mek üzere girişilen faaliyetler ve 
daha öteki türden zulüm ve te
rör uygulamaları hep vatanı ko
ruma işidir, vatandaşın iyiliği 
düşünülerek yerine getirilen 
"hizmetler"dlr. Eh böyle olunca 
da "hizmet giderlerinin", yani 
Kürt halkının borç hanesindeki 
rakamların dağ gibi yükselme
mesi Için herhangi bir neden 
kalmıyor elbet. 

b) Bunun dışındaki hizmetler
de durum nedir, bir de ona bak
malı. Devlet Kürdistan köylerine 
belli oranda yol, okul ve 12 Ey
lül'den sonra da artan ölçüde 
elektrik götürmüş bulunuyor, bu 
doğru. Ama başka yerlerde, 
normalde halkın lehine olan bu 
hizmetlerin, Kürdistan ve benze
ri yerlerde yarattığı ters etki de 
gözardı edilecek gibi değil. Bir 
yere okul yapmak iyi de, okulda 
neyin öğretilip, neyin öğretilme
diği daha da önemlidir. Biz okul 
açılmasına karşı çıkan, mevcut 
olumsuzlukianna rağmen onun 
herhangi bir yarar getirmediğini 
savunan bir anlayışta değiliz. 
Ama bu kurumların en büyük iş
levinin, Kürt çocuklarını kendi 
dil, kültür ve tarihi değerlerin
den uzaklaştırma, parçası ol
dukları topluma yabancıla
ştırma; yani türkleştirme olduğu 
gerçeğini de gözardı edemeyiz. 

Yine sömürgeci devletin 12 
Eylül'den sonra yol yapımını 
hızlandırmasının, en başta aske
ri operasyonları ve Kürdistan'ın 
boşaltılması çalışmalarını kolay
Iaştırma amacına yönelik ol
duğunu kim inkar edebilir? Köy
lere elektrik götürülmasi mese
lesi de öyle. Bununla, her şey
den önce tekelci sermayenin 
pazar alanının genişletilmesi 
amaçlanmıyor mu?. Türk tekel
lerinin bu sayede, eskisine göre 
daha büyük oranda televizyon, 
çamaşır makinası, elektrik sü
pürgesi, buzdolabı, radyo vb. 
eşya satma olanağına kavuştu
kları gerçek değil mi?. Bu nok-

DENG 

tada, insanların bu gibi eşyaları 
Isteyerek satınaldıkları ve onlar
dan yararlandıkları söylenebilir. 
Bu doğru. Ama başka bir yön
den de bu, büyük bir kayıptır. 
Çünkü sözkonusu malların bir 
teki bile Kürdistan'da üretilmiy
or. Böyle olunca da bunları alıp 
kullanırken halkımızın ödediği 
paralar, ülkemizde kalmıyor. 
Orada birikip ekonominin hiz
metine girmiyor. Bunun yerine 
lstanbul'a lzmir'e, Ankara'ya, 
Eskişehir'e vs. akıp gidiyor. 
Açıktır ki bu da Özal'ın elektrik 
ve öteki türden "hizmetleri" gö
türmek için harcadığından çok 
daha büyük miktarlara varmak
tadır. Yani Özal bizzat bu nokta
da alacaklı değil, borçludur. 

Hala Ortaasya'dan göç, E:rge
nekon Destanları gibi masallarla 
insanları aldatmaya çalışan Türk 
televizyonu ve radyosu gibi, asi
milasyoncu yalan üretme mer
kezlerinin sesinin, Kürt halkına 
ulaşmasının da aynı şekilde bir 
kazanım değil, düpedüz kayıp 
olduğu aşikardır. Program
larında bir tek Kürtçe kelimeye 
yer vermeyen Türk televizyonu
nun, Kürdistan'a yönelik olarak 
özel bir yayın kanalı açması 
başka türlü nasıl açıklanabilir 
k"? ı. 

c) Bunların dışında, Kürdis
tan'a yapılan yatırımların, üze
rinde durulması gereken çok 
önemli bir yanı daha var. Ör
neğin, Türkiye Kürdistan'da ba
rajlar yapıyor, petrol, demir, 
krom, bakır vb. yeraltı zenginlik 
kaynaklarını işletiyor. Peki bu 
yatırımlar kime yarıyor? Özal, 
köylere elektrik götürmekten, 
onun masraflanndan bahsediy
or da, Keban'ın elektriğinin kaç
ta kaçının Batı'ya gittiğini, niçin 
gittiğini gözönüne almaya yana
şmıyor. Kürt köylerine elektrik 
götürmek için yapılan giderler, 
Keban'ın, ve öteki üretim mer
kezlerinden elde edilip de lstan
bul'a, Ankara'ya, lzmir'e taşınan 
elektriğin yanında devede kulak 
değil mi? Ya öteki yeraltı kayna-
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klarımızın başına gelenler? Tür
kiye'nin en ze'ngin demir maden 
yatakları KüH: halkının yaşadığı 
topraklarda bulunuyor. Ama, 
faal halde bulunan demir-çelik 
fabrikalarından hiç bir tanesi bu
ralarda kurulu değil. Türkiye, on 
yıllardır krom ihracatında dünya 
birincisi, ya da ikincisidir. Bu 
madenin ana kaynağını ise, 
Elazığ yöresindeki yatakların 
oluşturduğu biliniyor. Bakır da 
durum yine farklı. sayılmaz. Tür
kiye, petrolü yalnızca Kürdis
tan'da elde edebiliyor. Geç
tiğimiz yıl bunun miktarı 4 mil
yon tondu. 

Peki acaba Mr. Özal ve ben
zerleri, bir kuruş karşılık öden
meksizin talan edilip götürülen 

, halkımıza ait bu kaynakların be
deli üzerinde kafa yorma zah
metine katlandılar mı hiç? Kaba 
bir hesaplama yapılsa, sömür
gecilerin sırf bu alandaki bor
çları hangi düzeylere varır dersi
niz? 

d) Türkiye'yi yönetenler, Or
tadoğu'ya yönelik politika
larında Dicle ve Fırat'ın sularını 
bir koz, bir tehdit aracı olarak 
kullanıyor, "Barış Suyu Projesi" 
üzerinde çokça du~uyortar. Ger
çekten de sömürgeci Türk bur
juvazisi bu suları kontrol etmek
le, bölgede en az petrol kadar 
önemli bir silahı elinde tutmuş 
oluyor. Peki bu sular, hangi top
raklardadır? Bunlar Kürdistan 
halkına ait zenginlikler değil mi? 

e) Kürdistan, Türkiye'nin en 
zengin hayvancılık potansiyeline 
sahiptir. Tütüne, çaya, ayçi
çeğine ve daha öteki bir dizi bit
kisel ürüne taban fiyatı biçen, 
üreticiyi koruma önlemleri alan 
devlet, oldum olası canlı hayvan 
va hayvansal ürünlerle ilgili ola
rak bu yola başvurmuyor. Üste
lik kaçakçılığı önleme adı 
altında, on yıllardır uyguladığı 
baskı tedbirleri sayesinde, böl
ge tücarı eliyle dışarıya hayvan 
ihracatını engelliyor. Bunun yeri
ne sözkonusu hayvan ve hay
vancılık ürünleri, son derece 

ucuza kapatılarak Batı'nın bü
yük kentlerine aktarılıyor, ya da 
Türk tekelleri eliyle ihraç edilip 
dövizler onların kasasına ak
tarılıyor -ki elbet bu da yine 
Özal ve yandaşlarının borç ha
nesine yazılması gereken büyük 
rakamlardan biridir-. 

f) Bilindiği gibi Mr. Özal, GAP 
üzerinde de çokça duruyor ve 
bunu bölgeye yapılan 
yatırımların büyüklüğüne, devle
tin "Doğu" ve "Güneydoğu"yu 
kalkındırmaya çabalarına bir ör
nek olarak gösteriyor. GAP, 
tartışmasız büyük bir projedir. 
Ama bu proje, öyle gösterilmek 
istendiği gibi gerçekten de Kür
distan halkına çok şey ka
zandıracak mı? Biz öyle ol
mayacağından eminiz. Keban 
da büyük bir projeydi. Sonuçta 
ne oldu? Verimli topraklar sular 
altında kalır, insanlar yerlerin
den yurtlarından olup işsizler 
kervanına katılırlarken, elde edi
len elektriğin yüzde 90'ı Batı'ya 
aktarıldı, aktarılıyor. GAP'ın du
rumu da bundan farklı olmaya
cak. Kuşku yok ki sömürgeci 
devlet GAP'ı, bölge halkı 
bakımından Keban'dan kat kat 
daha büyük bir yoksullaştırma, 
bir sürgün ve asimilasyon proje
si olarak görüyor. Bu projenin 
yörede yaratacağı ekonomik, 
sosyal ve kültürel tahribatı, 
doğa üzerindeki olumsuz etkiyi, 
sömürüyü şimdiden görebilmek 
için kahin olmaya gerek yok. 

g) Kürdistan'daki Türk banka
ları, bölgeden batıya sermaye 
transfer etme rolü oynayan ba
şlıca kurumlardır. ıstatistikler, 
ötedenberi sürekli olarak banka
ların bölgede dağıttığı kredilerle, 
topladığı mevduat arasında fark 
olduğunu ortaya koyuyor. 
Mevduat hemen daima, krediler
den daha yüksektir. Kaldı ki ve
rilen kredilerin nerelere har
candığı ve sonuçta kime hizmet 
ettiği de ayrıca tartışılması gere
ken bir konudur. 

h) Sömürgeci devlet kurul
duğu günden buyana, Kürdis-
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tan'da sistemli bir sürgün politi
kası izliyor. Bu bir yandan, 
açıkça ve silah zoruyla belli böl
gelerin boşaltılarak insanlardan 
arındırılması şeklinde oluyor. 
Özellikle de Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında, bu yönteme sıkça 
başvurulduğu bilinmeyen bir 
şey değil. Uiğer yandan da ya
ratılan açlık, yoksulluk ve terör 
ortamı nedeniyle insanlar doğup 
büyüdükleri toprakları terkede
rek, Türkiye'nin batı bölgelerine 
akın ediyorlar. Bugün nerdeyse 
Kürt nüfusun yarısı Kürdistan 
dışında, sözkonusu bölgelerde 
yaşamını sürdürüyor. Özellikle 
de 1980 faşist . darbesinden 
buyana, yani Mr. Özal'ın da so
rumlu biri olarak işbaşında bu
lunduğu so::ı on bir yıllık dö
nemde, devlet terörüne bağlı 
göçlerin hangi ölçülere vardığı 
gözönündedir. Bugün Kürdis
tan'da, üzerinde yaşayanların 
kendilerine de, Özal'a da yete
cek ölçüde "domates yetiştire
bilecek" binlerce köy bomboş, 
geniş ve verimli topraklar vira
nedir. Yine Kürdistan'dan 
Batı'ya mevsimlik işçi olarak da 
her yıl yüzbinlerce insan gidi
yor. Mr. Özal gibileri iyi bilirler 
ki, insangücü en büyük üretici 
güçtür. Eğer sayıları milyonları 
bulan bu emekçiler ordusu, 
kendi ülkelerini, yani Kürdistan'ı 
terketmek zorunda bırakılmasa
lardı, kuşku yok ki orada çalışa
cak, oranın kalkınmasına 
katkıda bulacaklardı. Yani orada 
tarım; sanayi ve hayvancılığı ge
liştirecek, orada yol, köprü, 
okul, hastane vs. yapacak, 
oranın imar edilmesini sağlıya
caklardı. Ama onların gitmesiyle 
"Doğu ve Güneydoğu" denilen 
yöreler, böyle bir olanaktan 
yoksun kalmış oluyor işte. Bu
nun başlıca sorumlusu da biz
zat devletin kendisi, onun izle
diği acımasız sömürgeci uygula
malar değil miZ Neden acaba 
Türkiye'nin batısından Kürdis
tan'a sürekli olarak asker, polis, 
jandarma komando vs. gider-
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ken, Kürdistan'dan batıya kol ve 
kafa gücü akın ediyor? · 

ı) Devletçe Izlenen terör poli
tikasının, ülkemizin yoksulla
ştınlmasında oynadığı doğrudan 
rolün başka bir yanına daha 
parmak basmak gerekiyor. 
Özellikle de 1925-38 arasında 
girişilen katliam ve sürgünler 
sosyal, kültüre1, moral ve politik 
açıdan olduğu kadar, ekonomik 
yönden de büyük bir çöküntü 
yarattı. Bu dönemde, onbinlerce 
Insan katiedildL Geniş toprak 
parçalan boşaltılarak üretim dışı 
bırakıldı. Halkın evleri yakılıp 
yıkıldı, eşyaları, ekinleri tahrip 
edildi, hayvaniarına alkonuldu 
vs. Acaba Mr. Özal ve benzerle
ri bütün bunları, geri kalmışlığın 
nedenleri arasında saymıyorlar 
mı? Yoksa bunlar da diğerleri 
gibi devletin yaptığı "iyilikler" 
olarak yine halkımızın borç ha
nesine mi. kaydediliyor? 

Sonuç 

Açıktıf ki Buaün Kürdistan'ın 
geri kalmışlığı, · !ı:~ynak 
kıtlığından veya öteki koşulların 
elverişsizliğinden Ileri gelen bir 
durum değil. Tersine, Kürdistan 
dünyanın en zengin doğal kay
naklarına sahip ülkelerinden bi
ridir. O, demiriyle, bakırıyla, kro
muyla, fosfatıyla, kömür ve pet
rol yataklarıyla; ormanları, bü
yük hayvancılık potansiyeli, ge
niş tarım alanlarıyla; sulama ve 
elektrik enerjisi elde . etrrıeye el
verişli su kaynaklarıyla; zengin 
. tarihi ve turizm olanaklanyla ve 
nihayet dinamik nüfusuyla böy
ledir. 

Çok açıktır ki, ülkemizin geri 
kalmışlığı, 1924'1erden beri Izle
nen sistemli ve bilinçli bir politl'
kanın sonucudur. Yani devletin 
sömürgeci uygulamalardır. 

Mr. Ozal, bu durumu Diyarba
kır'lı işadamının Diyarbakır'a 
yatırım yapmaması gibi bir ge
rekçeyle açıklayamaz. Bu iş öy-

\ le sanıldığı kadar basit değil. El-

bet biz de Kürdistan'lı iş adam
lannın, yatırımlannı kendi yöre
lerinde gerçekleştirmaya 
çalışmalarının önemini küçüm
semiyoruz. Bunu yapmayıp da 
sermayelerini Türkiye'nin Batı 
bölgelerine taşıdıkları zaman, 
kendilerini eleştiriyoruz da. Ama 
burada asıl sorun, aniann özel 
niyetlerinden kaynaklanmıyor. 
Bu, yukarıda ·da değindiğimiz 
devlet politikasına bağlı olarak 
ortaya çıkan olumsuz koşulların 
bir sonucudur. Yoksa herkesin 
işadamı, tüccarı, kendi ülkesin
de yatırım yaparken, Kürtler ne
den bundan kaçınsınlar ki? 

Beri taraftan Türkiye'de sa
nayileşmenin ve varolduğu ka
danyla kalkınmanın temelini 
özel sektör atmış değil. Bunu, 
gerçekleştiren kamu sektörü-

. dür. Tersine özel sektör, yıllarca 
. devlet desteğine dayanarak, 

onun sırtından palazlanarak ge
lişti. Sanayi gücü bakımından, 
kamu sektörüyle eşdüzeye gel
mesi ise daha üç beş yıllık bir 
durumdur. O halde Mr. Özal'a 
sormak gerekir; varsayalım ki 
Diyarbakır'lı işadamı gidip Di
yaro.:A:~ r'ı:ı yatınm yapmadı, peki 
Türkiye'de sanay;j; !rıırup geliş
tiren devletiniz neden böyle L.; 
yola başvurmadı? Neden Türki
ye ölçülerine göre temel ve bü
yük ölçekli sanayi sayılabilecek, 
bir tek işletme dahi Kürdistan'da 
yok? Demiri, bakın, kromu, pe
trolü, elektrik enerjisini Batı'daki 
fabrikalara taşımasını biliyorsu
nuz da, o fabrikalardan bir tane
sini bugüne kadar neden böl
geye kurmadınız ve bugün de 
kurmuyorsunuz? Öyle ya, bu
nun bir neden olmalı, değil mi 
Mr. Özal? 

Aslında Mr. Özal, bazı yönler
den başarılı bir hesap adamı ve 
hatta taclr sayılabilir. Örneğin, 
1980'den bu yana kendi aile 
çevresinin, kamuoyuna malol
muş deyimiyle "Hanedanlığın" 
yükselme seyrlne bakıldığında 
bunu açıkça görmek mümkün. 
Biraderlerden Korkut'un serveti-
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nin haddi hesabı yok. Yine oğul
larının da geneacik yaşta nasıl 
parladıkları, iş dünyası içerisin
de nasıl büyük bir hızla yüksel
dikleri bilinmiyar değil. 

Ama "Doğu ve Güney
doğu"nun gerikalmışlığına ne
den ararken veya "devlet ba
ba"nın yaptıklarını reklam eder
ken, Mr. Özal'ın "hesap 
adamlığı" da, "tacirliği" de pek 
bir işe yaramıyor doğrusu. "Kü
çük" bir yanılgıya · düşüyor o. 
Yanılgısı, kitlelerin bu türden 
ninnilerle artık uyutulamıyaca
klarının farkında olmamasıdır. 
Kimbilir, belki de farkındadır da, 
"Ne kadarı tutarsa, kar kardır" 
anlayışıyla hareket ediyor. Mr. 
Özal bu, her zaman ne düşün-
düğü bilinmez. . 

Yeri gelmişken Mr. Özal ve 
benzerlerine şunu da söylemek 
gerekir. Kürt halkının bugün yü
rütmekte olduğu, bir ulusal kur
tuluş mücadelesi, bir özgürlük 
kavgasıdır. Bir halkın bunu yap
masında, ülkenin kaynaklar 
bakımından zengin veya yoksul 
olmasının herhangi bir önemi 
yok. Yoksul bir ülkenin insanları 
da özgürce yaşamak isterler. 
Bu, onların vazgeçilemez 
hakkıdır. Gerçi günümüz düny
asında J.::~~tesi, muzu, ananası 
veya incik-boncuku ~:ır seyin 
önüne kaya nlara, çıkarları ıç u, 
ülkenin en temel çıkarlarını ya
bancılara peşkeş çekenlere 
rastlanıyor, ama bunlar çok kü
çük bir azınlığı oluşturmaktalar. 
Insanlığın genel gidişatı bu yön
de değil, tersine bu tür küçük
lükleri reddeden bir çizgi üzerin
dedir. Kaldı ki zengin olsa bile, 
eğer herhangi bir ülkenin insanı 
özgürlükten yoksunsa, kölece 
koşullar altında bulunuyorsa, o 
zaman sözkonusu zenginliğin 
onun açısından önemi ne? 

O nedenle de Mr. Özal ve 
benzerlerine ünlü bir sozu 
hatırlatarak diyoruz ki, "Gölge 
etmeyin başka lhsan lstemeyiz". 
~===~ı 
~~*'~~~~~:::;:~1: 
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BİLİM- İDEOLOJİ KA VRAMLARI VE 
RESMi İI)EOLOJİNİ.N 

İKİ ÇARPIK BiLGİSİ ÜZERİNE 

Bu yazıda genel hatlarıyla "bi
lim", "bilimsel yöntem" ve "ideolo
ji" kavramları üzerinde durulacak
tır. Ayrıca, Cumhuriyet dönemin
de üretilen bilgilerin "bilimsel bil
gi" olup olmadığına, eğer bu bilgi
ler "bilimsel" değilse, bilimsel ol
mayan bu bilgiler karşısında ay
dınların tavrına ilişkin bazı görüş
ler öne sürülecektir. Yine, bugün 
gelinen noktada "Kürt Realitesi" 
ile ilgili bazı gözlemlere yer verile
cek ve bu konuda aydınların tutu
munun ne olduğu ve ne olması 
gerektiğine ilişkin bazı düşünce
ler aktarılacaktır. 

BiLiM VE iDEOLOJi 
KAVRAMLARI ÜZERiNE 

Bilim nedir sorusuna verilen 
cevaplarda kaynaklar arasında 
çok küçük farklılıklar olsa da, bili
min, özünde "sistematik bilgiye 
ulaşma süreci" ya da daha genel 
olarak "sistematik bilgi" olduğu ka
bul edilmektedir. Bilginin, belli öl 
çülere dayanılmadan rastgele top
lanarak sistematik hale getirilmesi 
mümkün olmadığı için de, bilgi
nin nasıl sistematikleştirileceği ya 
da sistematik bilgiye nasıl ulaşıla
cağı belli kurallara bağlanmıştır. 
Bu kurallara genel olarak "bilim
sel teknik(ler)" denilmektedir. 

Bilindiği gibi insanlık tarihi, 
problemlerin, çelişkilerin tarihidir. 
Bu tarih aynı zamanda insanın 
problemleri çözebUrnek için yo
ğun bir mücadeleye giriştiği tarih-

tir de. Bu mücadele sürecinde in
sanın bir çok yöntem kullanarak 
problemleri çözmeye çalıştığı da 
bilinmektedir. Ve yine bilinen o ki, 
bu süreçte insanoğlunun geliştir
diği en etkili problem çözme yön
temi (en azından şu ana kadar) 
"bilimsel yöntem"dir. insan bu 
yöntem sayesinde, ele aldığı 
problemi formüle edebilmeyi, her 
bir problemin nedenlerini araştıra
bilmeyi/ortaya koyabilmeyi, prob
lemleri birbirine karıştırmadan çö
zebilmeyi vs. başarmıştır jbaşar
maktadır. Bu noktada bilimsel 
yöntemin ne olduğuna kısaca de
ğinmekte fayda var. 

Bilimsel yöntem her şeyden 
önce bir "düşünme yöntemidir.''(1l 
Bu düşünme yöntemi araştırıcıdır, 
irdeleyicidir, peşin hükümlerden 
uzaktır. Bilimsel düşünme "objek
tiftir". Yani, olay ve olguların ince
lenmesinde tarafsızdır. Bilimsel 
yöntem, olgusaldır. Yani (insan is
tem ve iradesine bağlı olmadan) 
var olanı , "nesnel gerçeği" konu 
edinir. Bilimsel yöntem, olay ve ol
guların incelenmesinde bir çok bi
limsel tekniği kullanarak (gözlem 
yapmak, deney yapmak, olay in
celemek, arşiv taramak vs.) o 
olay veya olgu ile ilgili en doğru, 
en geçerli bilgiye ulaşmaya çalı
şır. Bilimsel yöntem, ele aldığı 
konuyla ilgili bir yargıya varma
dan önce o yargıyı doğrulayıcı 
ya da yanlışlayıcı güçlü kanı~lar 
bulmayı amaçlar. Kanıtsız bilgi
yi doğru kabul etmez. Bu yön-

C. KAYGUSUZ 

tem eldeki mevcut verilerle gele
ceğe ilişkin kestiri yapmayı (yor
damada bulunmayı) ve genelle
rnelere ulaşmayı hedefler. Bilim
sel yöntem eleştiricidir. Olgular
la kanıtlamayan her türlü bilgiye 
kuşkuyla bakar. 

Bilimsel yöntemle ilgili yukarı
da sıraladığımız bazı genel özellik
ler bilim kavramını ele alan he
men herkes tarafından, doğal ola
rak üniversiteler tarafından da bi
linmekte ve kabul edilmektedir. 
Ancak bir şeyi bilmek ve kabul et
mek çoğu kez o bilginin gerektir
diği şekilde davranmayı ne yazık
ki gündeme getirememektedir. 
Bu yüzden daha sonra üzerinde 
duracağımız aydınların/bilim a
damlarının olgulara ters düşen bil
gilere ilişkin tavırları her zaman bi
lim yöntemine yakışır biçimde ol
mamaktadır. Aydınların olgulara 
ters düşen bilgilere karşı nasıl 
davrandıklarını daha net olarak 
anlayabilmek için bir başka kav
ram üzerinde, "ideoloji" kavramı 
üzerinde kısaca durmak gereki
yor. 

ideoloji, sosyal bilimlerin en 
tartışmalı kavramlarından biridir. 
"Bazılarına göre ideoloji mevcut 
politik ideallere ters düşen ayrı 
bir inanç sistemi; statükonun de
vamıyla özdeşleşmiş veya tersi
ne onu değiştirmeye kalkan fikir 
yapılarıdır". (2l ideoloji ''fertlerin 
sosyopolitik çevrelerine bir anlam 
vermek için yarattıkları veya baş
kalarından aklardıkları sembolik 
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Olaylar ve Görüşler 

haritalar veya sembol sistemle
ri"<3> şeklinde de tanımlanmakta
dır. Biz burada ideolojinin daha 
çok genel özellikleri üzerinde du
racağız. ideoloji bir toplum içeri
sindeki sınıflarla ilgilidir. ideoloji 
genel olarak toplumsal bir sınıfa 

özgü olan ve o sınıfı diğer sınıflar
dan ayıran, zaman zaman O'nu 
diğerleriyle çatıştıran düşünceler 

toplamı olarak tanımlanabilir. Bu 
bağlamda bir sınıfa özgü sembol
ler, inançlar, bilgiler ideoloji kavra
mı içinde yer alırlar. ideoloji saye
sinde aynı sınıfın (grubun) üyeleri 
birbirlerini anlarlar, diğerlerı ile 
kendileri arasındaki farkları birbir
lerine anlatırlar. Bu anlamda ideo
loji sınıfiçi ve sınıflararası b;r ileti
şim biçimi olarak ele alınabilir . 

Her ideolojinin kültürel birtakım 

kaynakları vardır. Her ideoloji, ba
zıları için iyi-bazıları için kötü, ba
zıları için doğru-bazıları için yan
lış, bazıları için çirkin-bazıları için 
güzel birtakım değer yargıları içe
rir. Dolayısı ile ideoloji daha çok 
moral (ahlaki) özellikler taşır. Ve 
bütün ideolojiler haklılık kazanma 
çabası içindedirler. Bu çaba, ide
olojileri birbirleriyle düşman hale 
getirebilir, hatta her ideoloji kendi
si tarafından kabul edilen bilginin 
karşısında yer alan her türlü bilgi
yi yok etme çabasına girebilir. Bu 
bağlamda her ideolojiye biraz 
kan bulaşmıştır. 

ideoloji kavramını biraz daha 
özelleştirirsek karşımıza "resmi 
ideoloji" kavramı çıka·r ki, bu, bir 
ülkedeki egemen sınıf(lar)ın kendi 
çıkarlarını koruyabilmek ve sürdü
rebilmek için (olgulara, nesnel 
gerçekliğe ters düşse de) ürettik
leri ve yaydıkları bilgi olarak ta
nımlanabilir. Bu bilgide o ülkenin 
tarihsel ve toplumsal gerçekleri 
tahrip edilebilir, çarpıtılabilir, yok 
sayılabilir. Ülkenin tarihsel ve top
lumsal gerçekleri konusunda yapı
lan araştırmalar (ideolojik bilgiyle 
çatıştığır.da) engellenebilir. Nes
nel gerçeğin irdelenmesiyle elde 
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edilen bilimsel bilgilerin geniş kit
lelere ulaşmasını sağlamak için 
her türlü yola başvurulabilir, araş
tırıcılar ve yayıncılar çalıştıkları ku
rumlardan kovulabilir, hapse atıla
bilir vs. 

RESMi iDEOLOJiNiN 
iKi ÇARPIK BiLGiSi VE 

AYDINLA~_IN D~ VRANIŞLARI 
UZERINE 

Türkiye'de resmi ideolojinin 
ürettiği ve ya~1dığı bilgilerin birço
ğunun (resmi ideolojinin yukarda 
açıklanan mantığı gereği) gerçek
likle ilgisi olmadığı açıktır. Günlük 
olaylar üzerinde yalnızca çıplak 

gözlem yaptığımııda dahi bunu 
açıkça görebiliriz. Örneğin, köylü
nün bu ülkenin efendisi olduğu 

bilgisine rağmen köylünün duru
mu bugün ortadadır. Tefeciye 
borçlandırılan köylü, bırakın efen
diliği, ürettiği eşyalar (mallar) üze
rinde hak sahibi bile değildir. Res
mi ideoloji tarafından gençliğe 

çok önem verildiği ve gençliğe 
güvenildiği bilgisinin yayılmasına 

rağmen, hala gençlik işsizlikle bo
ğuşmaktadır, hala binlerce genç 
hapishanelerdedir. Eğitime büyük 
önem verildiği bilgisini yayan res
mi ideolojinin, eğitim emekçileri
ne ve eğitim yapan gençliğe nele
ri layık gördüğü biliniyor. "Çağ
daş medeniyet düzeyine" ulaşabil
mek için bilime, bilimsel düşünce
ye büyük önem veri l diği bilgisinin 
yayılmasına rağmen, resmi ideolo
jinin yaydığı bilginin doğru olmadı
ğını ortaya koyan bilim adamları
nın üniversitelerden kovulduğu 

çıplak bir gerçek olarak karşımız
da durmaktadır. Görüşlerini yazı 

aracılıqı ile dile getiren aydınların 
yüzlerce yıl hapse mahkum edil
dikleri henüz hafızamızdaki tazeli
ğini korumaktadır. 

Bu örnekleri onlarca sayfa ge
nişletmek mümkündür. Ancak bu 
yazı tüm bunların dışında onlarca 
yıl resmi ideolojinin değişikliğine 

DENG 

kesinlikle izin vermediği iki önemli 
çarpık ideolojik bilgi üzerinde dur
mayı amaçladığı için, bu örnekler 
çoğaltılmayacaktır. Bu iki ideolo
jik bilginin temelsizliği ve bu bilgi
ler karşısında aydınların davranış
ları genel olarak tartışılacaktır. 

a) Sınıfların yokluğu ve 
"halkçılık" kavramı üzerine: 

Cumhuriyet döneminde Türki
ye'de sınıfların olmadığı, birbiri_,tle 
kaynaşmış geniş bir halk kitlesi
nin bulunduğu bilgisi resmi ideo
loji tarafından kitlelere sunulmuş
tur. Bu bilgi gerçek midir? Ger
çekten bu dönemde "sınıfsız, imti
yazsız, birbiriyle kaynaşmış halk 
kitlesi mi" vardır ülkede. Eğer bu 
bilgi gerçek değilse, niçin üretil
miş ve yayılmıştır? Bu bilginin üre
tilip yayılmasının dönemin aydınla
rı üzerindeki etkisi ne olmuştur? 
Bu bilginin üretilip ve yayılmasın
da dönemin aydınlarının rolü var 
mıdır? gibi sorulara bu başlık altın
da cevap aranacaktır. 

"Türkiye'de sınıflar yoktur, Tür
kiye birbiriyle kaynaşmış kitleler
den oluşan imtiyazsız bir toplum
dur" denilmiştir. Öncelikle bu bilgi
nin gerçek olup olmadığı üzerin
de duralım . Türkiye'de sınıfların 
sağlıklı bir tahlilini yapabilmek 
için gerek ekonomik gerek kültü
rel anlamda Osmanlı Devleti mira
sı üzerinde inşa edilen Türkiye 
Cumhuriyeti' nin kuruluşunun ön
cesine gitmek ve bu tahlili Os
manlı Devleti'nden başlatmak ge
rekmektedir. Bu tür ayrıntılı bir 
tahlil çok geniş bir irdelemeyi ge
rektirir. Sınıf olgusunu bütün yön
leriyle ele almak, bu olgunun Os
manlı Devleti' nde ve Türkiye Cum
huriyeti' nd eki bütün formasyonla
rını irdelemek bu yazının boyutları
nı aşmaktadır. Bu yüzden Osman
lı Devleti'ndeki sınıf olgusuna iliş
kin iki aydının görüşlerine çok kı
sa olarak değinilecek, daha son
ra da Cumhuriyet'in kuruluş yılla-
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Olaylar ve Görüşler 

rında bazı istatistikierin "sınıflar 

yoktur" bilgisiyle ilişkisi üzerinde 
durulacaktır. 

Osmanlı Devleti' nde sınıflada 

ilgili olarak K. Boratav; "Bir yanda 
artığa el koyan devlet sınıfı, öte 
yanda ise bu biçimin dolaysız üre
ticileri, yani vergi veren köylülük" 
d.yerek iki farklı sınıfın varlığına 

işaret etmektedir. ı4 ı Bı::ı konuda 
bir başka aktarmayı F. Başkaya 
yapmaktadır: "Hüseyin Avni Şan

da daha 1863'te Batı kapitalizmiy
le çıkar ortaklığı bulunan bir sını
fın ortaya çıktığını yazıyor" diye
rek H. Avni Şanda'd -::: n aşağıdaki 

alıntıyı aktarmaktadır: "Bu suretle 
Avrupa sermayeciliğinin ajanları 

ve mürtakip devlet adamlarından 
karma tekelci bir sınıf meydana 
gelmişti. Bu sınıf sermayesini em
lak üzerine kapatan yeni bir ranti
ye sınıfıdır. istanbul semtlerindeki 
han, apartman ve sayfiyelerdeki 
köşk adları sınıfın canlı bir tanığı
dır ... ısı Yukardaki bilgilerle birlikte 
tarihin önümüze koyduğu bir baş
ka bilgiyi; "ilkel komünal toplum 
dışında kalan bütün toplum biçim
lerinde sınıfiara rastlanmaktadır 

ve tarih bu sınıflar arasındaki sa
vaşımın tarihidir" bilgisini de gözö
nüne aldığımızda Cumhuriyet Dö-

. nemi'nde de sınıfların olduğunu 

görürüz. Ayrıca, özellikle 19. y. yıl
dan itibaren yabancı sermayenin 
Osmanlı Devleti'nde etkin bir rol 
oynamaya başladığı, büyük sana
yi alanlarında olmasa bile birçok 
işletmenin yabancı tarafından ku
rulduğu bilinmektedir. Savaşın 

başladığı yıllarda Osmanlı Devle
ti'ndeki sermaye dağılımı şöyle

dir: 'Türk, % 15, Rum, % 50, Er
meni % 20, Yahudi % 5; Yabancı 
Uyruk (azınlıklar dışında kalan) % 
1 O". Rakamlar Osmanlıdaki serma
yenin yanlızca % 10'unun Türk 
sermayesine ait olduğunu %90' ı
nın ise Türk olmayan unsurlardan 
oluştuğunu göstermektedir. Nite
kim Milli Mücadele sonrasında 

toplanan i zmir iktisat Kongresi '-

nin amacının Türkiye'deki yaban
cı sermayenin (en azından) alanı
nı daraltmak ve ulusal sermaye
nin ülkede egemen hale gelmesi
ni sağlayacak bazı kararlar almak 
olduğu açıktır. Bu iki olgu bile, 
Türkiye'de acımasız bir sömürü 
aygıtına kimlerin birbirleriyle yarı
şarak sahip olmak istediğini gös
termektedir. Yine de biz "sınıfların 
olmadığı" döneme ilişkin bazı ra
kamlar sunalım : 

1923'1ü yıllarda Türkiye'de 
"tekstil, deri, ağaç işleri , metal iş

leri, seramik ve kimya alanında 

toplam 33.058 işletmenin olduğu , 

bu işletmelerde 76.216 ücretlinin 
çalıştığı ; sonradan Kemalizmin 
ideolojisini yazmaya kalkışan Kad
ro Hareketi'nin önde gelen isimle
rinden Şevket Süreyya'nın verileri 
arasındadır. <6> Aynı dönemde sa
dece deri sanayiinde çalışanların 
sayısı 30.000'dir. 1927 yılında halı 

cılık alanında (dokuma tezgahla
rında) çalışanların sayısı 29.000'
dirY> Yine 1927 Genel Nüfus Sayı
mı sonuçlarına göre çıkarılan ista
tistiklerde, Türkiye'de sanayi ala
nında çalışanların toplam sayısı 

299.000 olarak geçmektedir. (BJ Bu 
çalışanlardan birçoğu 200 kişiden 
fazla işçi çalıştıran kurumlarda yı
ğılmıştır. Bunların dış ı nda toprağa 

bağımlı olan, ancak yeterli yada 
hiç toprağı bulunmayan binlerce 
tarım emekçisi vardır. Yine 
1928-29 döneminde Türkiye 'de 
38 banka vardır ve bunlar çq itli 
alanlarda yatırım yapmak için uğ
raş vermektedirler. Özellikle top
lam banka sermayesinin % 45'ini 
elinde bulunduran iş Bankası ve 
yine toplam banka sermayesinin 
% 27'sine sahip Ziraat Bankası 

Türkiye' nin sanayileşmesine so
yunmuş iki önemli sermaye kay
nağıdır. Tüm bu bilgiler 'Türki
ye 'de sınıfların" olduğunu göster
mektedir. O halde "Türkiye'de sı

nıflar yoktur, birbirleriyle kaynaş
mış halk kitlesi vardır" tezi bilim
sel bir bilgi değildir ve resmi id eo-
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lojinin bir yalanıdır. 
Türkiye'de sınıfların olmadığı 

bilgisi yalan bir bilgi olduğuna gö
re, bu bilgi niçin üretilmiş ve yayıl
mıştır? Bu bilginin yayılması kim(
ler) in işine gelmektedir? Bu soru
ların cevabı yeni kurulan devletin 
hangi sınıf(lar)ın elinde şekillendh 
ği ile yakından ilgilidir. Yeni kuru
lan devlet "milli devlettir" ve adın
dan da anlaşılacağı gibi "milli bur
juvazinin" (kuruluş yıllarında geliş
kin bir burjuvaziden tam olarak 
söz edilemese bile) devleti olmayı 
istemektedir. Yeni devletin temel 
özelliği yabanci sermayenin Türki
ye'deki etkinliğinin en aza indir~ 

genmesi ve zaman içinde tama
men ortadan kaldırılması; serma
yenin ulusallaştırılması ve bu yol
la "batı medeniyeti düzeyine" Tür
kiye'yi eriştirecek sanayi yatırımla
rının yapılmasıdır. Bu olgu Şubat 
1923'de toplanan izmir iktisat 
Kongresi karalarında açıkça görü
lür. Ancak daha önceden yabancı 
sermayeye çok büyük tavizler ve
ren ve sömürgeleşme sürecini 
başlatan Osmanlı Devleti'nin mira
sı üzerine (üstelik, Lozan barış 

sözleşmesiyle, Osmanlı borçlarını 

ödemeyi kabullenen ve gümrük 
indirimini 5 yıl süreyle sürdürece
ğini (Batıya garanti ederek) kuru
lan yeni bir devlet için bu durum 
kolay olmayacaktır. Bu zorluğu 

aşmanın önemli yollarından biri 
Milli Mücadele'ye katılan ve bu 
amaçlarla çelişen (çıkar ortaklığı 

bulunmayan) örgütlü ya da örgüt
süz grupların tasfiye edilmesidir. 

Mustafa Kemal ve kadrosunun 
yaptığı şey de budur ve bu nokta
da "halkçılık" tezine sarılmışlardır. 

Bu tez aracılığı ile Osmanlı Devle
ti ' nin iliklerine kadar sömürdüğü 
ve ard arda gelen savaşların acısı
nı hala yüreğinde taşıyan emekçi 
Anadolu halklarının gerçekleri gör
mesi engelienmeye çalışılmıştır. 

Bu emekçi yığınların çıkarlarının 

M. Kemal yönetiminden geçtiği 

bir anlamda onlara dayatılmıştır. 
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Olaylar ve Görüşler 

Dolayısı ile "halk adına ve halkın 
yararına halkın d ışındaki seçkinle
rin halkı yönetmesi" biçiminde ta
nımlanan "halkçılık" bu dönemde 
bir maske olarak kullan ı l mıştır. Ay
rıca Sovyetler B i rliği' n i n Milli Mü
cadele'ye olan desteğini, Milli Mü
cadele sonrasında da sürdürmesi
ni sağlamak, bir başka an latımla, 
Sovyetler Birliği ' n in Genç Cumhu
riyet için ekonomik ve siyasi des
teğini sürdürmesini sağlama al
mak açısından da bu tez faydalı 
ol muştur. Konuyla ilgili olarak F. 
Başkaya şöyle demektedir: "Hiç
bir halkçı yanı olmayan 'halkçılık 
programı ' bütünüyle taktik amaç
lar için uydurulmuştu r. Yoksul hal
kın desteğini sağlamak, en azın
dan başlangıçta Sovyetler Birli
ği ' ne ' şirin gözükmek' as ıl amaç
tır." <9> 

Bu tez aracılığı ile muhalif 
grupların üzerine acımasızca gidil
miştir. Bunun en açık örneklerin
den biri, T.K.P önderlerinin Kara
deniz'de başına gelenlerdir. Ma
dem ki sınıflar yoktur, madem ki 
sınıfsız , imtiyazsız halk vardır bu 
ülkede, o halde halkçılığı kendine 
rehber edinen C.H.F. dışı nda ka- · 
lan bütün örgütlenmeler ve bütün 
kadrolar gereksizdir. T.K.P. gibi 
sınıf esasına dayalı partiler artık 
kapatılabilir, kadroları yok edilebi
lir v.s .. . 

Bu tez aracılığıyl a, toplumda 
bütün aykırı sesler, bütün aykırı 
görüşler baskı altına alı n mıştır. 
Bu tez aracılığıyla, halk için ikti
darda bulunan C.H.F. kadroları 
"halk için" yol, okul, köprü v.s. 
yapmak amacıyla "halkın cebin
den" on para bulsa alacağını ilan 
etmiştir. Tüm bu ilanların arkasın
da kanunlar birbirin i takip etmiş, 
yol vergisi gibi bir vergilendirme 
ile, kişilerin gelirlerine bakılma
dan, beş kişiye kadar yetişkin bi
reylerin bulunduğu ailelerden bir 
ton buğdayın 40 lirayasatı l dığı dö
nemlerde yıllık 60 liraya varan ver
gilerin alınması , vergilerini ödeme-
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yenierin hapisiere atılması hep 
"halk için" halkçılık tezi aracılığıyla 
yapılmıştır. 

Halkçılık ilkesinin işlev(ler)i ge~ 
nel olarak yukarıda sıralanan bi
çimde olmasına rağmen aydınla
rın çok önemli bir kısmı bu ilkeyi 
ileri bir durum olarak görmüşler
dir. Burada "resmi aydın"ların bu 
tez üzerindeki düşüncelerine gir
meyeceğiz . Özellikle muhalif 
gruplar olarak görülen kesimler
deki aydınların bu tezi nasıl yo
rumladıklarına kısaca değinece
ğiz. 

Bilindiği gibi T.K.P. sınıf esası
na dayalı bir parti olarak kurul
muştur. Ancak bu partinin önde 
gelenleri bile, bu tezi savunur gö
rünmektedirler. Örneğin, T. K. P. il 
yöneticilerinden F.Barkan, "o za
man toplumda bugünkü kadar so
mut sınıf farkları yoktu. Zengin de 
yoksul da aşağı yukarı ortak bir 
yaşama standardına sahipti" de
mektedir. < 1 oı O dönemde yaklaşık 
17.000 işçi maden ocaklarında ça
lışıyor. Üstelik hiçbir sosyal gü
vencesi olmadan 15 saat mesai 
yapıyor. Yine o dönemde göste
rişli toplantılar ve "balolar" aracılı
ğı ile Batı'ya ne denli "medenileşti
ğimiz" kanıtlanmaya çalışılıyor. 
Bu iki çıplak gerçeğe rağmen bir 
"komünist aydın" somut sınıf fark
ları yoktur diyor, yaşam standart
ları zenginin de yoksulunda aynıy
dı. Sanırım, ideolojik bilginin ay
dınların (genelde de bu bilgi bom
bardımanına tutulan herkesin) ka
fasında oluşturduğu "bilimsel şe
malarla" ilgili önemli sosyal psiko
lojik araştırmalara ihtiyaç var. 

Dönemin aydınlarından R.Nuri 
ileri, "Türk kapitalizmi ve burjuva
zisi yoktu. Plastik halde bir halk, 
bazı yönleriyle milliyetçi, bazı yön
leriyle de tutucu. bir memur ve es
naf azınlığı vardı. Atatürk bu ola
naklar içinde ilerici olanakları son 
sınırına kadar gerçekleştirdi"( 11 l di
yerek "halkçılık" tezinin bir anlam
da doğruluğunu savunmakta ve 

DENG 

ilericilik olarak algılamaktadır. ile
ri'ye göre, M.Kemal bütün ilerici 
olanakları son sınırına kadar ger
çekleştirmiştir. Sadece T.K.P.'nin 
önce resmi olarak kurdurulup, ar
dından lağvedildiği ve önderleri
nin yok edildiği gözönüne alındı
ğında bile, bu bakış açısının çeli
şik olduğu görülür. Demek ki ya 
T.K.P. ilerici değildi ya da M.Ke
mal ilerici olanakları son sınırına 
kadar gerçekleştirmek istemiyor
du. 

Dönemin T.K.P. önderlerinden 
K.Korcan o dönemde aydınların 
Kemalizme bakışını şöyle ifade et
mektedir: "O dönem S.S.C.B. ile 
iyi komşuluk ve işbirliği politikası 
izleyen hükümet, içte komünistle
re karşı ise en hafif tabiri e "hoşgö
rüsüz" davranıyordu. Anadolu so
lu temizlenmiş, Mustaf Suphi'ler 
sorunu halledilmiş, ... Takrir-i Sü
kun Kanunu' ndan sonra bir temiz
lik ve baskı hareketine kalkışılmış
tı. Buna rağmen komünistler Ke
malistlere anti-feodal ve anti-em
peryalist oldukları için desteğe de
vam ettiler. "< 12l Tüm olumsuzlukla
ra, ilerici unsurların tamamen yok 
edilmesine rağmen Kemalizm 
desteklenmektedir. Çünkü o an
ti-feodal ve anti-emperyalist ola
rak algılanmaktadır. Acaba ger
çekten Kemalizm anti-feodal mi
dir? Acaba Kemalizm gerçekten 
anti-emperyalist midir? soruları
nın cevabı başka bir yazının konu
su. Tüm ilerici unsurların yok edil
mesine rağmen, ilericilerin Kema
lizmi böyle görmesi Kemalist slo
ganların yaygınlaştırılmasında ve 
toplumda geçerli bilgi haline gel
mesinde aydınların rolüne sanırım 
iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

T.K.P. davalarında Kemalistler 
tarafından yargılanmış bir başka 
aydın i.Selimoğlu, "Kemalizmi biz 
savunduk" diyor ve ekliyor; (sos
yalizmle C.K.) "baştanbaşa çelişi
yar tabi. Ama o devrede anti-em
peryalizm bizi cezbediyordu ve 
biz böyle savunmaya mecbur-
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duk" diyerek yeni bir eklenti daha 
yapıyor: "Ben şahsen (anti-emper
yalist olduklarına C.K.) inanmaz
dım. "!13l Anti-emperyalist özellikle
rinden dolayı -ki buna da pek ina
nılmıyor- Kemalizm çekici bulunu
yor ve tüm baskıcı ve demokrasi 
dışı uygulamalarına rağmen Ke
malizm ilerici görülüyor. Üstelik 
yargıladığı, hapse attığı, işkenc'B
den geçirdiği aydınlar tarafından 
böyle kabul ediliyor. Hem de Ke
malizmin Sovyetler Birliği ile iyi 
geçinmeye çalıştığı ve T.K.P. 'Iile
rin Sovyetler Birliği kadrolarını ya
kından tanıdıkları bir dönemde. 
Aydınların bu davranışlarının ne
denlerini incelemek ayrı bir çalış
mayı gerektiriyor. Ancak nedenler
fe ilgili üstünkörü bir şeyler söyle
mek gerekirse; sanırım düşüncele
rinin bu denli olgulardan uzak (ko
puk) olmasının temel nedeni, Os
manlı döneminden beri aydınları
mızın çoğunlukla "güdümlü dü
şünme" eğilimferinden kaynaklan
maktadır. Aydınlarımız çoğunluk
la var olan olguları değerlendire
rek sonuçlar çıkarmak yerine fark
lı ülkelerdeki gelişmelerin nasıl ol
duğu konusunda kafa yarmuş ve 
o gelişim özelliklerinin aynı'nı ken
di ülkelerinde bulmaya çalışmışlar
dır. Bulamadıkları yerde de kendi
lerini, bulduklarına inandırmışlar

dır. Ayrıca diğer ülkelerdeki düşü
nürlerin ileri sürdükleri görüşleri 
eleştirel bir mantıkla ele almak ye
rine, o düşüncelere "biat" edilme
si aydınlarımızın yanılgılarının bir 
başka nedeni olarak ele alınabilir. 
Cumhuriyet döneminde aydınları
mızın Kemalizmle ilgili kafa karışık
lığının en önemli nedeni ise sanı
rım Komintern' in, Kemalizmin an
ti-emperyalist olduğunu hararetle 
savunmasıdır. Bu dönem aydınını 
ayrıntılı olarak tahlil etmek isteyen
ler açısından, Komintern' in .Kema
lizm ile ilgili görüşleri üzerinde yo
ğunlaşmaları ve Komüntern ile ay
dınlarımız arasındaki ilişkileri dikka
te almaları taydalarına olacaktır. 

Dönemin aydınlarının Kemaliz
min "halkçılık" tezini böyle bir ye
re koyması sonraki kuşak aydınla
rını da bu konuda yanılgılara sü
rüklemiştir. 1970'1i yılların radikal 
eğilimleri bile yanılgılı tesbitlerde 
bulunmuştur. Örneğin M. Çayan, 
"Kemalizm emperyalizmin işgali 
altındaki bir ülkenin devrimci-milli
yetçilerinin bir milli kurtuluş bayra
ğıdır.( ... ) Kemalizmi bir burjuva 
ideolojisi veya bütün küçük burju
vazisinin veyahut asker sivil bü
tün aydın zümresinin ideolojisi 
saymak kesin olarak yanlıştır" de
mekte ve eklemektedir; "Kema
lizm, küçük burjuvazinin en sol 
en radikal kesiminin milliyetçilik 
tabanında anti-emperyalist bir ta
vır alışıdır.''( 14 ı Bu en sol ve en ra
dikal kesimin başkanı M.Kemal'
dir. M.Kemaf ise "halkçılık" kavra
mının arkasına sığınarak sermaye 
birikimi sağlamak amacıyla bütün 
toplumsal muhalefeti, tutucularıy
la-ilericileriyle sindirmiştir. Küçük 
burjuvazisinin en sol kanadı (ki te
orik olarak işçi sınıfının müttefiki
dir) 1924'te kutlanmaya kalkışılan 
1 Mayıs bayramını kanla bastır
mıştır. Üstelik anti-emperyalist 
olan bu hareket kendi içindeki di
ğer ulusların hakları konusunda 
hiç te şanına yakışır bir şekilde 

davranmamıştır. 

Belirtmek gerekiyor ki o dö
nemde, Kemalizme oldukça eleşti
rel bakan aydınlar da yok değil
dir. Örneğin H. Kıvılcımlı "( ... ) Ke
malist burjuvazinin dediklerine de
ğil Türkiye' de yaptıklarına bak
mak ... " gerektiğini vurguladıktan 
sonra, "Tarihçe olarak unutmaya
lım . ki, Kemalizm, bir kelimeyle 
taşra tefeciliğinin sömürge kurtu
luşuna kal kı şan bir harekettir." 
"Kemalist burjuvazinin örümcek 
ağı gibi ülkenin dört bir yanına 
kurduğu kredi tuzağı , kredi şebe
kesi doğrudan doğruya Kemalist 
devletin süngü kuwetine daya
nan ayrıcalıklı bir tefeci sistemin
den başka bir şey değildir. "(15l Yi-

DENG 

ne belirtelim ki, bu dönemde, sı
nıfların yokluğu tezi Türkiye Ko
münist Fırkası tarafından Bolşevik 
adlı bir dergi aracılığıyla diğer ül
kelerdeki komünistlere aktarılma
ya ve bu tezin ''Türkiye'de işçi sını
fını yok saymak" eğiliminde oldu
ğu, dünya komünist hareketine 
duyurulmaya çalışılıyor. Ancak 
"sosyalist anavatanın korunması" 
uğruna bu çırpınışlara fazla değer 
verilmemektedir. Bir anlamda Tür
kiye'deki gelişmeler "sosyalist 
anavatanı" çok fazla ilgilendirme
mektedir. Bu yüzden, Türkiye'de
ki Cumhuriyet dönemi üzerine 
üretilecek bilgilerin dönemin dün
yasındaki gelişmelerle birlikte ele 
alınması zor da olsa büyük önem 
taşımaktadır. Kürt Sorunu'nun et
raflı incelenmesi buna dahildir. 
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KOMKAR MerkezYürütDie Kurulu'nun Açıklaması: 
. .. . . 

"YENI ULKE'YI SORUMLU BIR TUTUM 
• 

TAKlNMAYA DA VET EDIYORUZ" 
000 ''Düsseldorf Davası, ' 'yla ilgili olarak hiçbir KOMKAR 'lınm, dava savcısı 
da dahil, herhangi bir makama verdikleri bir ifade yoktur ve bugüne değin de, 
sözkonusu davada tanık olduklarına ilişkin kendilerine bir bildirimde bulunul
mamıştır. 000 

000 Bütün bu saldırılar PKK merkezinin aldığı karar doğrultusunda ve bu
gün ''itirafçı sanık'' durumundaki Ali Çetiner ile benzerlerinin, PKK merke
zini temsilen Avrupa sorumlusu olarak görev yaptıkları dönemde 
gerçekleştirildi. 000 

000 KOMKAR olarak defalarca belirttiğimiz tavrımızı birkez daha vurgu
lamaktayarar görüyoruz. Yurtsever güçlere yönelik düşmanca tutum ve saldı
rılar, bizzat bu tutumlarında ısrarlı olanlar da dahil, Kürt hareketine geçmişte 
yarar getirmedi, bugün de getirmez. 000 

"Yeni Ülke" gazetesinin 10-16 Kasım 1991 ta
rihli sayısında yayınlanan , ''Düsseldorf Davası'' baş
lıklı habere ilişkin olarak KOMKAR Merkez 
Yürütme Kurulu, 5.12.91 tarihinde bir açıklama çı
karmıştı. Bunu takiben, "Yeni Ülke" gazetesi 26 
Ocak -1 Şubat 1992 tarihli sayısında "Düsseldorf 
Davas~-Zorunlu bir açıklama" başlığıyla bu kez "Ye
ni Ülke" imzasıyla suçlamalarına devam ederek, 
Ebubekir Saydam, Haspi Aydın ve Hüseyin Bektaş'ın 
söz konusu davalarda tanık olduğunu, "dürüst 
gazetecilik" yaptıklarını ve "yayınladıkları her sa
tırın hesabını kamuoyuna vermeye hazır" oldukla
rını belirtti. 

rs 

"Yeni Ülke" gazetesi, "Zorunlu bir açıklama"
sında da yalan ve iftiraya devam ediyor. "ifade 
olayını" saptırıyor. İfadelerin ne zaman, hangi ne
denlerle, hangi makamlara verildiğini, ve nelerin söy
lendiğini bilinçli olarak gizliyor. 

Öncelikle sözkonusu ifadeler, PKK'nın merkezi 
kararı doğrultusunda 3 Mayıs 1987 tarihinde Han
nover'de PKK'lılarca katledilen, KOMKAR GYK 
üyesi Ramazan Adıgüzel (Ali Hoca) cinayeti nede
niyle, Mayıs-Haziran 1987 tarihlerinde olayla ilgili 
olarak Hannover Kriminal Polisine verilen ifadeler
dir. H. Aydın ve H. Bektaş'ın ifadelerine cinayetin 
görgü tanıkları olmalarından, Ebubekir Saydam'ın-
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kine ise, KOMKAR Merkez yöneticisi sıfatiyle 1 Ha
ziran 1987'de Hannover'de, PKK'mn saldın ve ci
nayetlerine ilişkin olarak yapılan basın toplantısında 
söylediklerinden dolayı başvuruluyor. 

Buna karşın yazıda konu edilen Düsseldorf dava
sı, Ekim 1989'da başladı. Dava ile ilgili soruştur
ma ve tutuklamalar ise 1988 yılında, yani Ali 
Hoca'nın katledilmesinden biryıl sonra, PKK'dan bi
rilerinin Alman polisine sığınarak, "PKK' daki iç so-. 
runlara ilişkin itiraflarda bulunması'' üzerine açıldı. 
Davada yargılananlara yöneltilen iddialardan biri de, 
KOMKAR GYK Üyesi Ramazan Adıgüzel'in öldü
rülmesi. E. Saydam, H. Aydın ve H. Bektaş'ın Han- · 
nover Polisine verdiği ifadeler bu nedenle 
" Düsseldorf Davası" dosyalarında yer alıyor. 

Birkez daha altını çizerek belirtiyoruz; "Düssel
dorf Davası"yla ilgili olarak hiçbir KOMKAR'lının, 
dava savcısı qa dahil, herhangi bir makama verdik
leri bir ifade yoktur ve bugüne değin de, sözkonusu 
davada tamk olduklarına ilişkin kendilerine bir bil
dirimde bul unulmamıştır. 

"Dürüst gazetecilik" yaptıklarını iddia eden "Yeni 
Ülke''ciler, KOMKAR'ın gazetelerinde yayınlanmak 
üzere gönderdiği açıklamayı yayınlamazken -ki bur
juva basınında bile herhangi bir habere tekzip ama
cıyla gönderilen bir açıklamaya yer verilir-, ifadelerin 
ne zaman, hangi makamlara verildiğini bilinçli ola
rak gizleyerek "dürüst gazetecilik" yapıyor. 

Gelelimifadelerin içeriğine; E. Saydam ve H. Ay
dın cinayetin PKK'lılarca işlendiğini söylüyorlar. H. 
Bektaş ise cinayetin kimler tarafından işlendiğini bil
mediğini belirtiyor. 

Ramazan Adıgüzel'in katledilmesinin üzerinden 5 
yıl geçti. Birçok kişi -özellikle de ülkedekiler- o dö- · 
nemdeki olaylarla ilgili yeterli bilgiye sahip değil
ler, ve bu nedenle sağlıklı değerlendirme yapmada 
güçlük çekebilider. Kısaca da olsa, o dönemdeki 
olayları ve olaylara ilişkin değerlendirmeleri özet ola
rak hatırıatmakta yarar görüyoruz. 

1987 yılının Şubat-Haziran döneminde PKK'lılarca 
yurtdışındaki Kürt yurtsever güçlerine karşı şu sal
dırılar yapıldı: 
• 21 Şubat 1987 - H evi ya Gel' in Bremen'de düzen
lediği Newroz gecesinde kavga çıkararak, geceyi sa
bote etme. 
• 28 Şubat 1987- KKDK'mn Hannaver'de düzen
lediği serninere baskın düzenleme. 
• 4 Mart 1987- Hamburg'da KOMKAR üyelerine 
saldın. 
• 7 Mart 1987- KOMKAR'ın Münih'te düzenledi
ği merkezi Newroz gecesine saldın. 

DENG 

• 13 Mart 1987- KOMKAR'ın Köln'deki merkez 
binasım, Münih ve Duisburg demek lokallerini kun
daklayarak yakma. 
• 14 Mart 1987- KOMKAR Nümberg demek lo
kalini kundaklayarak, yakma. 
• 14 Mart 1987 - KA W A taraftarlarımn Bielefeld'
de düzenlediği Newroz gecesine katılanlara silahlı 
saldırı. 

• 15 Mart 1987- Rızgari taraftarlarımn Hollanda'
mn Deventer kentinde yaptığı Newroz gecesine si
lahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi yaralama. 
• 16 Mart 1987- Yunanistan Lavrion kampında Kürt 
ve Türk mültecilere saldırı. 
• 25 Mart 1987- KOMKAR Hamburg demek loka
lini kundaklayarak, yakma. 
• 8 Nisan 1987- KOMKAR GYK Üyesi Mehmet 
Elbistan'a Stuttgart'taki işyerinde silahla suikast dü-
zenleme ve yaralama. · 
• 12 Nisan 1987- Danimarka KOMKAR üyelerine 
"Barış Yürüyüşünde" saldırarak, birini bıçakla ya
ralama. 
• 3 Mayıs 1987- KOMKAR GYK Üyesi Ramazan 
Adıgüzel'i (Ali Hoca) Hannaver'de silahlı saldırı so
nucu öldürme. 
• 16 Haziran 1987- Fransa KOMKAR Başkanı Hü
seyin Ali Ak.agündüz'ü Paris'te silahlı saldırı so
nucu öldürme. 

Bütün bu saldırılar PKK merkezinin aldığı karar 
doğrultusunda ve bugün ''İtirafçı Saruk'' durumun
daki Ali Çetiner ile benzerlerinin, PKK merkezini 
temsilen Avrupa Sorumlusu olarak görev yaptıkları 
dönemde gerçekleştirildi. 

PKK Genel Sekreteri A. Öcalan'ın, "Serxwebun 
Gazete'' sinin Ocak 1987 tarihli 61 . sayısında yayın
lanan, ''Yeni Yıl Değerlendirmesi'' başlıklı yazısın
dan bir alıntı vermek istiyoruz: 

" ... . Önümüzdeki dönem, artık şu veya bu eyle
min düzenlenmesi değil, her türden ihanetçi ögele
rin, kurumların yerle bir edilmesi dönemidir. 
Özellikle Partimizin temel kararlarımn uygulanaca
ğı alanlarda faşist-sömürgeci rejimin en güçlü da
yanak/arı olan ihanet odakları önümüzdeki yıllarda 
önemli oranda silinip süpürülecektir. Onların tüm 
oyunları boşa çıkarılacak ve kendilerine iki yol ta
mnacaktır: Ya kesin kez işbirlikçilikten kopuş, ya 
da bu toprakları terk ediş. Zaman çok kısadır, açık 
ki bu zamam çok iyi kullanmaları gerekir. Bilindiği 
~ibi, Parti III. Kongreinizin 'bir kararı daha vardı: 
Ihaneti bağımsızlık mahkemelerinde idam etmek. 
Açık ki, halkımızın, yalnız ülke topraklarında de
ğil, yurt dışında.da halen işbirlikçiliği sürdüren, ha-
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len mücadelemizi sağiJ-sola pe$keş çekmekle uğra
şan güçlere bir uyarısı~ ihtan vardır. Bu mesleği ter
ketmeleri, gerçekten ·kendisini kanıdamış ve büyük 
fedakarlık/ara tnal olmuŞ direniş .karar/anna uygun 
hareket etmeleri istemiıektedir. Bunlar tek veya bir 
grup ya da bir parti biçiminde olsunlar, eğer kendi
lerini halkımıza mensup sayıyor/arsa, o zaman bu 
halka nasıllayık .olabileceklerini, direnişin temsil
cilerine yaklaşarak, · onlaria doğru temellerde birleş
me yollanm açarak ·göstermek durumundadırlar. 
Eğer bundan kaçinır ve sadece kaçınınakla da yeti
nilmez, onun önünde ısrarla .engeller haline gelirler
se, o zaman karanmız onlaİ için de geçerlidir. Ve 
ne pahasına olursa olsun, onlar da mücadelemizin 
önünde engel olmaktan çıkanlacaktır. '' 

Buna karşın KOM~R 'ın, bu saldınlan,ı;ı en yo
ğun olduğu döhemdeki (Denge KOMKAR Oz.el Ek, 
Nisan 1987) değerlendirmesi şöyle: . 

'' Sömürgeci-faşişt rejim tarafından hallamıza karşı 
topyekün bir yoketıtıe..savaşın1n sürdürüldüğü, Kür
distan 'ın diğer.~tçalarııia osaJdmldığı, milyonlarca 
insanımızın sürgün ~melde yüzyüze olduğu bir dö
nemde, tüm yuıiSe.rer gpçlerin birlikte düşmana karşı 
mücadele etm~le,ri gere_kirlren; halkuiuzın yaşam, di
reniş ve mücadelesitıin··seinlJolü Newroz kudama ge
ce/erine saldırilim dosta - mı, · düşniana mı yaradığı 
iyice düşünülmelidir.~ · . 

Açıktır ki,. bıı saldıtılar, yurtsever güçler arasın
da düşmanlık yaratmak; kan akıtmak, kardeş kav
gasım körük/emek işteyen sömilrgeci düşmanın işine 
yanyor. · · • 

( .. ;)Bi~ örgütolarak geçriıişten buyana yurtsever 
güçler arasında y~ istenen kör döğüşüne karşı 
olduğumuzu, bunıin Kürdistan halkımızın düşman
larının işine yaradığını~ . defalarca vurguladık. Hal
kımıza karşı duyduğupilız derin sorumluluk gereği, 
soğukkanlılığınııtı korıJduk. Sömürgeci düşmanın işi
ne yarayacak bir· kör döğüşüne. ginnedi.k, girenleri 
eleştirdi.k. Düşmana yönelinmesi gerektiğini savun
duk. Bugün de farklı düşünmüyoruz. Doğruluğuna 
inandığımız tavrimızı bundan böyle de sürdürece-
ğ . " . ' 
ız. . . 
Yine aynı açıklamada KOMKAR, Alman polisi

nin tavrını şöyle değerlendiriyor: '' .. Onlar (Alman 
Polisi bn.), MİT'ten. aldıklan 'icazede olaylann ge
lişmesini bekliyor ve bir taşla iki kuş vunnayı amaç-

. lıyorlar. Türk MİT'i, Alınlin polisi bu amaca vannak 
için, Apocu baylanmızın. son saldınlanm bu iş için 
biçilmiş kaftan saya.raJc pusuda bekliyorlar. 

Alman polisinin, MIT'in planlan, 'diğer örgüde
ri ortadan kaldıracağım' -~an edenlerin planlanyla 
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denk düşüyor. İnanıyoruz ki, aklı başında olan her 
kişi yukardaki soruların y;pııdanndan, neyin amaç
landığım, neyin beklendiğini çıkarabilir. Ve aklı ba
şında olan her PKK'lı bu soru/ann yanıdan üzerinde 
ciddi bir biçimde düşünme/i, sonuçlar çıkannalıdır. 
Düşmanın belirlediği yönde yol almakla Kürdistan 'a 
hizmet edilmez. '' 

KOMKAR yukarıda sıralanan cinayet ve saldırı
ların PKK'lılarca yapıldığını açık bir dille kamuo
yuna yapmiş olduğu açıklamalarla belirtti. 
Saydam'ın, Hannover Kriminal Polisine aynı görüş
leri tekrarlamasını, "Biz Saydam'ın güzel Alman
eası ile verdiği ifadeden onun adına neredeyse utanç 
duyacağız!" diye değerlendiren ve "dürüst 
gazetecilik'' yaptıklarını iddia eden ''Yeni Ülke'' ci
lerin, "yurtseverlik" adına, yaşamını Kürdistan'ın 
kurtuluşu mücadelesine adamış devrimcilerin katle
dilmesinden, Kürdistanlı yurtseverlerin demekleri
nin yakılmasından, Kürt halkının direniş ve yaşam 
sembolü Newroz kutlarnalarına saldırılmasından, 
utanç duyup duymadıklarını doğrusu merak ediyoruz. 

.,. Yine ''Hiç bir kişisel düşmanlığımız olmayan Be
kir Saydam'ın ismi, haberde yanlışlıkla geçmedi." 
deniyor. Saydam'ın isminin haberde yanlışlıkla geç
mediğini biz de biliyoruz. Zira Saydam, otuz yıldan 
buyana, F. Almanya ve Batı Avrupa' da yaptığı ça
lışmalarla, yürüttüğü mücadeleyle dostunda düşma
nın da aklına gelen ilk isimlerden biridir. 1987 
yılındaki saldırılar esnasında PKK'nın "ölüm liste
si'' nin ilk sıralannda yeralanlardan biri de Saydam'
dı, ve daha sonraki dönemlerde de aynı çevrelerce 
sürekli olarak hedef gösterildi. Şimdi aynı görevi 
"Yeni Ülke" de yerine getiriyor. 

KOMKAR olarak defalarca belirttiğimiz tavrımı
zı birkez daha vurgularnaleta yarar görüyoruz. Yurt
sever güçlere yönelik düşmanca tutum ve saldırılar, 
bizzat bu tutumlannda ısrarlı olanlar da dahil, Kürt 
hareketine geçmişte yarar getirmedi, bugün de ge
tirmez. Hala değişik birimlerde kendileri dışındaki 
yurtsevedere yönelik tehdit ve saldırılar sürdürülü
yor. Daha dün (25.02.92) F . Almanya'nın Lever
kusen kentinde Newroz çalışması yapan 
arkadaşianınıza saldırarak ikisini yaralayanlar, bu 
tutumlanyla açıkça Kürt halkının düşmanlannın ek
meğine yağ sürüyorlar. Sözkonusu tu turnda ısrar et
rnek, bundan sonra da Kürt halkının mücadelesine 
yarar değil, zarar getirecektir. 

"Yeni Ülke''cileri bir kez daha-sorumlu tutum al
maya davet ediyoruz. 

26.2.1992 
KOMKAR Merkez Yürütme Kurulu 
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NEWROZ : LI HER ALİ PİROZ!. 

Dı diroka hemu netewen cihane 
de her yek rojen pirozbayi Cı gıranbı

ha hene ku dı dorsaliya wan rojan 
de, netewe bı gışti şa dıbe, kef Cı sey
ran dıke. Jı rojen weha netewayeti Cı 

seranseri re bı gışti 'Cejn, iyd, Dorsa
li' te gotın. Ev cejn Cı şahiyen ha, hı

nek caran bı buyeren oli (dini), hınek 
caran ji, bı buyeren netewayeti, yan ji 
'Qehremani' tene nasin. Cıvata isla
mi, dı sale da du car cejnen oli piroz 
dıke. Yek jı wana cejna Remezane 
ye, ya mayin ji, cejna Qurbane ye. 
Ew mıleten ku ne mısılmanın ji, her 
yek cejnen oli yen xwe hene. Her wı
ha, disan her netewek, xwedi cejn Cı 

darsaliyen netewi ne. Cejnen serke
tın Cı rızgariye, cejnen xweşi Cı x ılasi

ye Cı edın ... 
Be guman gele Kurd ji, bı diroka 

xwe ya kevn Cı qedim ve, gelek bu
yeren gışti-netewi afırandiye. Sedem 
ku Kurd lı cihane dabeşkırine Cı her 
weha gelek zılm Cı tedahi ditıne, diro
ka Kurdan xwinitır Cı dıjwartır e jı dıro
ka hemu netewen hawir Cı ciran. Jiya
na netewayetiya Kurd, deyndare bu
yer Cı hıner Cı berxwedanen netewi 
ye. Weki dın, Kurd xwedi cejneki wı
san manedar Cı bı naverokın ku bı 

yek cejnek çend xasyetan bı hevra 
bı bir tinın. Ev buyera xweş Cı mezın, 

be şık Newroz (Roja NCı , Nuroj, Roji 
Newe, Roja Teze) ye. Newroza Kur
da, jı aliye mitolojik Cı siyasi Cı folklo
rik (zargotıni) va mane dıbine Cı nave
roka xwe dewlemend dıke . 

Mitolojik e, lewra buyer jı kurani
ya diroke te Cı bı çend peşana xwe 
dıde nasin, le hej ji ne kıvşe gelo ki
jan efsane sererast Newroz e. Siyasi 
ye, lewra berxwedan Cı serhıldanek lı 

dıji zordar pekhatiye Cı lı dawiye ser
ketınek ketiye destan. Dare zılme şı

kestiye, azadi hatiye, nire zordariye Cı 

"Cejne, cejne cejni Kım/tstan e cejni fl/e-.vroz e 
Be tişki agır demvsmi cejne piroz e ; 

mala kedxwariye hılweşaye Cı gel rız

gar büye. Folklorik e, Jewra bı destpe
ka Newroze re, lı herder keç Cı xor
ten dılgerm Cı evindar bı kef Cı xweşi 

Cı dılşahi, bı destmalen sor-gevez, dı
çıne geşt Cı seyrane Cı govend Cı di
Jane. Xwin dıkele lı hemu jiniyan Cı 

roj dıbe rojek jı rojen xweşbori. Folk
lora Kurdi dı pırozkırına cejne da, ca
rek dın seri hıldıde Cı xwe geş dıke. 

Her te zanin ku Newroz, xenci 
Kurdan ji te pirozkırın. Ango, çend 
gelen Rojhılata Navin ji hene ku, roja 
21 'e Adare weki cejneki gışti dıpejıri

nın Cı serarıser pirozdık ı n. Weki, Fars, 
Beluc, Efgan, Oset, Tacık, Tat, Telaş 
ü Dotari ji, Newroze weki cejneki hı

sab dıkın ü heftiyek, roj Cı şev, gırani

ya cane xwe davejın, dıreqıs ın, şadı

bın Cı seyran dıkın. Le, dewlemend
trin ü pırrengtırin Newroz, Newroza 
Kurdan e. Lewra iro edi Kurd, bı ça
vek nu ü bı maneyek hevdemi Cı nu
jen Newroze şırovedıkın . Zedetır lı 

ser aliye siyasi Cı geleri dısekının. Ev 
ji heqe wane, Jewra Kurd, yekem ne
tewe Rojhılata Navin ın ku dı dirokek 
xwedi 2604 sali da, hej ji, bındest ın, 
hej ji dı bın hikari Cı banduriya biyani
yanda ne. Pır mıxabın ku, kevıntrin 
gele Rojhılata Navin Kurd ın Cı Kurd 
şarevani u' şarezahiye teri gelek ne
tewen cinaren xwe kırıne, le iro dı 

bın deste çend cinaren hawir de da
beşbune, terke ax Cı kar Cı azadi bu
ne. 

Cejna Newroz, beri buyin (za
yin)'a iSA, bı 612 sal Cı vırda, dı wex
ta desthılatdariya Med ü Kusi'yan de 
bı terhek geleri hatiye pirozkırın Cı . gı - ·· 
hiştiye hetani iro. isal dıbe 2604'e
min cara pirozkırına Newroze. Ev 
kevneşopi Cı dırej-mejohiyek netewa
yetiya Kurd e. Jı efsaneya Newroze ji 
kıvşe ku, ev cejn, jı rewşe-jiyana kole-

Tofıq Slenıani-PİREMERD" 

. A.Latif EPÖZDEMiR 

dari Cı helani iro xwe bı çalaki parasti 
ye. Zend-Avesta ji, qala cejnek weha 
dıke. Weki Kurden t:zidi ji, cejnek we
ha piroz · dıkın ku dıkarın bej ın ev 
cejn bı xwe Newroz e. Firdewsi, dı 

Şexnameya xwe de, bı fırehi lı ser 
gemasi Cı buyere roja Newroze dıse
kıne . Ömer Heyam, dı Newrezname
ya xwe da bı berini ve roje qıse dıke. 
Ehmede xa·ni ji, dı M em Cı Zin de we
ha qala Newroze dıke: 'Wexta ku we
ki Şahstware xawer 1 vedtgeriya me
ha Adar 1 Yani ku dthata btrca sersal 
1 Oet kes nedtma lt mesken O mal 1 
Hemi dtçOne der jt ma/an 1 Hetani 
dtgthişte pir O kalan 1 Roja ku dtbO
ya iyd O Newroz 1 Tazime jt bona de
ma dJ/efroz 1 Sehra O çimen dtkmne 
mesken 1 Beyda O dimen dtkmne 
gulşen 1 Xastma ezel) O keçed baktr 
1 Bt /{urti cewahtred nadtr'' 

Helb'estyane 'Newrozenıvise Pı
remercie n.emır ji qıbeje: "Em roje, sa
/i tazeye, .. Newroz :hatewa, 1 Cejneki 
koni Kurd be xoş1 hatewa. 1 Çend 
sa/e guli hiwayi· eme· bestra bO heta
ni par 1 ·Her xwfmi lawan bO k e bO 
go/i awi nObehar ;[ em rengi sore bO 
ke bO asoyi berzi Kurd 1 Mtzgini be
yane bo geli nezik,O dıJri btrd 1 New
roz bO at;}treki weha xıste newi cerge
wa 1 ( .. .) 1 Bo şehidi weten, naheve 
şiwen O .grin / Ewiıne nammn, wa lt 

· dt/i millet da ejin." Mitolojiya Newro
ze, puş Cı ~ala nine. Buyera Newroz 
ne tıştek wısane ku, qabıl nebe bı 
dest ,va were. Bereva,c, tıştek ramyari 
Cı aqılanı:ı ye. Newroz bı çend nave
rok· Cı m~ne xyye dlyari dıke. Weki, 
Newroz yekem roj.a sala nu ye, ango 
sersala Kurdan e. Bı rasti ji, roja 21 'e 
Adare, dı rojıjmera Kurdi da weki ser
sal te zanin, Jewra yekem netewe ci
hane Kurd. ın ku rojıjmera wan (teq
wim) . bı buy~rek netewi destpekıriye. 
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Disan, meha Adare destpeka bıhare 
ye. Zıvtana reş O nexweş kuta dıbe, 
rojen xweş O geş destpedıkın. Zıvıs
tan wek dojeh e, derbas dıbe ew ba
re gıran ku datine ser mıle gel, dı bı
hare da, cihe xwe dıde ket O seyra
ne. Dınya heşin O ronahi dıbe, gul O 
gulşen dıxemılın, xwin dıkele, jiyan dı
keve qonaxek nO O roj bı xweşi O he
sayi dıborın. 

Disan, her te zanin ku dı dema 
pırxwedayi da, her babetek xwedi xu
dayek bO, xudane roje, xudane şe

ve, xudane başiye, xudane xırabiye 
O adın ... Te qalkırın ku Newroz ew ro
je ku dema dı navbera Xudane başi
ye Hurmız O xudane nebaşiye Ehri
man de şer derdıkeve O her weha 
Hurmız zora Ehriman dıbe O serdıke
ve, ew roj lı wi navçeyi gel; bı yekcari 
ve serketıne piroz dıke, xırabi O xu
dane xırabiyan radıbe, dı şuna wi de 
başi, qenci -dadımezre O xudane ba
şiye te serkar. 

Le zadetır diroka Newroze bı bu
yera Dehaq Cı Kawa te zanin. Dehaq, 
her te gotın ku desthılatdarek zalım 

buye Cı Ereb buye. Gel, jı deste wi ge
lek cefa Cı zılm kışandiye. Dehaq zalı
mek wısan xwindar buye ku bave 
xwe ji bı deste xwe kuştiy'3, bedena 
wi bı şure xwe kıriye du perçe. Zalım
tiya Dehaq lı çar aliye cihane belav 
buye. Cemşit {bave Dehaq) xwedi 
deshılatdariyek 1 000 sali buye. Dı 

Şexname de dınıvse ku "Kure xtrab, 
weki şerek devbtxwin ji be, disan ji, 
ct ret nake .I:Jave xwe bukuje." Zılmda
riya Dehaq, bı nexweşaniya wi ra 
destpedıke . Dı ser mılen wl da du 
kuner (bırin) peyda dıbın, Dehaq lı 

çar aliye cihane hekim Cı bıjişkan ti
ne, le nıkarın wi jı ve eşa xedar xılas 
bıkın Cı wi dermankın , saxkın. Dema 
Dehaq dıbine ku eşa wi çarenine, we 
deme dınya le dıbe reş Cı tari Cı xwi
na mırovan pe xweş dıbe, zılm zorda
riye dıjwartır dıke. Goya dıbejın (rıwa
yet e) ku rojeki Şeytan dı guhe De
haq da gotiye ger tu her roj mejiye 
du mıroven bıdi wan maren ser mı
len xwe, ew ji we baştır eşa te bımı
sın Cı we tu bı zutır jı vi derde xılas bı
bi. Ev tışt bı aqıle Dehaq dıkeve Cı pe
ra Dehaqe zalım, ferman dıde ku ev 
tışt bı ci be. Qerewil Cı nobedaren De
haq, dıkevıne nava bajer Cı mal bı 

mal, her roj du mırovan bı dare zore 
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dıgrın Cı tinın, wan dıkujın Cı mejiye 
wan derdıxinın, dıdıne maren ser 
kunera Dehaq, ta ku ew zu sax bıbe. 
Le jı xulamen Dehaq Ermail Cı Karma
il wujdana wan tehmul nake ku xor
ten nu jı bona kaleki zılmkar Cı kevna
re bıkujın Cı mejiye wan derxın. Bey 
xebere Dehaq her roj dı şuna du mı
rovan de, du pez serjedıkın Cı mejiye 
wan dıdıne maran. Ew xorten ku jı 

bona kuştıne anine bı dızi, jı bajer 
derdıxıne der ku Dehaq bı vi kari ne
hıse . Xort dıçıne çiye Cı lı wır dı nav 
xwe da tevgıredanek sazdıkın, dıbın 
yek dıl Cı yek can Cı lı benda rojan ra
dıwestın. Kawa ji, hesınsazek bajer e. 
Bı ve rewşe gelek nerıhet e. Pewendi 
bı xorten çiye ve datine Cı jı hev bıxe
ber, dıxebıtın . Xorten çiya ji, dıbın ko
meki nuner jı gernasi Cı serhıldan Cı 

rekupekiya Kurdayeti ra. Roj derbas 
dıbın Cı dıçın . Jımara xorten çiye di
geje neziki 250 mırovan. Roj dıborın 
dor te malbata Kawa. Kawa, xebat
kar Cı gernasek dılpola ye. Sond dıx
we ku gel jı ve zılm Cı zordariye xılas 
bıke. NCıçe dıde xorte çiya ku, dema 
here qesra Dehaq, we wi bı balyoza 
xwe bıkuje, sere wi bıpelıxine Cı gel jı 

zılma Dehaq azad bıke. Dema Kawa 
dıgrın tinın, ew çakuçe xwe ji, dı paşı
la xwe da vedışere Cı bı xwe ra tine. 
Wexta dıgeje ber dere qesre, jı qere
wilan re dıbeje "eze xwe bavejıme 

bexte Paşa, dıbe ku mın bıbexşine, 
destur bıdın ez herme diwane" Lı ser 
ve yeke bı alikariya Ermail, Kawa dı
çe huzura Dehaq. Dema Dehaq, çav 
bı Kawa dıkeve rıcaf wi dıgre dızane 
ku niyeta Kawa xırab · e. Kawa dıbeje: 
"Dahaqe zalım , paşi lı zılma te hat" Cı 

pera çakuçe xwe derdıxe Cı sere De
haq dıpelıxine . Dema ku Kawa De
haq dıkuje lı bane qesre agır vedıxe . 

Ev agır hım nişan Cı xeber e jı bona 
xorten çiye ku jı çiye bene bajer Cı 

hım ji agırek remza azadiye jı bona 
gel ku vaye zılma Dehaq kuta bu, 
gel ji rızgar bu. P1şti agır, herkesak 
cejn Cı şahi dıke, xort jı çiye tene 
xwar, runıştvanen welat bı ket Cı sey
ran, bı destmalan kesk Cı sor Cı zer 
govend Cı dilane dıgrın. Bı ve buyera 
merane diroka Kurd rengek baş dısti
ne Cı Kawaye xebatkar Cı hesınkar dı

be remz Cı nişanek netewi dı diroka 
Kurdayeti da. Serhıldan Cı serkatına 

mejuya Kurd beri 2604 sal bı peşen-

DENG 

giya xebatkarek pek hatiye. Ev ji, dı 

diroka Kurd da rengek bı nırx e Cı pe
şiya gele Kurd ronahi dıke. 

Hetani van salen dawiye, her wek 
ku hebuna Kurdan jı aliye Dewleta 
Tırk ve dıhate inkarkırın, dirok, çand, 
huner Cı hernCı heyinen jiyana Kurda
yeti ji her weha inkar dıbuya. Beri 
du-se sal, dema ku pırsa Kurdi dı 

nav bir Cı raya Tırkiye Cı cihane da ha
·te mıjulbun zordest Cı desthılatdare 

Tırkıye temaşe kırın ku bı siyaseta in
kari tıştek naçe seri, ve care ji, dirok 
Cı rewşe-jiyana Kurd, benav jı xwe re 
kırıne mal. Yek jı van heyinen Kurd ji 
Newroz e, ku iro Tırk weki cejnek dı
pejırinin le ne wek cejnek Kurdewari 
bele wek cejnek Tırk-pişe. Diyare ev 
tışt ji dı nav gel dı cih nagre Cı herke
sak aqılmend dızane ku tu pewendi
yek Newroze bı Tırkan re tune. Ew 
herdem Kurd bu Cı we wısan ji bımi
ne. 

Jı we roje Cı vırda, çiyayen Kurda 
qet bedeng neman Cı berxwedana 
Kurd her nıha ji berdewam e. Gele 
Kurd, dı çar beşen Kurdıstane da lı 

ber xwe dıde, doza azadi Cı mafgırtın 

Cı serxwebune dıke. Gele Kurd bı de
han Kawa mezın kıriye Cı iro ji Kawa 
bı hazaran hene. Jı ber vi qasi em jı 

azadiye be hevi ninın. iro ji gele 
Kurd lı Kurdıstan, bı cengaweri Cı ça
laki lı dıji zılm Cı zordestiya Dehaqen 
hemdemi şer dıke . Serkatın ya gel e. 
Kurdıstan qalana azadiye zu va da
ye. Edi çare nine, kes nıkare lı aza
di Cı serxwebuna gele Kurd peşi 

bıgre. 

Sal bı sal lı welat denge azadi qe
witır dıbe, gel zadetır xwe bı ser do
za azadi va dıde . Azadi tıştek wısane 
ku kes nıkare peşi le bıgre, lewra ew 
weki ava çeman e ku tu hez Cı bend 
nıkarın peşi le bıgrın. Azadi Cı mafe 
çarenusi weki hernCı gelen cihane pa
ra me ye ji Cı tu kes nıkare me jı aza
di Cı sertıraziya bepar bıhele. Gele 
Kurd iro bı tevayi buye Kawa Cı teko
şin dıde , lı ber xwe dıde . iro ji lı çiya 
Cı baniye Kurdıstane agıre Newroza 
geş buye, ev agır ta ku azadi neye, 
venamıre . Sal bı sal, Newroz xweştır 
dıbın lı Kurdıstan. isal we xweştır ji bı
be hevidarın. Agıre Newroze lı çar 
aliye welat geş bıkın, hewl bıdın ta 
ku rojek zutır em jı dare zılma Deha
qen hemdemi rızgar bıbın. 
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HELEPÇE TU CARİ JI BİR NAÇE 

Sala 1988 16-17'ye Adare, dema 
ku gul u çiçek hawidor xweşben dıkı
rın u bıhar bılez ber bı Newroze va dı
çu, dirok carek dın vegeriya ser bextre
şiya Kurd. Pelen dare heşin dı nav 
xwine da gevızand, xwin bariya bı ser 
jiyana Kurdayeti va. Belc, cv ne yc
kem car bu ku gele Kurd, ketıbO bınc 
gulebaran G tirbarana dıjmın , zar Q 
ze5, pir G cıwan, jın G mer, bı kurti he
mu heyher Q jiniycn xwezaya Bajcre 
Helepçe lı ber çave dost Q ncyar, dı 
naverojek sayi G aram da, dı bın bom
beyen kimyayi yen Seddame rGqırej 
de, kutayi bı Jiyana xwe dıda. Asimane 
heşin, jı fırina fırokan toz u dumanek 
sor dıreşand, jehri bı ser ruyen mıro
ven begune u besilc ve, weki taviyen 
barane ôıbariya u gele mıne bckes yck 
bı yek lı Helepçe oı ser axa sar ve, dı
wergeriya G axırin nefesa xwe dıda ... 
Xopan bu, tofan bQ her dcr, :-..win wc
ki lehiya ave, dı nezaran da dıçG 
xwar .. 

Kurdıstan tu cari lı bın dare zılmc 
sıtar nekuiye. Gelek caran lı lıınıbcre 
zordariye gele Kurd bı mcrxasi rawcsti
yaye u lı 6er xwe daye. Le dıjmın fer
send u ınceale nedaye ta ku pırsiyara 
Kureli dı zırufen aştiyane de bete safi
kırın . Dewleten dargırker, mLxriken 
navbeyna xwe da, car caran dev avetı
ne hev, şer u qıren kırıne, le cv şer G 
gelaşiya wan her lı ser axa Kurda dcr
IJas buye. Jı vi ali ve Kurd hatıne kuş
tın u welate wan pepez buye; jı wi ali 
ve ji, elisan her Kurd telef bGne. Lı da
wiye dı şeren navbera du desthelarda
ren dargırker da her Kurda xısare ditı
ne. Ki jı wana . dı şerda tckçQ be d isan, 
dı halek de, dı babeta Kurdayeti da 
şerkevti hatiye hesabkırın . Dı şerc 
Iran u Iraq da ji, kijan tekçubc b ıla he
re, Kurd tiıxwe dı vi şeri da -lıerçend 
beali ji bın- elisan xısar kırıne G wclate 
wan k:ctiye ber bombaran G qompareba
rana dıjınınan. 

Ev yekemin car nebQ ku Sadd::ıınc 
hov, herişa hewayi bı ser gele Kurd va 
tani. Ev kin G rık Q xczcba rcjima nı
jatperesta Iraq, jı mcj ve tc. Beri çcnd 
sala wan, elisan bomba napalın avetıbn 
Kurdıstana Iraq u elisan bı hezara n 
Kurd bıbGne penaber G jı bona sırare
ki bı ser av G §etan ve kctıbGn. Kurd jı 
bona sıta.re we deme xwc avetıbO n tor 
u bı;:xte Iraniyan. Her çcnd hızaniyan 
ku Iran ji ne dost e; le çawan bıkır::ı
na, ın~fer tunebu, jı bo sı.tare ciye hcri 
nezık Ir~n u Kurdıstana Iran bu. Kur
clıstana Iran we deme dı tıın banduri
ya rejima kevnareya Şahe Irane da bu. 
Bı hezaran mırov hatıbGn kuştın, nc
zik bı 3000 malbat tckçCıbG, mal Cı xa
ni u debar hemi jı ber bombcbarune 
bıbu werane. Başe, suce Kurda çı bu? 
Çı sebeb Q çı guneh'! Tenya G tcnya 

Kurda xwe lı dıji Jıcrişa dıparast Q nc
dLxwestan ku şer wclatc wan xopan bı
kc. 

Dı sala 1988 da Saddam lıseryek, 
herişi 75 navçcycn Kurdıstan kır. Ev 
hcri~ bı balafır Cı fıroke bün Q bar u 
avejcn wan ji, jehriya kimyayi bG. Bın
uehe pcşmerucn navçc Zaxo LEQ I, 
bı erde ra bu yck. Kurdan nekarin 
xwe lı hımbcrc çeken kımyayi ragrın. 
Wc roja rcş, ncziki 10.000 Kurd hatıne 
qelandın Cı kuştın, wcki 2ll.llllll'an ji bı
rındar bCın Cı cwcn dın ji -ku jmara 
wan dıg_eyişta bı scdlıczaran- lı çar al i 
belav bun, hcwariya x\ve jı Jıcnıı cilıa
ne re beyan kırın. 

Ew wehşcta ncditi, diyare we çen
elin çend sal, bı birve be Cı wc be lanet 
kırın. Ev qctliyaınck, nıırovkujiyek gc
lek ıııezın bCı. Le bcdcngi her tım Q 
her tım beşe Kurda ye, kesi gulı ncda 
denge nalina zarokcn Kurd ... Saddam, 
dıxwcst ku gele Kurd scza bıkc. Bı r::ıs
ti ji, cv scza gclck "ıran bCı. Sadd::ıın 
dıxwcst ku . Jı ser axa 'kurd:ın, navçcyek 
vala Cı raybcti pek bine. Çekciaren 
Kurd sera cwıl, vi navçcyc bonıbaran
kıri bcrneclan G bı qcderc karina :-..wc 
lı ber xwc dan. Le, jı 7 beş erteşen 
Iraq, 3 bc~c \~i dı v~ operasyon& d~ı 
beşdar bıbun u cv hcz Jı, qabıl ncbu 
ku, bı hesani teklıere Cı bışkc. Cchşen 
hınclur ji, lı pışta cncşcn xwinrcj, lı dı
ji ~ele xwc şer dıkırın. Pcşıncrga jı ali
yeK ve jın Cı zarokcn Kurd jı bcr ve 
wclışcte dırcvandın, jı aliyck clın ve ji, 
bı çeken destane lı Jıınıbcrc clebabc G 
fırokeycn rejima nıjatpcrcsr şer dıkıruı. 

Kurelen Hclcpçc, vi ali-wi ali, dı 
nav pcrişani Cı bekesiye ele rcvin, xwe 
sparrnc Tırkiyc Cı I ran. Sera cwıl Tırki
ye sinoren xwc ~ırt, le p::ışi dit ku ba
dılhcwa ye, Kura Kurcia lı dcrva nahc
lc, sinoran vckır Cı jı scdhcz::ır jor 
Kurden Iraqe lıatınc lıınclıre 'Tırkiyc". 
Bırçiti, n aç::ı ri, bedcrınani Cı tazitiya 
wan bı ci; wcki ıııırov::ın ji, rcjıına Tır
kiyc rG ncda wan. Her wck ku dile şer 
bın Cı bıgrcw lıatıbın ~ının ... Lt Mcr
din, Diyarbckır Cı M Ll Ş e, bıneciycn sı
ta re niş::ın da Cı çcnd kon Cı lıınck xwa
rın Cı vcxw::ırın da wan, tu hcqek pcna
bcri jı Kurdan re nasnckır. Kurdi:!n ha
ri dı 'qcnıpen X'WC cJ~ı, her wek esir Ü eli
la; dı nav ncçariye de, xwc jı bomben 
kiıııyayi parastııı. Le bextrcşiya Kurda 
lı vır Ji tlonı::ınd. Lewr::ı gclck car, lıc
zen cwlckariya Tırkiyc, jchri Cı derına
ne ıııırın e avctınc nav xwarın Cı vcxwa
rına Kurelen pcnabcr Cı her wılıa screk 
Cı peşıncrgcn hati, bı clızi Cı xcf dane 
rejıınu zordcsta Iraq. M ıxabın; cv lı c
nı ı hoviti Cı qırkırın lı bcr çcvc n cihanc 
dıdoıııiya Ü kcsck I)CŞi l ı ve rcwşa Xl

rab Cı neıııırovi nce ıgırı. Dcng, jı bir Cı 
raya cihanc Cı bı taybeli jı lıb.cn peşve
rü Cı demokrat en Tırkiye ji dcrncdıkcr. 

A.Latif EPÖZDEMiR 

Kesi lı hale Kurcia neclıpusiya .. 
Bı rasti ji, bGyera Hclepçe, qeziyek 

gelek ınezın e. Carek dın hate dıtın 
Ku , Kurd dıve, dost Q dıjıııınen xwe 
baş jt hcv cuda bıkın . Dı hemG perçe
yen l<urdıstane de, lı ku dere dıbe bıla 
bıbe, deıııa ku, leyzek lı ser çarenusiya 
Kurd be lcyistın; rexıstın G sazGmanen 
Kurdewari hev her tım baş agadar bı
kın G jılıcv bıxcberbın, pıştıınani G pışt
gıriya lıcv bıkın. Vaye çenelin care ku 
dıjının bı ser Kurda ve agır dıbarine; 
scdcııı ku Kurd nekarine lı cihane 
denge :-..wc bılıııd bıkın, kesek xwe ne
gilıandiye hewara Kurdan . Gelek car 
dıjıııın Kurda bıxwe-bLxwc berdaye 
hev Cı ew xwc d?yC kenareki, tenıa§a 
şcre bırakujiya Kurda kıriye. Hezen 
wclatparczen Kurd ji, bı dıjıııın xapiya
ne G dcst avetıne pesire hcv Q du. Lı 
dawiye doza Kurdıstan be lıez Q be 
deng nı aye. Gelek Kurden xain G xwe
fıroş ji, ıııarc Kurdayeti, fırotıne dıj
ıııın Cı bı rüreşi lı gel clıjıııın ci gırtıne. 

Dı henıCı beşcn Kurclıstanc ele, de
ma pırsa Kureli harıbe hole, heıııQ re
xcn dıjıııın bıhevra yekdengi kırıne Cı lı 
dawiyc, xwcşbiııiyck ıııırovati ji, jı Kur
dan re nasnekırıne. Her wıha dewle
tcn dıji ıııaf G azadiya Kurdan, her da
im, dı nav xwe da gelek peyman G 
dcstbırakiya dızi Cı eşkcre claniııe. We
ki te zanin dı diroka Kurdan de gelek 
caran çar clcwletcn dargırkcr alikariya 
hcv kırıne Cı her tım lıcvkar büne. De
ma ku tevgcra Kureli lı beşeki Kurdıs
tane pcşva çuye, nezikayi lı ediahi G 
azadiye kıriyc; pera tırs G xof ketiye 
dıle waıı zordaren beşcn dııı. Ewana 
:-..wcsrınc ku Kurd her tım bındar bııııi
nın. Her yck jı wan, xwin Cı heyina 
Kurda bı hesani bımcje. Ew dı nav 
lıcvdc jı hcv bıxcbcr bCıne; le pır mLxa
bın ku Kurcia fcrscnd Cı nıcca ncditiye 
ku cw ji dı nav xwc cia şewr Cı nıışawre
yck dcynın, yekiti G hevkariyck çckııı 
u lı cihanc clcıı~pıclın. Diyarc xera dıj
ııııncn Kurda jı ı<:urdan re tu ne ye. Yc
kenı dosrc Kurdan, peşin Kurd bı xwe 
ne. Kurden henıCı bcşcn Kurdıstane bı
rayc lıev ın Cı gıringe her kesck jı bo aza
diya Kurclıstan dı ıııercen xwe yen taybe
li de scrbLxwc be G ~ele Kurd, dı beşe 
:-..wc de bcr bı rız~ari u edialıiye ve bıbe. 

Hclepçc, wcı.;i Hiroşima Cı Nagaza
ki bCı. Dı serelema iro de, ev büyer lı 
ser nave ıııırov::ıyctiyc rürcşiyck nıezııı 
c, succk gıran c. Gere Saddam Cı hev
k::ırcn wi bcne crının Q clı dadwehek 
ııavncte~i de be~e dadıgckırın ctseza
kırın. Gele Kurd Cı dosten wi tu cari 
Helcpçc jı bir nakın. Kula Hclepçe zü 
bı zü jı ct'ıl naçc. 

Hcvicların ku ne Kurd rcne, le he
mi gciCn dlıanc carck dın ıııırovkuji
yck wıha ncbinin G lı çar aliye cihane 
aşitiyek per daıııczre ... 
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M. EMİN BOZARSLAN İLE RÖPORTAJ:(*) 

''Gücüm yettigi ve elim kalem tuttugu 
sürece, kalemim hep Kürdistan'ın ve 

Kürt halkının hizmetinde olacak'' 

Saym Bozarslan, birkaç yıl 
önce, "JİN" Dergisi üzerine 
konferanslar vermek için Al
manya'ya gelıni§tiniz. Bu kez de 
ba§ka bir nedenden, "Kürdis
tan" Gazetesi'nin yeniden 
yaymlanmasmdan dolayı gel
ini§ bulunuyorsunuz. Görülüy
or ki, siz yıllarca, sabırlı ve 
saygıya değer bir çalı§ma sonu
cunda günümüz Kürtçe ve 
Türkçesiyle sözkonusu gazeteyi 
okuyuculara ula§tırdınız. 
"Kürdistan" Gazetesi üzerine 

yaptığınız çalı§malar bakkmda 
okuyuculanımza kısaca bilgi 
verebilir misiniz? 

M Emin Bozarslan: "Kürdis
tan" Gazetesi üzerine çalı§mamı 
§ÖYle özetleyebilirim: "Kürdistan" 
Gazetesi 1898 yılında yayınlandı. O 
zaman Kürtçede Arap alfabesi 
kullanılıyordu. Bu, Türkçede de 
geçerliydi Bu yüzden de "Kürdis
tan" gazetesi de Arap harfleriyle 
yayınlanml§. 

Ama günümüzde, özellikle Tür
kiye Kürdistanı'nda, Arap harfle
riyle okuyup yazabilecek insan 
sayısı oldukça sınırlı; belki yüzde 
yarım, hatta daha da azdır. Kürt in
sanının bu tarihi eseri kolaylıkla 
okuyabilmesi ve aniayabilmesi için 
onu Latin harflerine çevirdim. 

24 

Böylelikle günümüze kalan tüm yazılmı§. Bilindiği gıbi Osmanlıca, 
sayılarını Latin harfleriyle düzen- Kürtçe, Türkçe,Arapça,Farsçanııı 
ledim. "Kürdistan" Gazetesi'nde karJ§ımından olU§Clll bir dildi Hatta 
bazı Türkçe makaleler de Osmanlıcada Yunanca ve diğer dil
yayın1anml§. Bunlar, o dönemin lerden de sözcükler vardı. Bugün
Türkçesiyle, yani Osmanlıca küokuyucunun çoğunluğunun Os-
.. ------..-------.manlıcadanbir§ey 

anlam~ı mümkün 
değil. "Kürdistan" 
gazetesinde Os
manlıca yazılmı§ 
olan makaleleri de, 
Kürtçe makaleler 
gıbi Latin harfleri
ne çevirdim. İkinci 
kez de Osmanlıca
dan gunumuz 
Türkçesine çevir
dim. 

Çevirinin yanı 
sıra, hem Kürtçe, 
hem de Türkçe bö
lümlerde çok 
sayıda sözcük, tarih 
ve olayların 
açıklanması gere
kiyordu. Bunlar 
için de dipnotlar 
yazdım. Kürtçe ol
anlar için Kürtçe, 
Türkçe olanlar için 
de Türkçe toplam 
3150 dipnot 
yazdım. Bunun 

Mikdad Midhat Bedirhan yanı sıra, bir de 50 
sayfalık Kürtçe ve 
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RÖPORTAJ 

Türkçeönsözyazdım.Herikiönsö
zü "Kürdistan" gazetesinin birinci 
cildindeyayınladım. 

Tüm bu çalı§malar 3 yıl sürdü ve 
böylelikle "Kürdistan" gazetesini 
yeni biçimiyle 
iki cilt olarak 
okuyucuya 
ula§tırmt§ ol
dum. 

Kürt 
halkının 
kurtulu§ mü
cadelesinde 
"Kürdistan" 
Gazetesi'nin 
yeri nedir? 
Hangi neden
lerle yayın 
hayatına b8§
ladı? 

M Emin 
Bozarslan: 
Önsözde de 
belirttiğim gıbi, 
"Kürdistan" 
gazetes~ Kürt 
halkının tari
hinde Kürtçe 
olarak 
yayınlanıill§ ilk 
gazetedir. 22 

du; böylelikle bir yandan Kürt 
halkının bilinçtenmesine katkıda 
bulunurken, diğer yandan da dün
ya ve ülkeçleki geli§meleri aktar
mayı amaçlıyordu. Bu ihtiyaçtan 

Nisan 

1898 

ta-~~~~~~~~~~~~~~ rihinde yayın 
hayatına 
atılmı§tır. O · 
dönemde 
Kürt aydını 
Mikdad Mid
Jıat Bedirhan, 
ki gazetenin 
kurucusudur, 
Kürt halkı 
arasında ulusal 
duyguların ge
li§mesini sağla
mak, yine~ 
1Danlı sınırları içindeki geli§melerle 
dünyadaki geli§meler hakkında 
Kürt halkını bilgilendirmek ~tiyor-

dolayı Mikdad Midhat Bedirhan 
bu gazeteyi çıkardL Bilindiği gibi 
Kürtlerle ilgili ulusal dii§ünceler, 
ilk kez ölümsüz Kürt ozanı Ahme-

DENG 

de Xani tarafından ortaya 
atılmı§tır. O, "Menı ô Zin" adlı ese
rinde Kürt halkının içinde bulun
duğu duruma değiııınİ§ ve üzüntü
sünü belirtmi§tir. Yine Kürt 

halkının Osmanlı ve İran impara
torluklannın sömürü zincirinden 
kurtulmasını istemi§, bu yolda 
atılması gereken adımları belirtmi§- . 
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tir. Bu bağlamda, bundan hemen 
hemen 300 yıl önce, ki "Mem u 
Zin" 1695 yılında tamamlanıııl§tır, 
ulus olma dii§üncelerini Kürt halkı 
arasında yaymaya çah§Ill1§ ve bu 

konuda mesaj ilet:nıi§tir. Ama ne 
yazık ki, "Mem u Zin", Kürt halkı 
arasında yeterli ölçülerde yaygınla
§tırılamamJ§tır. yalnızca bazı din 

26 

adamlarına ve aydınlara ula§abil
ıni§tir. Böyle olunca da binlerce, 
yüzbinlerce Kürt, Alırnede Xa
ni'nin bu dÜ§üncelerinden nasiple
rini alamal1ll§lardır. 

19. Yüzyılın sonlarına doğru, 
ulusal uyanl§ yava§ ycıVa§ Avru
pa'dan Osmanlı imparatorluğunun 
sınırları içine geçmeye bCI§ladı. <k 

DENG 

manlı sınırları içinde y8§aYan ulus
ların aydııı]arı, kendi uluslannın ha
klannı dii§ünmeye ba§ladılar. Mik-

. dad Midhat Bedirhan da bir Kürt 
aydını olarak, bu dÜ§ünceleri Kürt 

halkı arasında 
yaymayı ama
çladı. Bu ama
çla da bir gaze
te çıkardı ve 
adını "Kürdis
tan" koydu. 
Böylelikle adı 
aracılığıyla da 
kendi halkına, 
"sen bir ulus
sun, halksın, se
nin bir ülken 
var ve adı Kür
distan'dır." me
sajını vermeyi 
amaçladı. Kısa
cası "Kürdis
tan" gazetesi 
bu ihtiyaçtan 
dolayı çıktı ve 
yayınlandı. 

Gazetenin 
içeriği neydi? 
Kaç sayı 
yayınlandı? 

M Emin 
Bozarslan: Ga
zetenin içeriği 
yalnız bir konu
dan olU§muy
ordu. O, deği§ik 
konulara yer 
vernıİ§tİ. 

Konulardan. 
biri Mem u 
Zin'dir. Daha 
önce de söyle
diğim gibi, 
"Mem u 'ZJıi' 
halk arasında 
yaygın olarak 

dağıtılmaınJ§tır. Mikdad Midhat 
Bedirhan, bir taraftan ulusal duygu 
ve dii§üncelerin Kürt halkı 
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arasında yayılmasına çalı§ırken, 

diğer taraftan da bir ulusal destan 
olan "Mem u Zin"i tamtınayı 

amaçlıyordu. Bundan yola çıkarak, 
daha 2. sayısından itibaren her 
sayıda bir bölüm yayınlatı1I§. 

Diğer bir konu ise Botan Bey;
liği'nin tarihidir. Mikdad Midhat 
Bedirhan da Bedirhaniler ailesin
dendir. O, Kürt halkı arasında "Mir 

· Bedırxan" adıyla tanınmi§ olan Be
dirhan Bey'in oğludur. Botan Bey
liği'yle ilgili olarak "Kürdistan" ga
zetesinde birkaç_, değerli yazı 

yayınlaııtnı§tır. Ozellikle biri 
Kürtçe, diğeri Türkçe olmak üze
re uzunca iki makale 
yayınlaııtnı§tır. Bu makalelerde, 
1840'larda ba§gö;teren Bedirhan 
Bey hareketinin nasıl b<l§ladığı., 

nasıl geli§tiği ve daha sonra Os
manlı ordusu tarafından nasıl ye
nilgiye uğratıldığı. ve Bedirhan 
Bey'in nasıl Kürdistan'dan uza
kl<l§tırıldığı. ayrıntılı olarak an-
latılını§tır. . 

Ba§ka bir konu ise, Kürt 
halkının uyaıll§ının sağlanması ve 
bu konudaki çalı§malardır. Bu
nunla ilgili olarak birçok yazı yer 
almı§tır. Bir taraftan ulusal dii§ün
celerin yaygınl<l§ması ama
çlanırken, diğer taraftan da oku
manın, bilginin, okulun, gazete ve 
dergilerin yararı Oile getiri1mi§tir. 
Bu amaçla da Kürt halkından ço
cuklarım okullara göndermeleri
ni, köylerinde, kasaba ve kentlerin
de okul açmalarım, böylelikle cahil
liğin karanlığından kurtulup, 
aydınlanmalarını istemİ§tİr. 

"Hamidiye Alayları" konusunda 
da bazı yazılara rastlıyoruz. Bilin
diği gıbi Abdülhamit döneminde, 
Kürdistan'da bazı Kürt <l§iretlerin
den yarı askeri birlikler olU§turul
mU§tu. Sultan Abdülhamit'in 
amacı Kürt halkını biibirine dii§ür
mekti. Bunun için de bazı <l§iret li
derlerine rütbeler dağıtllll§, mrul§ 
bağlaıtll§tı. .A§iretlerini ise silah
landımıı§tı. Böylelikle Kürt halkını 

birbirine kırdırmayı amaçlanJJ§tı. 
"Kürdistan" gazetesinde Hami

diye Alaylan ve Abdülhamit'in 
siyaseti üzerine bazı değerli maka
leleryayınlanmt§tır. 5. sayıdan itiba
ren gazetenin sorumluluğunu üst
lenmİ§ olan Abdurrahman Bedir
han, Kürt halkını bu tehlikeye kar§ı 
uyaffi11§ ve bu tuzağa dii§memesini, 
Abdülhamit'in siyasetine alet ol
mamasım istemİ§tir. Hamidiye 
Alayları'nın dağı.tılmasım ve Kürt 
halkının bundan uzak durmasım 
talep etmİ§tir. 

DENG 

sürdürmeyi ve Kürd.istan'ı yöneti
mi altında tutmayı amaçlailll§tır. 

Rusya ise, bu çatı§maları fırsat bile
rek, Kürd.istan'ı i§gal etmeyi ama
çlailll§tır. Abdurrahman Bedirhan, 
her iki taraftan da çatı§malara son 
vermelerini istemİ§tir. 

Gazetenin içeriğinin bir bölüm 
ise, haberler ve q~ği§ik konulan İ§
leyen yazılardır. Orneğin Amerika
İspanya, Mısır -Sudan, Japonya-Çin 
sav<l§ı, Girit sorunu ve Kürt soru
nuyla yakından ilgisi olan konu
lardır. Orneğin Kürt §airi Hacı Ka-

dir -i Koyi'nin ölümü 
bunlardan biridir. Hacı 

KURDiSTAN 
Kadir -i Koy~ 1897 
yılında İstanbul'da ya§<l
~a gözlerini kapailll§tır. 
Olüm haberi "Kürdis
tan" gazetesinin 3. 
sayısında yer almı§tır. ROJNAMA KURDI YA PEŞiN •• İLK KÜRD GAZETESi 

1898-1902 "Kürdistan" gazetesin
deki bu haber sayesinde 
Hacı Kadir-i Koyi'nin 
ne zaman öldüğünü 

öğrenmİ§ bulunuyoruz 
Selahattin Eyyubi ile il
gili de bir yazı gazetede 
yer almı§tır. 

CildI 

Werıer 
ji ıipen Enbi 
bo tiptn Latin i: 

Arap harflerinden 
Latin harflerine 

Kürt halkıyla doğru

dan doğruya ilgisi ol
mayan, ama Osmanlı 
devletiyle yakından 

bağlantılı konular da ga
zetede yer almı§tır. Or
neğin Mithat P<l§a olayı 

çeviren: 

M. EMİN BOZARSLAN 

Bu dönemde Kürd.istan'da, 
Kürtlerle Ermeniler arasında bazı 
olaylar cereyan etmi§tir. Gazetenin 
konularından birini de . bu olU§
turuyor. Alxlurrahman Bedirhan, 
Ermeni ve Kürt halklarının dikka
tini bu tehlikeye çekmi§tir. Bu 
çatl§maların Sultan Alxlülhamit'in 
oyunlarının bir sonucu olduğunu 
ve aynı zamanda, i§in içinde Rus
ya'nın da parmağının bulunduğunu 
dile getirmi§tir.Abdülhamit,Erme
nilerle Kürtlerin birbirlerini öldür-

· mele~ böylelikle Kürdistan'da 
saltanatını daha rahat bir §Ckilde 

bunlardan biridir. Konuyla ilgili 
olarak Kürtçe bir dizi yazı 
yayınl~tır. Yine Sultan Ha
mid'in tüm Osmarılı devletini ilgi
lendiren politikasıyla ilgili olarak 
da Türkçe birkaç yazı 

yayınlaııtnı§tır. 

Tüm bu söylediklerinizden 
§U sonuca varmak mümkün 
mü: Gazete bir bütün olarak 
Kürt halkmm uyam§ım sağla
mak aııiacım ta§ıyordu. Sahibi 
bu amaçla gazeteyi çıkardı? 
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M Emin Bozarslan: Evel "Kür
distan" gazetesinin sahıbi Mikdad 
Midhat Bedirhan bu amaçla gaze
teyi çıkarıııJ§tır. 5. sayıdan itibaren 
Mısır'da yayınlama imkanı kal
madığı için, gazeteyi kardeŞ Ab
durrahman Bedirhan'a devret:mİ§
tir. O da aynı amaçla gazeteyi Av
rupa'da yayınlaiDI§ve dağıtmı§tır. 

Konferanslarda da belirt
tiğiniz gibi, gazete ba§langıçta 
salt Kürtçe olarak yayınlanını§. 
Daha sonraları Türkçe yazılar 

' da gazetede yer almı§. Gazeteye 
göz atıldığında, çe§itli kereler 
yönetim yerinin deği§tirildiğini 
görmekteyiz. Siz, önsözde de 
bundan yola çıkarak gazeteyi 
"Gezgin" olarak nitelendirmi§
siniz. Bunun nedenleri neler-
d . ? 
ır. 

M Emin Bozarslan: Gazetenin 
sahıbi Mikdad Midhat Bedirhan'ın 
amacı ve istemi, gazeteyi salt Kürt-. 
çe olarak yayınlamaktı. Ba§langıçta 
bunu yapilll§. Gazetenin ilk üç 
sayısı salt Kürtçe yayınlanınJ§. Ama 
gazete, Abdülhamit rejimi ta
rafından tüm Osmanlı sınırlan için
de, özellikle de Kürdistan'da y~
klanınJ§. Dağıtımı ve okunınası ya
saklan.IIl.l§. Mikdad Midhat Bedir
han mecbur kal:mı§, o zamanın 
Türkçesiyle Abdülhamit' e açık bir 
mektup yaziill§ ve onu 4. sayıda 
yayınl8Illl§. Mektupta gazetenin 
önemine değiııilmi§ ve Sultan Ab
dülhaınit'ten ricada bulunularak 
yasak kararının kaldırılması isten
nıi§. Ama mektubun hiç bir etkisi 
olmaiDJ§,~ksürmii§.Bunun üze
rine 5. sayıda yeniden Türkçe bir 
mektup yayınl8IIU§. Kardejine 
devrettiği 5. sayıdan İtıbaren, kar
de§İ de Abdülhamit' e açık mektup 
yazıp gazetede yayınl8IIU§. Daha 
sonra, Kürdistan'da ya da. Osmanlı 
sınırlan içindecereyan eden önem
li olaylarla ilgili olarak gazetede 
Türkçe yazılar da yayınlanını§. 

Böylelikle Kürt olmayan okuyucu
ların da gazeteyi okumalan ve ge
li§melerden haberdar olmalan 
sağlallilll§tır. 

Gazete "Gezgin Gazete" nite
liğinide Abdülhamit'in siyaseti yü
zünden almı§. Gazete Mısır'da 
yayın hayatına b3§laiDI§ ve 5 sayı 
burada yayınlallilll§. Ama Abdül
hamit ve rejiminin baskısı yüzün
den Mısır'da yayın hayatını sürdür
mesi mümkün olmaiDI§. Mikdact• 
Midhat Bedirhan hastalığından do
layı gazetenin yönetimini karde§İ 
Adurrahman Bedirhan'a devret
mİ§. O da gazeteyi Mısır'dan İsvi
çre'nin Cenevre kentine götürüp 
orada yayınlaiDI§. Daha sonra Lon
dra 'ya, ondan sonra da İngiltere'nin 
Folkston kentine götürmii§. So
nundayeniden Cenevre'ye getir-
mİ§. ' 

\ .... 

DENG 

dı§anda çıkanp yayınl8IIU§. Dı§arda 
da b3§tan sona kadar gazeteyi aynı 
yerde yayınlaması nasip olm8Illl§. 

Acaba gazete Kürt halkı 
arasmda nasıl bir yankı 
yap mı§? 

M Emin Bozarslan: Gazete, 
Kürt halkı arasında oldukça büyük 
bir yankı yapilll§. Büyük bir hc:ljnut
luk yaratmı§. Bunu, gazetede 
yayınlanan okuyucu mektu
planndan da anlamak mümkün. 
Omeğin daha 3. sayıda, Şam'da 
y3§8yan Kürtlerin gönderdiği iki 
mektubu görüyoruz. Biri düzyazı 
§eklinde ve N. H. ismiyle yazılmı§. 
Bu mektupta belirtilcliğine göre, 
gazete Şam'daki Kürt mahallesine 
ul<l§tığında, buradaki Kürtler, ilk 
kez kendi dilleriyle bir gazetenin 

çıktığını gör-
mii§ ve onu 
kutsal olarak 
değerlendirip, 
b3§taCI 
yapilll§lar. 

3. sayıda yi
ne Şam'dan 
manzum (§iir
sel) bir mek
tup gönderil
mİ§. Bu rnek-

<+""""' u'-i '..ı~·:""""' ...... ,;<· .,r,ıj" .iı___ tubun yazan 

Tüm bu dol3§malann nedenini 
açıklamaiDI§. A:na Abdülhamit'in 
ajanlannın takibinden kurtulmak 
için bu yolu denediğini tahmin et
mek mümkün. Tüm bunlan gaze
tenin güvenlik içinde basım ve 
dağıtımını sağlamak için yapmayı 
amaçlaiDI§. Bu dol3§ımlardan do
layı önsözde gazeteyi "Gezgin Ga
zete" olarak niteledim. 

Tüm bunlar, Kürt halkının kara 
talihini, ~ızlığını, ezilmi§liğini 
g&teriyor. Kürt halkına, kendi di
liyle ilk gazetesini kendi ülkesinde 
yayınlamak nasip olmalill§, onu 

Şeyh E Fett-
ah'ın oğlu, 

mektubunun b3§langıcında §Unlan 
söylemi§: 
"Kutlu olsun sana binlerce kez 
dostlar ara.wr.Ja şimJi }'o/Ilan ro ses 
En güzel gazetenin çı/a§ınL mıljdeleyen 
Juıber 
uğrunda bahşi§ Vf!lilir ne kaiar varsa ha
zineler." 

Bu mektubun göndericisi de, 
"Kürdistan" gazetesinin Şam'da 
y3§8yan Kürtler arasında büyük se
vinç yarattığını bildirmİ§, nianzum 
mektubunun .sonunda da Mikdad 
Midhat Bedirhan'a §Cıyle seslen
mi§tir: 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



RÖPORTAJ 

''Bdxnn ve aıti/n atalannın nıhkrtnı 
sevindirdin ~ ~ k:ujın:a hiJnerini 

Dilerim devletinin J.X1lX1IYan hep şen olıı 
V e sm Va" oklıık{ıı gaılün hep esen 
ola".<-J 

Aynca Adana'dan Seyit Tahir 
Boti tarafından bir mektup 
yazıJmı~ Bir mektup Amed'den 
(Diyarbekir1 -"Diyarbekir e§
rafından Ş. M" rumuzuyla yazıloıı§. 
Bir mektup da Mardin'den, Molla 
Salih Cıziri tarafından yazıloıı§. Yi
ne Kürdistan'dan ve Kürdistan 
4.ı§ından mali yardım toplailiill§. 
Omeğin Diyarbakır'dan 200 kuru§, 
Süleymaniye'den 121, Adana'dan 
1.20 kurll§. Bu miktarları o dönemin 
değerleriyle kat§ıl3§tırdığımı:nla, 

. bunun ne derece yüksek olduğunu 
görürüz. 

Tüm bu mektuplardan anlıyo
ruz ki, gazete, Kürdistan'da olduk
ça geni§ yankı yapllll§ ve büyük ilgi 
görmii§tür. 

Siz, "Kürdistan" Gazetesi'yle 
ilgili olarak Danimarka, Hol
landa ve Almanya'da (Ham
burg, Berlin, Duisburg, Köln ve 
Münih) konferanslar verdiniz. 
Konferanslar nasıl düzenlendi? 
Halkın ilgisi nasıldı? " 

M Emin Bozarslan: Bundan üç 
yıl_önce, 1988 yılının sonbaharında 
"JIN" Dergisi'nin 5. cildinin 

yayınlanmasıyla o dergi tamam
landığında, KOMKAR benden 
derginin tanltılması amacıyla Al
manya'nın çe§itli kentlerinde kon
feranslar düzenlememi istedi 
KOMKAR'ın bu isteğini kabul et
tim ve o zamanAlmanya'nın 4 ken
tinde korlferanslar verdim. "Kür- · 
distan" gazetesini yeniden düzen
lemek, benim programımda yer 
alıyordu. Kendilerine konu 
hakkında bilgi verdim ve 
çalı§ınaılın üç yıl alacağını söyle
dim. Onlar ~azeteyi bitirdikten 
sonra, konferanslar verınemi o za
man bana önerdiler. Ben de öneri
lerini kabul ettim ve kendilerine 
kanferanslar konusunda söz ver
dim. Gazetenin yayınlanmasından 
sonra, KOMKAR, konferansların 
hazırlıklarına ba§ladı ve yedi kent
te konferanslar düzenledi Bu ko
nuda Kopenhag, H~burg, Berlin, 
Den Haag, Duisburg, Köln ve Mü
nih kentlerinde toplam 7 konfe
ransverdim 

Şunu da belirtmek istiyorum: 
Hem bu konferansların düzenlen
mesinden dolayı, hem de "JİN" 
dergisinin her be§ cildini ve diğer 
kitaplarımı dağıtıp satarak "Kür
distan" gazetesinin basılmasına bü
yük katkıda bulunmasından dolayı, 
KOMKAR'a ~kkürlerimi bild
irmek istiyorum. 

Her yedi konferansa da ilgi bü-

DENG 

yük oldu. Konferansların yapıldığı 
kentler ile onlara yakın kentlerde 
ya§ayan Kürtler, konferansiara 
katıldılar ve büyük bir ilgiyle dinle
diler. Gazete hakkında önemli bil
gilere sahip olmak istediler ve konu 
hakkında detaylı sorular sordular. 

Diğer önemli bir konuyu da be
lirtmek isterim: Konferansiara 
kadın-erkek Kürt kitlesi katıldı. Bu 
da beni oldukça sevindirdi. Bu, 
Kürt halkının kadın-erkek bir bü
tün olarak mücadelesine sahip 
çıktığını gösteriyor. Onlar, bu tür 
konferansiara katılarak, tarihleri, 
edebiyatlan, kültürleri ve dilleri 
hakkında bilgi sahıbi olmak istedi
ler . 

"Kürdistan" gazetesi ile ilgili 
konferanslar, üç yıl önce "Jin" der
gisiyle ilgili olarak verdiğim konfe
ranslardan daha canlı ve kitlesel ol
du. 

30 yıla yakıır bir süredir 
adınız hem ülke içinde, hem de 
ülke dı§mda biliniyor. Kürtçe 
ve Türkçe eserleriniz okuyucu
lara uiB§mı§. Bunlardan biri de 
"Melaye Me§hôr"dır. Acaba 
Melaye Me§hôr'un Kürtlerle il
gisi nedir? Kürt folkloründe 
Melaye MC§hiir'un fıkraları 

yer alıyor mu? 

~ Emin Bozarslan: Evet, Me-
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laye Mejhfu'un aslında yalnız 
Kürtlerle değil, aynı zamanda Or
tadoğu'nun ba§lıca dört halkı olan 
Kürtler, Araplar, Farslar ve Türk
lerle ilgisi vardır. Bilindiği gıbi bu
güne kadar Melaye Mejhôr Türki
ye'de bir Türk gibi tanıtılagelıııi§tir. 
"Nasrettin Hoca" olarak ad
landınlıııl§. Onun Konya'ya bağlı 
Ak§ehir'de y8§allll§ olduğu ve 
fıkralarının tümünün Türkçe ol
duğu söylenıni§. Tüm bu fıkra
larıyla Türk falklorüne ve edebiy
atma hizmet ettiği belirtilmi§tir. 

Farslar da aslının Fars, adının 
"Molla Nesiruddin-i Tusi"ve Hora
sanlı olduğunu söyleyip iddia ediy
orlar. Fıkralarının tümü Fars
çaytnı§. Böylelikle Fars edebiyatma 
ve falklorüne hiımet etınİ§. 

Araplar da kendilerine malede
rerek, Kufe doğumlu ve adının da 
"Cuha" olduğunu, fıkralarının tü
münün de Arapça olduğunu iddia 
ediyorlar. Bütün bu id~lara göre 
çok sayıda fıkra Türkçe, FarSça, 
Arapça olarak basılıp yayınlallilll§. 
Peki, Melaye Mejhôr'un Kürtlerle 
ilgisi nedir? 

Güney Kürdistan'da, Melaye 
Mejhur'un aslının Kürt olduğu 
söyleniyor. Hem Kuzey, hem de 
Güney Kürdistan'da onun adının 
N asrettin Hoca, ne Molla Nesirud
d~, ya da Cuha olmadığı, adının 
"U nlü Hoca" anla1nına gelen "Me
laye Me§hfir" olduğu söyleniyor. 
Onun çok sayıda gülmecesi Kürtçe 
olarak halk arasında anlatılıyor. 
Bunlar ku§aktan ku§ağa geçip gü
nümüze kadar gelmi§tir. Bunlar
dan dolayı Melaye Mejhôr'un bir 
simge, bir sembol olduğunu söy
leyebiliriz. Ortadoğu'nun ba§lıca 
halkları arasında tanınınl§tır. Her 
halk ona ayrı bir isim verıııi§tir. Her 
halk, kendi dilinde gülmereler ya
ratilll§ ve ona maletınİ§ler. 

Tüm bunlara baktığımızda, 
onun, Otadoğu'nun her dört 
halkıyla da ilgisi olduğunu görüyo
ruz. Böyle olunca da, onun "'rta-

30 

doğu kültürünün bir ürünü" ol-

J I N 
KOYARA KURDI-TII\KI ıl- KÜI\DÇ[-TÜkKÇE DERGi 

1918-1919 

Wtrtir 
ji ıipCa. Eıcbt 
bo ıiJ>'n Laıtni: 

Cildi 

Anp hMflc:rinıkn 
Laıin harllcriOC" 

M. EMIN BOZARSLAN 

duğunusöylemekmümkün. 
Melaye Mejhôr'un fıkralarının 

Kürt folkloründeki yeri önemlidir. 
Kürdistan'ın her yerinde, köyünde 
Melaye Mejhôr tanınıyor, fıkraları 
anlatılıyor. Bazı fıkraları her dört 
dilde de ortaktır ve aynı §ekilde 
söyleniyor. Bazı fıJcraları ise, salt bir 
dilde söyleniyor. Orneğin §U fıkrası 
yalnızKürtçe söyleniyor: 

Tam ru t~ saman yapabilir 
Hocanın qeğini aıa solalilj[. 
Ama yapnaiığı i§i yapmı:ıt.. **) 

Bu sözlere baktığımızda, Kürtçe 
bir §İir gıbi dile getirildiğini görürüz. 
Ve yalnız Kürtçe dil yapısına uy
gun dii§üyor. Diğer dillerle ifade 
edilemiyar ve yoktur. Bundan do
layı da biliyoruz ki bazı fıkralar 
yalnız Kürtçede vardır. Bunlar 
Kürtçeye özgüdürler. Tüm bunları 
"Melaye Me§hôr" adlı kitabıının 
önsözünde belirtınİ§im. 13 sayfalık 
önsöz yazdım. Türkçe, Arapça, 
Farsça ve Kürtçe fıkraları kai'§ıla
§tırdım ve onlardan örnekler ver
dim. Şu soouca vardım: Bu gülme-

' celer aslında yaygın olarak her dört 
dilde de var ve Ortadoğu kültürü
nün bir ürünü, bir meyvesidirler. 
Her dört kültürde de yerleri var. 

DENG 

Ama biz Kürtler §OVenistler gıbi id
dia etmiyoruz, ki Melaye Mejhôr 
Kürttür. Kürt de olabilir, Türk de. 
Belki de ba§ka bir ulusa aittir. Belki 
de böyle bir ki§i hiç y8§81Ilailll§tır, 
halk bunu simge yaratilll§ ve fıkra
ları ona maletınİ§tir. Onun ya§ayıp 
y8§8IDadığı, nereli olup olmadığı o 
derece önemli değil Onemli olan 
bu fıkralar Ortadoğu için ortaktır. 
Hiç kimsenin §OVenistlik yapıp 
kendine maletmemesi gerekir. 

Türkiye ve Kürdistan'da son 
y.ıllarda birçok deği§iklik oldu. 
Yeni hükümet "Kürt realite
si"ni kabul ettiğini açıkladı. 
Dasm-yayın alamnda ise Kürt
lerle ilgili onlarca kitap 
yaymlandı. Bu deği§iklikleri 
nasıl görüyorsunuz? 

M Emin Bozarslan: Türk rejimi
nin, hükümetin Kürt realitesini ka
bul etmesi, Kürt halkının varlığı 
için önemlidir ve ileriye yönelik bir 
adımdır. Olumlu bir geli§me olarak 
değerlendirmek mümkün. TC'nin 
tarihinde ilk kez Kürt halkının 
varlığı kabul ediliyor. TC' nin kurul
duğu 1923 yılından önce, zaten 
Kürt halkının varlığı kabul ediliyor
du ve tarb§ma konusu bile olmuy
ordu. Osmanlı döneminde ve daha 
önceleri sürekli olarak Kürt ve 
Kürdistan adları kullanılıyordu. 
Ama ne zaman ki 1923 yılında Tür
kiye Cumhuriyeti kuruldu, bunun
la birlikte yeni bir siyaset oh.J§turul
du. Bu siyaset Kemalizmin ideoloji
si ve temeli, aynı zamanda TC'nin 
de temeli oldu. Bunun amacı Kürt 
halkını inkar etmek, onun hef§eyi
ni yasaklamak ve bir süreç içinde 
onu asimile etmek, yoketmekti. 
Ama bildiğimiz gıbi bu siyaset ba§
arılı olmadı, iflas etti. Zaten iflas et
meyedemahkumdu. 

Ama §UilU iyi bilmeliyiz ki, Kürt 
halkının ulusal davası, salt "Kürt 
realitesi"nin kabulüyle çözüme ka
VU§maz Türk devleti, salt "Kürt 
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halkının varlığını kabul ediyorum" 
deyip, onun hiçbir hakkını kabul et
mezse, Kürt sorunu böyle çözüme 
kaVU§maz. 

Dünyadaki deği§ikliklere 

baktığımızda, görüyoruz ki hiçbir 
yerde, hiçbir ulus, kendi hak ve hu
kukundan vazgeçmiyor. Tüm ha
klannı elde etmek ~tiyor. Doğal 
olarak Kürt halkı da diğer halklar 
gıbi, tüm haklarına kaVU§mak ~tiy
or. Uygar insanlar gıbi dii§ünülür
se, hak ve hukukun tüm ulusların 
e§it olması, her alanda halklar 
arasında e§itliğin sağlanması ile el
de edildiği görülür. Bana göre bu da 
§U §ekilde mümkün olabilir: Türk 
halkı hangi haklara sahipse, Kürt 
halkı da .aynısına sahip olmalıdır. 
Ancak bu §ekilde her iki halk 
arasında e§itlik sağlanabilir. Böyle
likle her iki halk arasında karde§lik 
kurulabilir. Bunun için Kürt reali
tesinin kabulü bir ilk adımdır ve o
lumludur. Ama salt ilk adımdır. Da
ha alınacak çok mesafe vardır. 

Kürtlerle ilgili basın-yayın 

alanındaki geli§melere gelince; bu 
konuda fikir belirtmek benim için 
oldukça zor. Çünkü ben Kürd~tan 
ve Türkiye dı§ında ya§ıyorum. Bu 
yayınlan izleyip değerlendirmek 

benim için olanaksız. Bundan do
layı da konu hakkında ve kaliteleri 
hakkında bir görü§ belirtınem zor. 
Fakat §unu söylemek mümkün: 
Türkiye'de Kürtlerle ilgili yayınlar, 
§ayet doğrulan yansıtıp dile getiriy
orlarsa, Kürt diline, kültürüne, tari
hine gerçekten hizmet ediyorlarsa, 
bunlara olumlu bir gözle bakmak 
gerekiyor. Ama Kürt sorunu bir ti
cari meta haline getiriliyorsa, bazı 
ki§ilerve kurumlar bu sorunu bir ti
cari kazanç yolu olarak kullanıp, 
kalitesiz yayınlan piyasaya sürüyor
larsa, bunlar hizmetten çok, Kürt 
tarihinin ya da dil ve edebiyatının 
yalan-yanlı§ anla§Ilmasına neden 
olur. Bu da olumsuz bir adım olur. 
Ama yukanda dediğim gıbi, açık bir 
yanıtvermek benim için zor. 

DENG 

olarak yayınlailll§tım. Daha sonra 
*.i baskısı daha Türkiye'de yapıldı. 
Uç yıl sonra, "Mem iı Zin" 300. 

Önümüzdeki döneme ili§kin 
çalı§malarmız hakkında kısaca 

bilgi ver-

ebilir pıi_. .--------"--~~:~~:----·,...--• 
MELAYE ·MEŞHUR siniz? 

M. 
Emin .Boz
arslan: İs
veç'e yer
lejtikten 
kısa bir sü
re sonra, 
1980 yılı 
ba§lannda, 
20 yıllık bir 
çalı§ ma 
programı 

yaptım. İs
veç'te §im
diye kadar 
çıkan tüm 
kitaplar, 
bu prog
ram çerçe
vesinde 
hazırlanıp 
yayınlandı 
lar. Bun
lardan biri 
"JİN" 
Dergisi'n 
in 5 cildiy
di. Aynca 
"Kürdis
tan" gaze
tesinin iki 
cildi, 5 ço
cuk kitabı, 
5 gülmece 
kitabı ve 
"Melaye 
Me§hiır". 

M. EMIN BOZARSLAN 

Bundan 
böyle de bu program üzerinde 
çalı§acağım ve onu sürdüreceğim. 
Programa göre, §imdi "M em iı Zin" 
üzerindeçalı§maya ba§layacağıın. · 

Bildiğiniz gibi "Mem iı Zin"i 
1968 yılında Latin harflerine çevi
rip Türkiye'de Türkçe ve Kürtçe 

yılını dolduruyor. Bilindiği gıbi Alı
rnede Xani, "Mem iı Zin"i 1695 
yılınday~1995yılındadaonun 

300. yılı doluyor. Programıma göre 
bu kez Kürtçe ve Türkçesini birbi
rinden ayıracağı.ın. Kürtçesini sade 
bir dile de çevirereğim ve orijinal 

Jl 
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Kürtçesiyle birlikte, sol tarafta oriji- dii§ünüyorum. Bunlann he}Eni ta
nal Kürtçe, sağ tarafta ise sade mamlayıp yayınlayabilirsem, 1920 
Kürtçeolarakyayınlayacağıın. yılına kadar çıkmı§ tüm dergiler, 

Gerekli yerlerinde sözcükleri, Kürt okuyucusuna ulCl§IIU§olacak. 
tarihleri, isimleri, olaylan açıkla- Bu dergilerin yanı sıra, bir masal 
mak amacıyla dipnotlar da yaza-. dizisi de vardır. Zaman bulabilir
cağım. Bunun dı§ında "Mem ii sem, bunlan da gülmece dizisi, ço
Zin"e layık olabilecek geııi§ bir ön- cuk kitaplan gıbi bir dizi halinde 
söz de yazacağım. ".JİN" dergisinin sayınlamayı dii§ünüyorum. Bunlar 
· önsözüne benzer, 70:S0sayfa, belki da~kitap olacak. 
de lOOsayfaolabilir.Kürtçesiniayn 2000 yılına kadar dergi ve hi
bir kitap, Türkçesini de bir çeviri . kayelerin tümünü tamamlamak 
eseri olarak ayn yayınlayacağım. istiyorum. Bunlann yayınlan
Programıma göre "Meın ii Zin" masına olanak bulamazsam bile, 
1995yılınınNewrozundaokuyucu- onlan tamamlayıp baskıya hazır 
nunelindeolacak. durumda da;yalara koymak istiyo-

"Mem ii Zin" için 3 yıllık bir za- rum. 
man ayırdım. Bu tamamlandıktan 2000 yılından sonra, §ayet 
sonra, yeniden Kürt dergileri dizisi- yazmaya gücüm yeterse, çalı§abilir
nedöneceğim. Bunlardan biri, 1~ sem, birkaç yıl önce ba§ladığıın, 
yılında yayınlanan "Kürd Teavün ama diğer çalı§malardan dolayı za- . 
ve Terakki Gazetesi"dir. Bu dö- man bulup tamamlayamadığıın bir 
nemde "Kürt Teavün ve Terakki sözlük var. Az bir süre üzerinde 
Cemiyeti" adıyla bir demek kurul- çalı§abildim. Bunun üzerinde 
mU§. Bu demek sözkonusu dergiyi çalı§mamı yoğunlli§tırınak istiyo-

. yayınlaiill§. Bli§ka bir dergi ise, "Ro- rum. 3-4 yıl içinde bunu da tamam-
ji Kurd" adlı olanıdır 1913 yılında lamayı dii§ünüyoruın. 
Hevi Kürt Talebe Cemiyeti ta- AYrıca bir dilbilgisi kitabı var. 
rafından yayınlannıı§tır. İttihat ve Birkaç yıl önce bli§laııil§tım, bazen 
Terakki hükümeti 4 sayıdan sonra notlar alıyorum. Onu da tamamla
onu kapatllll§tır. Ama Hevi der- makistiy9rum. 
neği, bunun yerine "Hetawi Kord" Uzun süreden beri Kürt. atasöz
adında yeni bir dergi çıkaTilll§tır. O lerini topluyorum. Çok sayıda to
da yine 1913 yılında yayın hayatına pladım. Ama diğer çalı§malardan 
bli§lallll§tır. Bli§ka bir dergi ise 1919 dolayı, bunlar üzerinde ciddi 
yılında çıkan ve yayın hayatı çalı§maya zaman ayıramadım, 
1920'de son bulan "Kürdistan" adlı baskıya hazırlayamadım. Sözlük ve 
dergidir. Yani bu ikinci "Kürdis- gramer kitabından sonra bunlara 
tan"dır. yönelmek istiyorum. 

Bu dört dergi prow.am.ımda yer Şayet gücüm yeterse, birkaç ro-
alıyor. Onlan da "JIN" Dergisi, man da yazmak istiyorum 
"Kürdistan" Gazetesi gibi Arap 1992 Sonbabannda kısa hikaye
harflerinden Latin harflerine çe- lerden olU§Clll bir kitabım yayınla
virmeyi, dipnotlarla, önsözlerle ye- nacak. Şimdi baskıdadır. Bu hi
niden düzenleyip yayınlamayı kayeleri "Jin" Dergisi ve "Kürdis-

DENG 

tan" gazetesini hazırladığım sırada 
yazdım. 10 kısa hikayeden olU§Uy
or. Adı "Şerefa Rısteın Keya"dır. 
(Türkçesi "Rüstem Kahya'nın Şe
refi" demektir~ 

Kürt okuyuculara söyleye
cek bir sözünüz var mı? 

M Emin Bozarslan: Bir bütün 
olarak Kürt halkından bu eseriere 
sahip çıkmalannı, okumalarını 
~tiyoruın. Bunlar bizim hazinemiz
dir. Bugüne kadar saklı kalllll§, biz.. 
den ahnllll§. Şimdi yeniden ortaya 
çıkanlıyor. Bunlann halka ula
§tırılması gerekiyor. Kürt halkı, 
özellikle de Kürt aydını, bunlara sa
hipçıkmalıdır. 

Aynca Denge KOMKAR 
aracılığıyla §U sözümü de Kürt 
halkına iletmek istiyorum: Ben 
Kürt halkından uzağa dii§mek ve 
Kürt halkından uzak bir yerde 
yli§affiak zorunda kalllll§ım Bu, be
nim için bir dezavantajdır. Ama 
ben kendime söz vermİ§4n bulu
nuyorum ve bu sözümü Kürt 
halkına da ulli§tırınak istiyorum. Bu 
söz §Udur: Bu dezavantajı bir avan
taja dönii§türmek için, bu dünyada 
yli§adığıın sürece, yazma yete
neğine sahip olduğum sürece ve 
elim kalem tuttuğu sürece, sürekli 
olarak çalı§acağım ve kalemim sü
rekli olarak Kürdistan'ın ve Kürt 
halkının hizmetinde olacaktır. Bü
tün Kürtlerin bunu bilmelerini 
özellikle istiyorum. 

Te§ekkür ederiz. 

M Emin Bozarslan: Ben de size 
tC§ekkür ederim. 

(*) Bu ~rtaj, Denge KOMKAR 'm 138. ~ından a~ ve Kürtçeden Türkçeye çevrilıni1ir. 
(") Bu §iir Kürtçedir. Biz bu dizeleri Tilrkçeye çevirerek buraya aldık. 
(***) Bu sözler Kürtçedir ve Kürtçe oıijnal biçimi §iirseldir, uyaklıdır. Biz Türkçeye çevirerek buraya aldık. 
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KOMJIN'1n 8 Mart Dünya Kadiniar Günü 

Dolay1s1yla Yaymlad1ğ1 Bildiri 

Kürdistan'daki Kad1nlar1 
Unutmayalim! 

8 M art Dft!ıya Kadmlar G ·· .. dü!J.yanın · li ülkelerinde oldı}ğu gib · Tür~e ve 
Kürdistan'da da kutlnnıvoru:ukürdistanlı rtfmıar;, .. IJ:em )'U!1 içi.nde, 'km de yurt 
dısmdo. bir taraftan iiifitlenme çalışmalaruu siiraürürkeri, bir taraftan da kutlama 
yOnünde adunlar atıyorliır. 
Kürdistanlı Kadmlaruı Birliği KOMJIN'm; 8 Mart dolaymyla yaymladlğı bildirisi eli
mize geçti. Bildiriyi aş,ağldti yaymlıyoruz. 

Bir "8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü" daha_ 
. "Kadınların demokratik hak- · 
lan için mücadeleyi ba§lattıklan 
gün" olarak kabul edilen bu önemli 
gün, tüm dünya kadınlanın ka}Nl
yan bir anlam ta§ıyorsa da, verilen 
mücadele biçimi, her ulus kadını 
için aynı değildir. Dünya Kadınlar 
Günü, "Mart" ayına rastlar. Ulusal 
varlığı henüz tanınmayan biz Kürt 
halkı için Mart ayı, yalnız "8 
Mart"tan dolayı değil; aynca unu
tulması mümkün olmayan acılann 
ve b3§kaldırılann sembolü ol
duğundan da, ayn bir öneme sahip
tir. 

Kürdistan geçtiğimiz yıl, tüm 
dünya kamuoyunun gözlerini üze
rine çekensav3§ alanı oldu. Kürtler 
ise, bu sava§ kap;aınında, geli§ınİ§ 
teknolojinin oyuncaklarının he
defioldu. 

Daha 16 Mart 1988 Halepçe 
katliamının acılan dinmeden, Irak 
Kürdistanı halkımız geçtiğimiz yıl, 
dünyanın gözleri önünde yeni bir 
jena;idle kar§ı kacyya kaldı. Gözü 
dönmii§ Saddam Rejimi, Körfez 
Sav3§mda uğradığı yenilginin 
acısını Kürt halkından almaya giri§
ti. 3 milyona yakın inanımız, evini-

yurdunu terketti. Y otlara dii§tü. 
Küçük bir kesimi kurtulU§U koiD§u 
ülke sınır
lannda bu
lacağını 
umudede 
rek sığın
maya ça
lı§tı. Diğer 
ezici ço
ğunluğu ' 
ise, Kili
ilistan dağ
ıanna da
ğılacak, 
doğayı 
aCilarlar 
la süsledi. 
Bundan 
en büyük 
payı da 
kadınlar 
aldı. Bin
lereesi dul 
kaldı. Ha
yatını kay
betti bin
lereesi Be
lirsiz-yığı 
nsal sayıda 
çocuklar 
öldü. Mil-

yonlarca inanıınız evsiz, bark:sız 
kaldı, dağlan mesken edindi. Y~-
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Kadınlarımız 

lerce köy ve kasaba yerle bir edildi. 
Geride, napalın ve fa;for 

· gazlanndan veriınsizle§ell toprak
lar, hangi yerin kime ait olduğu 
bilinıneyecek §ekilde kan§an 
yıkık evler, her tarafı döıjeli 

maym)ann hala her an can al
maya devam ettiği alanlar, her 
türlü ya§llll1 §Brtlanndan yoksun; 
lağım sularını kullanmak zorun
da bırakılan insanlar kaldı. 

Bu insanların, b<l§ta hastane 
olmak üzere, dağınık yerle§İm 
yerlerine ul3§abilmek için 1:a§lt 
araçlarına, sağlık ekiplerine, 
b<l§larını sokacak meskenlere 
ve okullara ihtiyaçlarunn ol
duğunu unutmayalım! Bunların 

kai'§llanması için, var olan insan 
güçlerini, bizler de ekonomik 
katkılarla güçlendirelim! On
ları unutmadığımızı, dünya 
kadınJan çatısının altında on
ların da yerlerinin olduğunu 
katınlayabın! 

Kürdistan'ın diğer parça
lannda da durum, yerle§im iti
bariyle bu kadar vahim olmasa 
da, sömürgeci güçlerin baskıları, 
bütün §iddetiyle sürüyor. Bu
gün, Türkiye Kürdistanı'nda 

devlet terörü, olanca gücüyle 
hükmünü sürdürüyor. Ama 
Kürt halkı yılmıyor. Bütün 
haskılara rağmen 1991 yılı, Tür:. 
kiye Kürdistanı halkımmn kit
lesel olarak · sokaklara dökül
düğü, Newrozları kutladığı, 

devlet terörüne yığınsal ba§
kaldırdığı bir yıl oldu. Kürt 
kadınlan da, mücadelenin her 
alanında yerlerini aldılar, alıyor
lar. 

- Hapishanelerdeki veya izleri 
kaybolan kızlannın-<>ğullannın 

akibeti için protestolarda ön saflar
da yer alan ffi-70 ya§lanndaki ana
ların, 

- E§lerini, yakınlarını ve heqey
den önce ulusal haklarını elde et
me uğruna sokaklara dökülen, ya
zan-çizen genç kadınların sayıları 

~ . • -1 

gün geçtikçe artmaktadır. 
Federal Almanya'da bulunan 

biz Kürdistanlı yurtsever, ilerici ve 
devrimci kadınlar olarak, ülkemiz
deki bu gelİ§meleri gururla izliyor, 
onlarla dayanl§ma içinde olmayı bir 
görev biliyoruz. 

Federal Almanya'da da y<l§ayan 
yabancı kadınlar olarak, artan eko
nomik ve sosyal bunalımlardan 

payııruzı fazlasıyla alıyoruz. Kohl 

DENG 

lenmiyor. Onların en demokratik 
haklan olan ANADiLDE DERS, 
RADYO ve TV'de YA YIN 
hakkı, SOSYAL DANIŞMAN
LIK gıbi doğal istemlerini geri çevi
riyor. 

İ§te tüm bu haklar ve ülkede 
mücadelesi verilen ulusal demok
ratik haklar için, yurt dı§ında ya§a~ 
yan Kürt kadınlan olarak bize dÜ§
en görev, önce ulusal varlığımıza 

yönelik has

''Jiyana Me'' 
kılara kai§ı 
kamuoyu o
lU§turmak 
ve onların 
daya.Ill§mal 
annı sağla

maktır. 
Bundan ha
reketle de, 
KOMJIN 
olarak, 
Dü.ıiya Ka
dınlar Gü
nü'nde, tüm 
dünya ka
dınlarının 

duyarlı ol
malarını, 
kendilerine 
ancak bir ça
put parasını 
siper edine
rek y3§a
mını dağlar
da sürdüren 
Irak Kürdis
tanı kadın
larını unut-

Bilderkatalog über den Alltag kurdischer Fraue 
Picture Album of the Daily Life of Kurdish W ome 

Komjın'ın katalogu 

yönetimindeki federal hükümet, 
getirdiği yabancılar yasası ve yeni 
"mülteciler yasası" teklifiyle, zaten 
var olan yabancı dÜ§ffianlığının da
ha da büyümesine neden oluyor. 
Yabancı dÜ§manlığını önleyici ted
birler alacağına, dÜ§ffianlığı geli§ti
ren fırsatlaryara tıyor. 

Aynı federal hükümet, Kürt 
göçmen azınlığın varlığını kabul-

madıklannı 
kanıtlamaya 
çağırıyoruz. 

İnsanlık trajedilerinde herkes 
suçlu! 

Duyarhk göstermeyen, sessiz 
kalan, susan, yardım elini uzat
mayan herkes! Siz... Biz... Hepi
miz... 

28.02.1992 
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KURT KADlNLARI 
YOLA ÇlKMALIDIR 

Tüm ezilen ve sümürülcnlcr, kendilerini ezen ve siinıli
ren düzene karşı başkaldırırlar. Bu gcn;cklik, ins::ııılığııı ya
şadığı ilk kavgadan beri sürlip gelir. 

Kadının başkaldırı hakkı ise yüzyıllardır, binyıllardır 
var. Bilindiği gibi, kadının köleliği sınıflı toplunıla ba~lıyor. 
Yani sınıflı toplum doğ::ısı gereği, kadın ve erkek cinsini ayı
ran, erkeğe üstünlük, kadına ise baskı ve söııılirli getiren 
mekanizmalara ihitiyaç duyuyor. Sııııllı topluımı besleyen, 
onu güçlendiren erkek egemen ideoloji, toplumun hlicr,eleri
ne öylesine 1>innıiş ki, "kadın sorunu salı s ınıfs:.ıldır" tkyip ~s:ı

kamıyoruz işin içinden. 
Kadının özgürleşmesi sorunu; tılusal ve sınıfsal nılicadc

lcleri de kapsayan, anıa bunları a~aıı bir özglirlqıııe sorunu 
olarak kendisini dayatıyor. Gerçekten dt:, insana yakışır bir 
düzen, ancak kadınların özgür olduğu bir dli zcndir. Kadı
nın özgürlüğü ise bilinen tlinı dt:ğcr yargılarının, kadın-er

kek ilişkilerinin, aile ve evlilik kurumunun dönlişünıü de
mektir. Kadınlar, gözlerini böylesint: uzağa diknıeden, acılı 

ve zor bir kavgayla kazanılatıilcct:k bir devrimi ht:ddlcıııe
den özgürlcşcmeycccklcr. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, kadının özgürleş
mesi mücadelesi o'nun "kimliğine, cnıcğiıw ve tıcdenine sa
hip çıkma mücadclcsi"dir. Bu mücadele ise; ağıraksak yürü
yen, bir kabarıp bir tavsayan, sınıfsal ve ulus;ıl nıüc;ıdcle sü
reçlcriyle bazen çakışan, bazen ayrilan; tüm bu nedenlerle 
teorik ve pratik yığınla sorunu olan bir bvgadır. Ama gü
zeldir, insancadır ve yola çıkılmalıdır! 

Kürt kadınları da yola çıknıalıdır: Hcnı "Kürt" olarak, 
hem de "kadın" olarak özgürlcşmck için! 

"Kinıliğimizc, cmt:ğimizt: ve bedenimize sahip çıkmak is
tiyoruz!" dcnıelidirlcr. 

Bugün, Klirt kadınının ününele duran en acil giirev, bir 
"Kürt Kadın Hareketi" yaratmaktır. Bunun yulu cia, sesini 
duyurmaktan ve örgütlenmcktcn ~eçiyor. 

Kürt Kadın Hareketi'nden sözederken; çok zengin, ge
niş, geleneklerini, teorisini yürü rken olu~tu rııı;ık zoru nda 
olan bir kavgadan sözclliğinıizi biliyoruz. Ancak, i ~i n başın
da, yine de bir tanımlamaya ihtiyaç var: "Kürt Kadın Hare
keti" kavramından ortaya çıkan bir t;ınımlama gt:rekiyor. 
Yanlışlıkları, yolun başında ort::ıclan kaldırmak için. 

Kürt Kadın Harckt:ti'nin kendini varedebilıııcsinin 

önündeki en büyük teorik t:ngt:l, "mücadeleyi lıülıııeyelinı" 

anlayışıdır. Büllinnıcnıcsi istenen nıücadelt: de, kimilerince 
ulusal demokratik mlicadelc, kimilt:rincc de bir bütün lıla

rak Türkiye'deki kadın hareketidir. 
Bu anlayışla, Kürt Kadın Hareketi, işin başında, iki ta

raftan da sıkıştırılmış olmaktadır. 
• 19. yüzyıl Amerikası'nda, kadınlar, ırkçılığa ve kiileliğe 
karşı, ezilenlerin, yani siyah ırkın yanında saf tutınu ş lardı. 
Türkiye'deki feminist hareket de, yanıbaşınd[ıki ht:meinsleri 
Kürt kadınlarının gerçeğine güzlerini kapaıamaz, Kürt kadı
nının bağımsız mücadelesine karşı çıkamaz. Kü rı Kadın Ha-
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rcketi, Türkiye'deki kadın mücadelesini bölmek şöyle dur
sun; ona katkı koyacaktır, zenginlcştireccktir. 

Bir de apaçık bir biçimdt: erkek egemen olan, hemen 
hemen tüm Kürt erkeklerinde varolan bir anlayış var: On
lar da, mlicadelt:yi böldlirmemek kaygısını taşıyorlar. Kürt 
Kadın Hareketi dendiğinde, yalnızı.:;ı ulusalmücadelede "ye
dek güç" olan bir kadın hareketini anlıyorlar. Ulusal kurtu
Ju~ıaıı sonra, yine işe yarumnyaeak, evine çt.:kilecck bir ye
dek güç. 

Ht:r iki tarartan da gelen yanlışın kaynağı aynı: Kürt ka
dınının kimliğini parçalayarak soruna bakmak. 

Bu sun dcreec y::ıpay bir ayrımdır. Hayatın ve Kürt kadı
nının gt:rçckliğiyle bağda~mıyor. Kürt kadını, bazen Kürt, 
bazt:ıı katlın olarak yaşamıyor ki! O, her zaman Kürt kadı
nı olarak yaşıyor . Mal gibi alınıp satılırken de, kendi diliyle 
t:ğiıim yapma hakkından yoksun bırakılırken de, şiddete 

maruz kalırken de. Kısaca, cmt:ği, bedeni ve kimliğine el 
kuııulurke n , o ne kadııı, ne Kürt. Hem kadın, hem Kürt. 

Neclt:n bir Kürt kadınından siiz ediyoruz? Neden, O'nu 
hem erkeğinden hem de diğer kadınlardan ayrı ifade etmek 
zorunda kalıyonız? Bu özgünilik ve ayrılık, Kürt kadınının 
kendi gt:rçeğinclt:n ortaya çıkıyor da ond.ın . Kürt kadını, 

hem erkt:ğinden, hem de diğer kadııılard;ın farklı bir kimli
ği ya~ıyor. Bu ııcdeıılt: Küıt kadınının özgürleşme mücadelesi, 
biiylesiııt: iizgün vt.: bağımsız bir kanalda gdişip serpilebilir. 

Elbclle benzerliklt:r de var. Elbette, Kürt kadınının öz
glirle~me müeadelt:si, hem erkeğinin, hem de evrensel ka
dın hart:ketiııiıı ll..:ğerlerini içinde wşıyacak. Bir anlamda ça
kışaeak. Ama bu çakışma; Kürt K.ıdın Hareketi'nin gerçeği
ne dt:nk diişen bir mücadelenin gerekliliğini ortadan kaldır
ııııyor. t>-ladem ki, Klirt kadınları ht:m kadın hem de Kürt 
nlmaııııı lliııı a.:ılarıııı ya~~yorlar ve llim devriıııciliğini içle
rinde lnırıııdırıyurlar; o halde, hem erkeğinin karşısında, 

hem erkeğiyle nnnız onıuz;ı olacaklar! Omuz omuza olacak
lar çliııkli, en lıaşta kadınların ulusal demokratik devrime 
ihtiyaçları var, acil wlepleri buradan beslcnccek. Karşısında 
ulacaklar çünkü, erkek egt:ıııen değerlere ve haskılara karşı 
mücadele edecekler. 

Bu zenginliği; yani hem ulusalı, hem evrenseli taşıyan 
bir Kürt Kadın Hareketi, ancak bağımsız bir kanalda varo
Iabilir. Bu yaralılamazsa, t:n başta erkekler bUmelidir ki ; Kürt 
halkı ulusal kunulu~ı uzansa bile, bu güreec bir ba~ırı olacak, 
deııınkraıik bir toplumun güvenceleri yaratılamayaeakıır. 

Evet, Kürt kadınları ııe yedek güç olnıalıdırlar; ne de cı
lız lıir anıi-kodal mCıeadelenin darlığında boğulmalıdırlar. 

Onlar, kendileri olıııalıdırl.ır. 
Kiıııliklerint:, emt:klcrine ve bedenlerine sahip çıkmalı

clırlar . 
Karşılarında hangi gCıç ya da cins varsa, mrıcadclc etme

lidirler. Bir ba~ka deyimle, hem slimCırgcci Zor'u, hem de 
t:rke.~ t:geıncn baskıları t:zip geçmclidirler. 

Ozglirleşnıt:niıı başka adı var mı zaten! 
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GÜNCEL G.ELi MELt=R ~ HABER -YORUM 

"Faili Meçhul" Cinayetler Serisi Sürüyor: 

ÖGRETMENLER, GAZETECiLER, SAGLIKÇILAR; 
• • • 

ŞIMDI SIRA KIMDE? 

SİLVAN'DA ZİRAAT MÜHENDiSiNE SALDIRI 

Silvan'da ziraat mühendisi Mehmet Selim SELKi, 
14.02.1991 tarihinde evine gitmekte iken maskeli ki
şilerin saldırısına uğradı. Saldırıdan yaralı olarak kur
tulan SELKi, hala tedavi altında bulunuyor. 

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge $u
be Başkanlığı Yönetim Kurulu, 17.02.1992 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı. Açıklama 
özetle şöyle: 

"Bölgemizde faili meçhul cinayetler zinciri de
vam etmektedir. Böylesi saldırılara kimin, nerede ve 
ne zaman muhatap kalacağı kuşku ve endişesi her
kesi sarmıştır. Dünyada gelişmekte olan barış , kar
deşlik, hoşgörü havasına karşılık; Türkiye 'de ve 
özellikle bölgemizde, tam tersi uygulamalar bütün 
hızıyla sürmektedir. Bu gibi olaylar, düşüncesi ne 
olursa olsun insan olan herkesin sorunudur. Şube
mizin üyesi M. Selim SELKi de 14.02.1992 tarihinde 
Silvan ilçesi'nde böylesi bir saldırıya uğramıştır. Yüz
leri maskeli meçhul kişiler , üyemiz evine gitmekte 
iken kendisine saldırmışlardır. Şans eseri yaralı ola
rak kurtulan üyemizin tedavisi devam etmektedir. in
san hak ve özgürlüklerine yönelen, ekonomik-de
mokratik haklar mücadelesinin önünü tıkamak iste
yen karanlık güçler, bu cinayetlerle amaçlarına ula
şamayacaklardır. Üyemize yapılan saldırıyı kınıyor, 
böylesi cinayet ve saldırıların faillerinin bulunup ce
zalandırılması için ilgilileri ve yetkilileri uyarıyoruz ." 

DİYARBAKIR'DA 
EGiTiM EMEKÇiSiNE SALDIRI 

15.02.1992 tarihinde, Diyarbakır'ın en merkezi 
noktası olan Dörtyol civarında , Demir Otel ' in bitişi
ğinde yurtsever öğretmen Ahmet BAYHAN öldürül
dü. BAYHAN, Kürdistan'da yaşanan sürgünlerin de 
gediklisiydi. Öğretmenlik yaşamına Siirt'in Pervari il
çesi'nde başlayan BAYHAN, göreve başladıktan 

sonra, "bölücülük propagandası yapıp, sınıflarda 
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Kürtçe konuştuğu" gerekçesiyle önce gözaltına alı
nıp, daha sonra Siirt' in Kurtalan ilçesi' ne sürgün 
edildi. Kurtalan'da kısa bir dönem öğretmenlik ya
pan BAYHAN, yine aynı gerekçeyle, bu kez ilçe 
medrkezinden köye sürgün edildi. Her sürgün edili
şin e gözaltına alınıp, işkenceden geçirilen BAY
HAN, sürgün edildiği köyde de uzun süre gÖrev ya
pamadı. Bu kez Olağanüstü Hal Valiliği'nin istemiy
le Çankırı'ya sürüldü. 

Çankırı ' ya gitmeyen Ahmet BAYHAN, rahatsızlığı 
nedeniyle hastanede yatarken, hafta sonunu dışarı
da geçirmek için hastaneden izinli olarak ayrıldığın-

, da takip edildiğinin farkına varmış, bu durumu arka
daşlarına da iletmişti. Daha önceleri de takip e'dilen 
BAYHAN, bU kez takip edenlerin öldürmek için pe
şinde olduklarını bilmiyordu. 

03.08.1966 tarihinde Mardin' in Nusaybin ilçesi 
Sayar Köyü'nde dünyaya gelen Ahmet BAYHAN'ın 
cenazesi, öldürüldüğü gün yapılan otopsiden sonra 
avukatı Semir GÜZEL' e teslim edilerek, ailesi aracılı
ğıyla doğum yeri olan Nusaybin'e gönderildi. Devlet 
Hastanesi Morgu'nda, Eğit-Sen üyesi öğretmen ar
kadaşları tarafından yapılan cenaze töreninden son
ra Nusaybin'de toprağa verilen BAYHAN, Eğit
Sen 'in de aktif üyelerindendi. 

Otopsi raporunda <ilüm nedeni; "Ateşli silah yara
lanmasına bağlı iç organ delinmesinden gelişen iç 
kanama ve Jbeyin doku harabiyeti" olarak belirtilen 
Ahmet BAYHAN ' ın vücudundan 9 mm. çapında üç 
kurşun çıkarıldı. 

BiNGÖ!-'P~ "FAi~i MEÇ!iU.L" CİNAY~TLER 
· DIZISINE BIR YENISI EKLENDI 

Bingöl'de kırtasiyecilik yapan Mehmet Sabri KI
ZILKAN ' ın cesedi, kaybolduktan üç gün sonra, 
Muş-Bitlis karayolunda terkedilmiş olarak bulundu. 

15.02.1992 günü saat 18.30-19.00 sularında evi
ne gitmek üzere işyerinden ayrılan KIZILKAN, yolda 
iki kişi tarafından alındıktan sonra, kendisinden üç 
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Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum 

gün boyunca haber alı
namadı . 18.02.1992ta
rihinde cesedi 3 kur
şunla vurulmuş ola
rak, vücudunda işken
ce sonucu oluşmuş 
darp izleriyle birlikte 
Muş-Bitlis karayolun
da terkedilmiş olarak 
bulunan KlZlLKAN ' ın 
öldürülmesi, yeni bir 
Vedat AYDIN olayı 
olarak değerlendirili
yor. 

DENG 

Bingöl'de aktif bir 
yurtsever olarak tanı
nan M. Sabri KIZIL
KAN'ın cenazesi, 20. 
02.1992 tarihinde Bin
göl 'de toprağa verildi. 
KlZlLKAN'ın kontr-ge
rilla tarafından öldürül
düğü yaygın olarak 
söyleniyor. 

Ha/it GÜNGEN tüm çabalara rağmen kurtanlamadJ. (Foto: DENG) 

BASINA FiiLi iNFAZ 

18.02.1992 günü akşam saat 20.00 sıralarında , 
Diyarbakır Ofis Akkoyunlu Sk. Çalışkanlar Apt. 1. 
Kat'ta bulunan 2000' e Doğru Dergisi' ne baskın d ü
zenleyen kişi veya kişiler ; dergi çalışanlarından Halit 
GÜNGEN'i, elektrik şalterini indirdikten ve tek kur
şunla başından vurduktan sonra, binaya molotof 
kokteyli atıp kaçtılar. 

2000'e Doğru Dergisi'nin bulunduğu binada si
lah ve gürültü seslerinin duyulmasından sonra polisi 
arayıp bilgi veren bina sakinleri, polisin olay yerine 
gelmesi üzerine birlikte 2000'e Doğru'nun bulundu
ğu daireye girdiler. Yoğun bir duman tabaka~~yla 
kaplı daireye giren polis ve bina sakinleri, GUN
GEN'i yerde kanlar içinde yatar buldular. GÜNGEN 
Diyarbakır Devlet Hastanesi 'nde yoğun bakım altına 
alınmasına rağmen kurtanlamayarak yaşamını yitir-
di. ' 

Olay sırasında hastanede bulunan gazetecilere 
polis tarafından, "bu olayla ilgili ne düşünüyorsu
nuz, söyleyin bakalım" türü ima yollu tehditlerde bu
lunulduğu gazeteciler tarafından ifade ediliyor. Ayrı
ca, GÜNGEN' in çalışma arkadaşı, 2000'e Doğru mu
habirlerinden Ahmet SÜMBÜL de olaydan hemen 
sonra polis tarafından gözaltına alındı. Dergi Büro
su, olaydan sonra uzun süre pol is tarafından sarıla
rak, içeri kimsenin girmesine izin verilmedi. 

Boynundan aldığı tek kurşunla öldürülen Halit 
GÜNGEN'in cenazesi, 19.02.1992 tarihinde, toprağa 

verilmek üzere memleketi olan Şırnak'a gönderildi. 
Şırnak ' ta yapılan cenaze törenine Sosyalist Parti Ge
nel Başkanı Doğu PERiNÇEK ve 2000'e Doğru Ge
nel Yayın Yönetmenl Ferit iLSEVER de katıldı. 

Olaydan sonra bir basın açıklamasıyla olayı kına
yan Güneydoğu Gazeteciler Gerniyeti tarafından ya
pılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: 

"( .. . ) Demokrasiyle yönetilen ülkelerde, insanla
rın meçhul saldırılara kurban gitmesi sonucu, o ülke
lerdeki sözü edilen demokrasi artık düşündürücü ha
le gelmektedir. Güneydoğu Gazeteciler Gerniyeti 
olarak, arkadaşımız Halit GÜNGEN' in katillerinin ve 
arkasındaki karanlık elierin bir an önce ortaya çıkarıl
masını beklernekteyiz. ( .. . )" 

Olayın ertesi günü istanbul'da bulunan 2000'e 
Doğru Dergisi merkezinin önünde bir anma toplantı
sı yapıldı. Bunun yanında Diyarbakır'da da aynı içe
rikte bir anma toplantısı yapıldı. Yine Sosyalist Parti 
Genel Başkanı Doğu PERINÇEK de Diyarbakır'da 
yaptığı bir basın toplantısıyla olayı protesto etti. 

Ayrıca GÜNGEN'in öldürülmesini protesto ama
cıyla 20.2.1992 tarihinde saat 15.00 sıralarında Gaze
teciler Gerniyeti 'nde toplanan yaklaşık 40 gazeteci 
Diyarbakır Valiliği' ne yürüdü. Aralarında Diyarba
kır'da temsilciliği bulunan dergi ve gazetelerden 
Deng, Medya Güneşi, Newroz ve Yeni Ulke Gazete
si muhabirierinin de bulunduğu gazeteciler ile birlik
te 2000'e Doğru Dergisi çalışanları ve diğer günlük ga
zetelerin temsilci ve muhabirierinden oluşan yürüyüş 
korteji, yaklaşık 1 km.'lik yolu yürürken, yer yer yürüyü
şü izleyen insanlar tarafından alkışlarla desteklendiler. 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

Gazetecilerin OHB Valiliği'ndeki protesto eylemi 

Diyarbakır Valiliği'nde, Vali Vekili Ali KÜÇÜKAY
DIN'ın makamına giren gazeteciler, Halit GÜN
GEN'e sıkılan kurşunun basın cam iasına sıkıldığını 

belirterek, "Basına sıkılan kurşunlar bizi yıld,ırmaya

caktır" dediler. Gazeteciler, "Arkadaşımız Halit GÜN
GEN'in ve diğer faili meçhul cinayetler sonucu öldü
rülenlerin katillerinin birah önce bulunmasını istiyo
ruz. Bu duyarsızlık uzun dönem devam etmemeli
dir" diyerek, kalemlerini Vali Vekili Ali KÜÇÜKAY
DIN'ın masasına bıraktılar. 

Valiliğe yürümeden önce, Gazeteciler Cemiyeti' n
de toplanan gazeteciler, Diyarbakır Emniyet Müdü
rü Ramazan ER ile de görüştüler. Görüşmede fail i 
meçhul cinayetleri insanları yıldırmaya yönelik ey
lemler olarak değerlendiren ER, eylemlerin bazıları 

nı Hizbullah adlı örgütün yaptığını tesbit ettiklerini, 
araştırmalarının sürdüğünü belirtti. Bir gazetecinin, 
"Kontrgerilla ile ilgili iddiaları nasl değerlendiriyorsu

nuz?" sorusuna ise, "Bu sorunun muhatabı ben deği
lim, cevap veremem?" dedi. Hizbullah örgütünden 
ellerinde bir kişinin olduğunu söyleyen ER'e, bir di
ğer gazeteci, "Diğer örgütlerden birine operasyon 
yapıldığında onlarca insan yakalanıyor, oysa Hizbul
lah'tan bir kişi elinizde" sorusunu yönelttiğinde, 

"Tahkikatlarımız sürüyor, sonuçlandırmak üzereyiz" 
cevabını verdi. Hizbullah'la emniyet mensuplarının 
yer yer ortak örgütlenmelere gittiğini, dirsek temas
larının olduğunu söyleyen bir gazeteciye ise, "Böyle 
birşey varsa devlet üstüne gider" diyen ER, 200G'e 
Doğru Dergisi'nin bazı kapak haberleriyle ilgili soru
ları da geçiştirdi. 
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Görüşmeye katılan 
2000' e Doğru Dergisi 
muhabiri Ahmet SÜM
BÜL, arkadaşının öldü
rülmesinden sonra gö
zaltına alındığını belir
terek, kendisine işken

ce yapıldığını, öldürül
me eyleminin kendisi
ne yıkılmak istendiğini 
tüm gazetecilerin 
önünde açıkladı. 

Yeni Ülke Gazetesi 
Batman muhabirierin
den Cengiz ALTUN, 
24.02.1992 günü sa
bah saat 9.30 sıraların
da işyerine gitmek üze
re evinden çıktığı sıra
da uğradığı silahlı sal
dırı sonucu öldürüldü. 
ALTUN, Batman' ın en 

(Foto : DENG) işlek caddesi olan Ye-
ni Şehir 8. Cadde Şirin 

Camii civarında uğradığı silahlı saldırıda başından 

ve göğsünden aldığı 3 kurşun sonucu yaralı olarak 
kaldırıldığı Batman SSK Hastanesi'nde yaşamını yi
tirdi. Saldırganların iki kişi oldukları ve beyaz bir bi
nek otomobilden ateş açtıktan sonra, olay yerinden 
süratle uzaklaştıkları olayın görgü tanığı olan iki es
naf tarafından ifade ediliyor. iki esnafın daha sonra 
polis tarafından gözaltına alındığı gelen bilgiler ara
sında . Cengiz ALTUN ' un çeşitli defalar tehditler aldı
ğı, yaklaşık 3 ay önce de Gercüş Jandarma Karakol 
Komutanı tarafından ölümle tehdit edildiği gazete 
yetkil ileri tarafından bildirildi. Öldürülmeden iki gün 
önce iki kişinin ALTUN'un kaldığı evin sahibinden 
Cengiz' i sordukları yakın çalışma arkadaşları tarafın
dan belirtiliyor. 

ALTUN 'un cenazesi, öldürüldüğü gün, Sağlık 

Mahallesi'nde bulunan Nur Camii 'ne getirildi. Ertesi 
günün sabahına kadar camide bekletilen cenaze, 
25.02.1992 günü kılınan öğle namazından sonra sa
at 13.00 civarında toprağa verilmek üzere camiden 
alındı. Yaklaşık 10.000 kişinin katıldığı kitle, cenaze
yi Yeni Ülke Batman Bürosu'nun önüne getirdi. Bü
ro önünde yapılan saygı duruşundan sonra AL
TUN'un cenazesi, Batman Karşıyaka Mezarlığı'n
da toprağa verildi. Olaydan sonra Batman, Sa
son ve Gercüş 'te gün boyu süren kepenk kapat
ma eylemi yapıldı. Batman 'da okuyan öğrenciler 
de derslere girmeyerek protestoya katıldılar. 

Deng, Medya Güneşi, Newrez ve Mücadele Der
gileri'nden birer temsilcinin katıldığı tören olaysız 
son buldu. 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

Olaydan bir gün sonra istanbul 
Tabipler Odası ' nda Cengiz ALTUN 
cinayetini protesto etmek ve AL
TUN'u anmak amacıyla bir toplantı 
yapıldı. Törende Yeni Ülke Gazetesi 
sahibi Serhat BUCAK, olayı protes
to eden ve tüm kurum ve kuruluşla
rı duyarlılığa davet eden bir konuş-

, ma yaptı. Tören gönderilen mesajla
rın okunmasıyla sona erdi. 

NUSAYBiN'DE 
iŞYERLERiNE KUNDAKLAMA 

19.02.1992 tarihinde Mardin' in ' 
Nusaybin ilçesi' nde kif!Jiiği belirsiz 1 

DENG 

kişiler tarafından, HE:P Ilçe Başkanı 
Hasan BOZKURT'a ait giyim mağa
zasına ve Şeymuz KAYA'ya ait ma Yeni Ülke Muhabiri CengizALTUN'un cenaze töreni. (Foto: DENG) 

ğazaya patlayıcı ve yanıcı maddeler atıldı. Saat 
13.30 sularında Şeymuz KAYA'ya ait mağazaya iki 
kişi tarafından atılan tahrip gücü yüksek bombadan 
yaklaşık 2 saat sonra, bu kez Hasan BOZKURT'a 
ait işyerine yakıcı ve bağucu etkisi olan maddeler 
atıldı. Şeyhmuz KAYA'ya ait işyerine atılan bomba 
sonucu yaralanan Yaşar AKTAŞ, Mardin Devlet Has
tanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaylarla il 
gili olarak görüşlerine başvurduğumuz HEP il çe 
Başkanı BOZKURT şÖyle konuştu : · 

"Dükkanıma bomba atılmadan yaklaşık 15-20 da
kika önce bir misafirim geldiği için dükkandan ayrıl
dım. Eve ulaştığımda, gelen telefon üzerine tekrar 
geri döndüm. Dükkanıma atılan bomba, yakıcı ve 
bağucu özellikleri olan bir bombadır. Kundakçılar, 
bombayı içeri attıktan hemen sonra kaçmışlar . ilçe 
halkı ve dükkanda bulunanlar peşlerine düşmeleri
ne rağmen yakalayamamışlar. Olayı protesto ediyo
rum." 

KONTRGERiLLA SiLVAN'DA 

"Faili Meçhul" cinayetierin son örneği Silvan'da 
kendini gösterdi. 1962 Nusaybin doğumlu , evli iki 
çocuklu sağlık memuru ve Tüm Sağlık-Sen ' in aktif 
üyelerinden Şeyhmuz AKINCI, 27.02.1992 günü 
saat 8.00 civarında sağlık ocağına giderken, kısa 
mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla öldürül
dü. 

Daha önce Şırnak'ın idil ilçesi'nde görev yapan 
AKINCI, bir keresinde de arabası taranarak öldürül
mek istenmişti. i dil Alay Komutanı' ndan sürekli 
ölüm tehditleri alan AKINCI, yaklaşık 2 ay önce Sil
van'a atanmıştı. Hanımı ile birlikte işe giderken Ulu
camii civarında , ana giriş kapısının hemen önünde 
arkadan yaklaşan saldırganın yaklaşık 10 cm. mesa-

feden ensesine dayadığı tabancadan çıkan tek kur
şunla öldürülen AKINCI, aynı gün Nusaybin'de top
rağa verildi. 

Görgü tanıklarının yaptığı tarife göre; siyah takım 
elbiseli, ayağında beyaz spor ayakkabısı, genç, kaş
kollu olan saldırganın, saldırıdan hemen sonra cami 
avlusuna girip, sakin bir şekilde yürüyerek olay ye
rinden uzaklaştığı bildiriliyor. 
. Olaydan sonra; Kemal ACiL (Diyarbakır TMMOB 
ll Koordinasyon Sekreteri), Aziz GULEÇ (Diyarbakır 
Eğ it-Sen Şube Sekreteri), Vezir PERiŞAN (Beledi
ye- iş Şube Başkanı), Ali KAYA (Tüm Bel-Sen Di
yarbakır Şube Sekreteri), Hüseyin TURHALLI 
(HEP Diyarbakır il Başkanı), A. Vahit KAYA {Tüm 
Sağlık-Sen Diyarbakır Temsilcisi), Musa ÇELiK 
(Yol - iş 1 Nolu Şube Başkanı), Mehmet YILDIZ 
(Petrol-iş Şube Sekreteri), Ruhi KOÇ {T.T.B. Di
yarbakır Oda Sekreteri) ve Sabahattin ACAR 
(i HO Diyarbakır Şube Sekreteri) imzalarıyla yapı
lan basın açıklamasında özetle şu görüşler dile 
getirildi : 

"( ... ) Daha önceki cinayetlerde olduğu gibi, bu ci
nayet de önceden planlanmış ve profesyonelce iş
lenmiştir. Silvan ' ın merkezi yerinde, Hükümet Kona
ğı ' nın hemen yanında saldırının olması, katilin ne ka
dar rahat ve güvenlikte olduğunu göstermektedir. 
Bu olay, bölgemizde işlenen cinayetlerden, karanlık 
güçlerce organize edilmiş ~ğer olaylardan ayrı de
ğildir , onun bir devamıdır ve bir amaca hizmet et
mektedir. ( ... ) , 

Hükümetin şeffaflık politikasının tam tersi olarak 
i şlenen bu cinayetierin faillerinin hiç bulunamaması
nı ve bu konuda ciddi olarak olayların üstüne gidil
nıenıesini kınıyoruz. Bir an ewel katillerin bulunma
sını istiyoruz. Bu cinayetleri işleyen ve himaye eden
leri laneti iyoruz." 
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• 
DlYARBAKIR'DA 

• 
NEWROZ'A POLIS SALDIRISI 

14 Mart 1992 tarihinde Diyarbakır'da, Nilgün Düğün 

Salonu'nda düzenlenen ve izleyicilerin coşkusu ve katılı

mıyla Newroz şenliğine dönüşen nişan töreni, polisin per

vasız saldırısına uğradı. Şenliğin bitiminde salondan ayrı

. lan yaklaşık 2000 kişilik kitleye saldıran polis, aralarında 

şenliğe katılan sanatçılarında olduğu 20'si kadın yaklaşık 

150 kişiyi gözaltına aldı. 
Kürt halkının ulusal uyanışında ve kitleselleşerek yük

selen ulusal kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sa

hip olan Newrez'un yaklaşması sebebiyle de geniş bir 

içerik ve dolu bir programla düzenlenen şenlik, daha baş

lamadan önce polisin yoğun tehditleriyle karşılaştı. Gün

düz saatlerinde daha hazırlıklar devam ederken salonu 

basan polis, salonda hazırlıkları sürdüren gençlere yöne

lerek "Siz salonu düzenieyin bakalım. Hele bir akşam ol

sun, tümünüzün ayaklarını kıracağız. Saddam'ın Halepçe

si'ne bile şükredeceksiniz." diyordu. Polislerin tüm baskı, 

engelleme çabalarına ve alınan aşırı tertibata rağmen şen

lik, akşam saat 19.00'da başladı. 
Kürt Ulusal Marşı "Ey Raqip" eşliğinde Kürdistan şehit

leri anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan şenlik, sunu

cunun açış konuşmasıyla sürdü . Açış konulmasında, 

Newrez'un ulusal mücadele içindeki önemine değinen 

sunucu, günümüzde mücadele sürecinin kritik bir nokta

ya geldiğine dikkat çekerek "Sağlıklı ve olgun zeminlerde 

süren mücadeleyi hiçbir güç bitiremez. Kürt halkının mü

cadelesi bitmeyecektir. Tarihi boyunca hiçbir zorluğa bo

yun eğmeyen yiğit Kürdistan halkı, her zaman Dehaq'la

rın kafasını parçalayacak Kawa'lara sahiptir, sahip olacak

tır." sözleriyle konuşmasını bitirdi. 
Sunuş konuşmasından sonra Diyarbakır Halk Oyunla

rı Ekibi'nin gösterisi ile devam eden şenlik, sırasıyla BI

JAR, SiPAN, Nasır REZAZi, ROJA, ŞANOYA ROJA AZA

Di ve KOMA DENGE AZADi'nin katılımlarıyla sürdü. ŞA

NOYA ROJA AZADi'nin sergilediği "DAWiYA DEHAO" ad

lı oyun dışında, şenliğe, yaşları 8-10 arasında değişen ço

cukların rol aldığı küçük bir skeç renk kattı. Her yeni sa

natçının sahneye çıkmasıyla giderek yükselen coşku, dev

let güçlerinin ortamı sürekli terörize etmesine rağmen, 

Kürt . insanının ulusal bayramına sahip çıkışının canlı bir 

göstergesi de oluyordu. Devletin "Resmi başvurulara izin 

vereceğiz" söylemlerine rağmen, Kürdistan'da yapılan 

tüm şölen, şenlik, panel vb. etkinliklere izin verilmemesini 

dikkate alan katılımcı kitlenin coşkus11yla Newroz şöleni

ne dönüşen etkinlik tüm coşkusuyla devam ederken, po

lis de şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunlukla düğün 

salonunun etrafını sardı. Şölenin başlamasından yaklaşık 

1 saat sonra giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alan 

polis, şenlik süresince içeri girip çıkan herkese acımasız

ca saldırdı. Yeni hükümetle birlikte giderek saldırganlaşan 

polisin, hükümetin kimi kurumlarını bile takmayarak, yer yer 

40 

F. AYDIN 

Şırnak örneğinde olduğu gibi yürüyüşler dGzenleyip Kürtlere 

ölüm diye bağırarak, son Diyarbakır örneğinde olduğu gibi 

yüzlerce insana acımasızca saldırarak bir nevi güç gösterisin

de bulunması; hükümetin kendi kurumları üzerinde ne dere

ce denetim sahibi olduğunu göstermesi bakımından da açık 

bir örnek oluşturuyor. Son dönemlerde ortamın gerginleşme

sinin de sağladığı avantajlarla, "Newroz Sendromu"nu· da fır

sat bilen polisin, daha farklı etkinliklerde katliamlara bile baş

vurması olağanüstü bir durum olmasa gerek. · 

Ağır silahları ve kalaslarıyla istisnasız şenliğe katılan 

tüm insanlara vahşice saldıran, aralarında gazetecilerin, 

insan hakları kuruluşları temsilcilerinin, Medice-Internati

onal çalışanlarının, il Genel Meclisi üyelerinin de bulundu

ğu birçok kişiyi döverek gözaltına alan polisin, göza~ına 

aldıkiarına ağır işkenceler yaptığı da gelen haberler arasında. 

Gözaltına alınan ve gece saat 02.00 civarında serbest 

bırakılan Medice-International temsilcisi Alexander KAUZ 

yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Bu saldırıyla Türk polisinin 

ne kadar 'demokrat', ne kadar 'insan haklarından yana' 

olduğunu gözlerimle gördüm." Gözaltında kendisine in

sanlık dışı muamelelerde bulunulduğunu, dayak atıldığını 

söyleyen KAUZ, "4 filmime el konuldu, ayrıca Nikon mar

ka fotoğraf makinam da kınldıktan sonra bana geri veril

di." diyor. Polisin saldırısı sonucu büyül< bir maddi hasa

rın yaşandığı salonda, ayrıca piyasa değeri yaklaşık 150 

milyon liraya varan cihazlar tahrip edildi. insanlara yaptığı 

saldırılar sonuc:u tatmin olamayan polis, bu kez hıncını 

adeta fotoğraf makinalarından ve cihazlardan alıyordu. 

Şenliği izleyen tüm gazetecilerin fotoğraf makinalarını kı

ran , filmlerine el koyan polis, video çekimi yapan birçok 

kameramanın kameralarına da el koydu, kimilerini ise kırdı. 

Gözaltına alınan ve ağır işkenceler gören insanlardan 

isimlerini tespit adebildiklerimiz şunlar: Koma Denge Aza

di'nin elemanları; Nuri ERDEM, Serhat KARAKAŞ, Dilek 

TATLIDiL, Ömer AVCI, ibrahim ERDEM, Şanoya Roja 

Azadi Oy~cuları; Dara KARAKAŞ, Namdar ÇAMLIBEL, 

isa KAYA, Nurten ÖZDEMiR, Zana SEZEN, Faruk TU

LAY, geceye katılanlardan Üzeyir AVCI, ikramettin 

OGUZ, Yılmaz iL, Nevin iL, Paşa AKDOGAN, AVahap 

KARHAN, Emine DEMiR, Nafiye DEMiR, Zana BUDAK, 

Sıddık ÇELiK, Yalçın BOZARSLAN, Cengiz ÖZSOY, Rey

han KÖŞKER,' Zelal BOZARSLAN, Remzi GÜLDER E, Yal

çın KORKUlAN, Ahmet KILIL, Ahmet BOZKURT, Ahmet 

KAHRAMAN, Mehmet YALÇIN, A.Bahri KARHAN, Elmas 

ATMACA, M.Süreyya YILMAZ, Hevi BOZARSLAN, Rahat 

BUDAK, Özan SiPAN. Ayrıca soyadları tesbit edemediği

miz Recai ve Cahit isimli iki kişiyle, ŞEŞEOGLU soyadlı 

iki bayan. Bunun yanında şenliğe katılmak üzere gelen, 

iran Kürdistanı'ndan sanatçı Nasır REZAZi de bir gece 

gözaltında tutulduktan ve dayak ve hakaretlere uğradık

tan sonra Savcılık tarafından serbest bırakıldı. 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

Olaydan sonra Diyarbakır Barosu avukatlarından Se
mir GÜZEL, iHD istanbul Şubesi, iHD D iyarbakır Şubesi 
ve Diyarbakır HKD birer basın açıklamasıyla olayı kınadı
lar. Basın açıklamaları özetle şöyle: 

"BASlN AÇIKLAMASI 

14.3.1992 akşamı Diyarbakır'da Nilgün Dü~ün Salo
nunda yapılan ve izleyiciler tarafından Newrez Bayram ı
nın da kutlandı~ı bir nişan töreni sonunda, saat 22.00 su
larında salondan çıkan 2-3 bin kişi Emniyet güçlerinin 
pervasız bir saldırısına u~ramıştır. . 

Kutlamaya katılan müvekkillerim Nevin IL ve Cengiz 
ÖZSOY, yaklaşık 100 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştır. 

Emniyet güçleri "izinsiz Newrez kutlaması" bahanesiy
le, kadınlı çocuklu kalabalı~ın üzerine ellerindeki sapa ve 
silahlarla pervasızca saldırmış, kutlamaya katılan müvek
killerim ve di~er insanları kalabalık arasından rasgele se
çerek gözaltına almışlardır. 

Ayrıca geceye konuk olarak gelen sanatçılardan Ko
ma Denge Azadi üyeleri, Şanoya Roja Azadi oyuncuları 
ve iran'lı sanatçı Nasır Rezazi, ses ve müzik aletleri de tah
rip edilerek gözaltına alınmışlardır. 

Polisin "Newroz Kutlaması" bahanesiyle yaptı~ı bu sal
dırının hiçbir haklı ve yasal yönü bulunmamaktadır. ( ... ) 

Müvekkillerim ve onlarla birlikte alınan kalabalık grup
tan son şu ana kadar sa~lıklı bir haber alınamamıştır. 
Son derece haksız ve yasadışı olan saldırıyı ve gözaltıları 
kınıyor, gözaltındakilerin bir an önce bırakılmalarını talep . 
ediyor; kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyorum. 

Av. Semir GÜZEL 
Diyarbakır Barosu Avukatlarından" 

"BASlN AÇIKLAMASI 

14.3.1992 akşamı Diyarbakır Nilgün Dü~ün Salonu'n
da yapılan Newroz kutlamasından da~ılan kitleye saldı
ran güvenlik güçlerinin, dayak ve zorla 1 OO'ü aşkı n insa
nı gözaltına alması , Kürtlere yönelik zulmün tırmand ırılma
sı sinyallerini veriyor. 

Aralarında Koma Denge Azadi müzik topluluğ u, Şa
noya Roja Azadi Tiyatro toplulu~u . ve iran ' lı sanatç ı Nasır 
Rezazi'nin de bulundu~u gözaltına alınan 100 kişiden 
12'si derne~imizin üyesid,i.r. Derne~imizin üyesi Nuri E.R
DEM, Serhat KARAKAŞ, ümer AVCI , Dilek TATLIDIL, lb
rahim ERDEM, Dara KARAKAŞ, Zana SEZEN, Namdar 
ÇAMLIBEL, Nurten ÖZDEMiR, Faruk TULAY, Üzeyir AV
Cl ve ikramettin OGUZ'un can güvenliklerinden ve gözal-
tında işkence görmelerinden endişeliyiz . ( ... ) · 

insanların ulusal bayramlarını kutlamaları ve kendi kül
türlerini sergilemeleri en do~al haklarıdır. Newrez Bayra
mı yasallaşmalı ve her türlü baskıdan arındırılarak kullan
malıdır. Halkların hak eşitli~i ve kardeşli~ine yönelik düş
manlıkları tırmandıran baskıcı, inkarcı ve zulümcü uygula
malardan arınmak insan hakları için zorunluluktur. 

Gözaltına alınan üyelerimizin haksız yere gözaltına 
alınmalarını protesto ediyor ve derhal serbest bırakılmala
rını istiyoruz. 

iNSAN HAKLARI DERNEGi iSTANBUL ŞUBESi 
YÖNETiM KURULU" 

DENG 

"BASlN AÇIKLAMASI 

14:3 .. 1992 akşamı Diyarbakır'da Nilgün Dü~ün Salo
nu'nda yapılan ve izleyiciler tarafından Newrez bayramı
nın da kutlandığı bir nişan töreninde saat 22.00 sularında 
salondan çıkan 2-3 bin kişi güvenlik kuvvetlerinin saldırısı
na maruz kalmışlar. 100 kişiye yakın insan gözaltına alın
mıştır.( ... ) 

Başta Başbakan'ın ve diğer devlet yetkililerinin son 
günlerde sürekli olarak yaptıkları "Newrozun serbestçe 
kutlanabileceği , hatta bu kutlamaların devlet dairelerinde 
bile yapılabileceği" yolundaki güvenceyi veren açıklamala
rınln ' Diyarbakır Polisi'nce hiç umurs?nmadığı dün geeeki 
şölen sırasında açık bir biçimde ortaya çıkmıştır . 

Buda gösteriyor ki devlet çifte standart bir politika güt
mektedir. Dış ve iç kamuoyunda Kürt realitesini tanıyoruz 

· KürtlerdeTürkler gibi yasalar karşısında birinci sınıf vatan
daştırlar. ,A.ma bölgemizde uygulanan uygulamalar bize 
doğru olmadığını göstermektedir. 

Kürt realitesi sadece dış ve iç kamuoyunu yanılımak
tan başka bir şey de~ildir. Madem ki Newrez Bayramı 
kutlamaları herkes tarafından serbestçe kutlanacaksa, ne
den bu kadar insan dövülerek gözaltına alındı? Yetkilile
re soruyoruz. 

iHD D.Bakır Şube Başkanı Av. Fevzi VEZNEDAROGLU 
' Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet ATA" 

"BASINA VE KAMUOYUNA 

14.3.1992 akşamı Diyarbakır Nilgün Düğün Salonu'n
da yapılan ve izleyicilerin katılımıyla Newrez şölenine dö
nüşen nişan töreninden çıkan , çoğunluğunu kadın ve ço
cukların oluşturduğu 2-3 bin kişilik kitle, güvenlik güçleri
nin saldırısına uğradı . ( ... ) 

Geceye konuk olarak katılan Kürt sanatçılarına yapı
lan saldırı, bunun ötesinde etkinliğe katılan tüm insanları 
"potansiyel suçlu" görüp istisnasız tümüne saldıran poli
sin bu tavrı, "demokrasi" ve "insan hakları" havarisi kesi
len yeni hükümetin "şeffaflık ve şefkate" dayalı "yeni" poli
tikasının da açık ifadesidir. 

Tek suçları Kürt halk türkülerinin ezgilerini seslendirrnek 
olçın müzik aletlerinin bile parçalanmasını emreden bu zihni
yetin halkımıza verabiieceği zulümden başka ne olabilir ki? 

Tüm bunlara rağmen Newraziara kilit vurmak isteyen
ler çok iyi bilmelidirler ki, tüm çabaları boşunadır. Şafakla
rın karanlıklada beslandiğini tüm herkes biliyor. Saldırılar
la sesleri kesilmek istenen sanatçılarımızın ve halkımızın 
sesi, sokaklara daha bir gür çarpacaktır. 

Bir kez daha hatıriatmakta yarar görüyoruz: 
Bir halkın türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan 

daha güçlüdür. 
Newroz'a ve dolayısıyla Kürt halkına yapılan bu saldırı

. yı kınıyor, kamuoyunu duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 

HKD (HALK KÜLTÜR DERNEGi) GYK BAŞKANI 
Mazhar KARA" 

Gözaltına alınanlar 17.3.1992 günü DGM Savcılığı'na 
çıkarıldılar. DGM Savcılığı'nca Sorgu Hakimliği'ne sevke
dilen Nevin iL ve Yılmaz iL tutuklanırken, geriye kalanlar 
aynı gün serbest bırakıldılar. 
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Demokrasi Mücadelesinde Yeni Kazanunlar Kay1plarla Birlikte Elde Ediliyor: 

İSTANBUL HKD KAPATlLDI, 

DİYARBAKIR HKD 

F AALİYETLERİNE BAŞLADI 

Demokrasi mücadelesinin boyutlandığı ve bu 
alanda mücadele yürütecek kurumların önem ka
zandığı bir dönemde; devletin bu alana yönelik bas
kı ve sindirme politikaları · da yoğunlaşıyor. Özellikle 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesi önünde 
en büyük engel olarak duran Kürt sorununun çözü
müne yönelik kendi alanlarında perspektif sunan, yıl
lardan beri ırkçı-asimilasyoncu politikalar sonucu ta
rih sahnesinden silinmeye çalışılan Kürt halkının dili
ni, kültürünü, falklorunu araştırıp geliştirmeye yöne
lik çalışmalar yapan sınırlı sayıda kurum da baskı 
politikalarından nasibini alıyor. Ancak, haklarını ala
bilmenin yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini gi
derek daha çok kavrayan kitleler, bu alanda da yeni 
yeni kurumları yaratmaya devam ediyorlar. 

Yaklaşık 3 yıldan beridir istanbul'da faaliyetlerini 
sürdüren ve bu süreç içinde tüm anti-demokratik uy
gulamalara ve olanaksızlıklara rağmen Kürt halkının 
ulusal kültür değerlerini ortaya çıkarmak ve onları 

geleceğe aktarmak gibi soylu bir hedefi, ödün ver
meden sürdüren HKD; 21.02.1992 tarihinde istanbul 
Valiliği'nin kararıyla kapatıldı. Aynı gün saat 18.30 sı
ralarında dernek binasına gelen polis, demekte bu
lunan insanların bina dışına çıkmasını, dışarıdan ge
lenlerin binaya girmesini engelleyerek, binada "ara
ma" yaptı. 15 gün kadar önce de dernek binasında 
yapılan aramada; özellikle yeşil, kırmızı ve sarı renk
lerden oluşan mendiller, halk oyunları kostümleri, 
dernek arşivinde bulunan yasal kitap ve dergiler, 
Kürt göçü sırasında çekilmiş dialar gibi "suç a:ıetleri" 
ele geçirilmişti. Bu kez arta kalan "suç aletlerine" de 
el koyan polis; demekte bulunan, aralarında 14 ya
şındaki A.Ç.'nin de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına al
dıktan sonra, dernek binasını mühürledi. Gözaltına 
alınanlar ertesi güne kadar "şüpheli şahıs" muamele
si gördükten ve "bir daha derneklere gitmeme" ko-
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nusunda uyarılıp, babacan bir kaç cop darbesi ye
dikten sonra serbest bırakıldılar. 

istanbul Valiliği tarafından yapılan kapatma bildiri
minde; derneğin "kanun ve tüzük hükümlerine aykırı fa
aliyet gösterdiğinden, dernek hakkında TCK'nın 125 ve 
müteakip maddelerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu' na ve 2908 sayılı kanunun 5, 37 ve 48. madde
lerine muhalefetten istanbul DGM C. Başsavcılığı'na 
suç duyurusunda bulunulduğu, bu faaliyetler sebebiyle 
Valilik tarafından faaliyetten alıkonulduğu" tebliğ edildi. 

Böylece "demokratik bir hükümet" döneminde, 
tüm yasal gerekleri yerine getirilerek kurulan yasal 
bir kültür derneğinin, nasıl "ülke topraklarını böldü
ğü", onu "bir başka devletin egemenliği altına soktu
ğu" keşfedilmiş oldu. 

Olay sonrası, bir basın açıklaması yapan Dernek 
Başkanı Üzeyir AVCI; demokrasi kavgasının, örgüt
lü kitlelerin birer mücadele alanı olan böylesi kurum
larla daha da ileri mevziler kazanacağını, bu müca
delede meşru haklarını kullanmaktan bir an dahi ge
ri durmayacaklarını ve mücadelelerini sürdürecekle
rini vurguluyarak; bu türden anti-demokratik uygula
maları protesto ettiklerini v~ kamuoyunu daha du
yarlı davranmaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca, der
neklerinin açılması için "HKD AÇlLSlN" başlığıyla 

bir imza kampanyası başlattıklarını ve tüm demokra
tik kurum ve kuruluşların ve demokrat kişilerin bu 
kampanyaya omuz vermelerini beklediklerini söyledi. 

DiYARBAKlR HALK KÜL TÜR DERNEGi 
FAALiYETLERiNE BAŞLADI 

5.1 .1992 tarihinde Diyarbakır Valiliği' ne başvuru
da bulunarak kuruluşunu gerçekleştiren Halk Kültür 
Derneği, 23.2.1992 tarihinde, yaklaşık 1000 kişinin 

katıldığı görkemli bir açılışla faaliyetlerine başladı. 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

Diyarbak1r HKD'nin açJ!Jşmdan bir görüntü. 

Bir halkın ancak ulusal kültür değerlerini koru
yup geliştirebildiği ölçüde varlığını sürdürüp, halkın 

kültür kavgasında ileri mevziler kazanılabileceğine 
olan inançlarıyla Halk Kültür Derneği'ni Diyarbakır'da 
kuran yurtseverler, amaçlarını şöyle açıklıyorlar: 

"Halk olarak varlığımızın olmazsa olmaz temel 
koşulu ulusal varlığımızdır. işte HKD bu bilinçle va
rolma yürüyüşündeki yerini alırken, gelişen sürece 
devrimci müdahalede bulunmayı da kendisine şiar 

Kulp'un Esqar Köyü MezresQr 
M ez rası 'nda çığ altında kalan arkada§ımız 

HARUN EREN·i 

ve ailesinden 5 ki§iyi kaybettik. 
Çığ altında kalarak ya§amını yitiren tüm 

insanlarımızın acısını payla§ıyor, dostlarına 

ve arkada§larına ba§sağlığı diliyoruz. 

DENG DERGİSİ 
DİYARBAKIR TEMSİLCİLİGİ 

ÇALIŞANLARI 

Foto: DENG 

DENG 

etmiştir. Yine çok iyi bi
lindiği gibi egemenler 
halkımızın bugüne de
ğin yaratmış olduğu 

tüm ulusal ve insani 
değerlerini ortadan kal
dırmaya, dejenere et
meye ve böylelikle hal
kı"mızı kökleri koparıl

mış, şekilsiz, kof bir yı
ğına dönüştürmeye ça
lışmışlar, çalışmaktadır

lar. Yıllardır pervasızca 
uygulanagelen gerici
şoven ve asimilasyon
cu politikalar bunun 
somut ifadesidir. 

işte bu uğursuz po
litikaları olumsuzlaştır

maya yönelik mücade
lemizdeki etkinliğimi-

zin ölçütü, dostlarımızın destek ve dayanışması ola
caktır." 

Diyarbakır'da yıllardan sonra kurulan ilk kültür 
derneği olan HKD, açılışından sonra da özellikle 
gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmakta . Halk oyunla
rı, müzik, dil alanlarında komisyonlar oluşturarak ça
lışmalarına başlayan HKD; kadın, gençlik gibi alan
larda da komisyonlar oluşturarak giderek geniş bir 
kitlenin çalışma platformu olmayı hedefliyor. 

Arkada§ımız 

HARUN EREN 

ile birlikte ailes~nden 5 ki§i çığ altında 
kalarak ya§amını yitirdi. 

Tüm dostlarımız ve arkada§larımıza 
ba§sağlığı diliyor, acılarını payla§ıyoruz . 

Arkadc:§l;::rı Adına 

HANIFI EREN 
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•• 
"KURT HAK ve OZGURLUKLER VAKFI" 

KURULUŞ ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

26 Mayıs 1991 tarihinde, istanbul'a yerleşmiş 
130 Kürt aydınının katılımıyla gerçekleştirilen bir top
lantıda, Kürtlerin karşı karşıya oldukları insan hakları 
ihlalleri ve çağdışı uygulamalar karşısında birlikte ne
ler yapılabileceği tartışılmış, kalıcı bir örgütlenmenin 
yaratılmasına karar verilmiş ve "Kürt Hak ve Özgür
lükler Girişimi Komitesi" adıyla bir ön girişim komite
si oluşturulmuştu. Kurulacak oluşumun temel ilkele
ri şöyle açıklanmıştı : 

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtlere karşı 

yürüttüğü politikalar sonucunda yaşanan insani ve 
ulusal hak ihlallerinin sona erdirilmesi, Kürtlerin de öz
gür ve uygar bir toplum olarak dünya insanlık alemin
deki onurlu yerine oturması için mücadele edilmelidir. 

- Resmi çevrelerin yansıttığının aksine Kürtler, 
Türkiye'de bir etnik azınlık değil, bir ulustur. Bu tes
pit, Kürt sorununa doğru bir biçimde yaklaşmanın 
ve çağdaş çözümler bulmanın temel koşuludur. Bu 
temelde, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri 
olan ulusların kaderlerini özgürce belirlemeleri hakkı
nın Kürtlere de tanınması esas kabul edilerek; Türki
ye'de Kürt ulusal kimliğinin tanınması ve Kürt dili ve 
kültürü üzerindeki tüm baskıların kaldırılması ve 
Türklerin sahip oldukları her hakka, Kürtlerin de sa
hip olması gerekir. 

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vakit geçirmeksi
zin imzaladığı tüm uluslararası sözleşmelerin gereği
ni yerine getirmeli ve hiç bir çekince koymadan 
uluslararası hukukun temelini oluşturan tüm sözleş
meleri imzalayarak, uygulamaya koymalıdır. 

- Girişim, Kürt siyasi güçlerinin bir birliği anlamı
na gelmediği gibi, farklı bir alana ve anlayışa teka
bül etmesi nedeniyle Kürt siyasi güçlerinin varlığını 
yadsımaz ve bu güçlere alternatif bir tutumu temsil 
etmez. Bu nedenle girişim, herhangi bir Kürt siyasal 
organizasyonunun uzantısı değildir ve hiç bir hare
ketin ağırlığını kabul etmez. 

- Girişim, içerde ve dışarda aynı çalışmaları ya
pan tüm kuruluş ve güçlerle, Kürt ulusal kimliğinin 

tanınması ve Kürtlerin, uluslararası hukukun öngör
düğü ilkeler çerçevesinde, tüm ulusal-demokratik 
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hak ve özgürlüklerini kullanması ve bu hakların gü
vence altına alınması amacıyla dayanışma içinde 
olacaktır. 

- Bu amaçla girişim, iç ve dış tüm güçleri hareke
te geçirmeyi ve onlara bu doğrultudaki çalışmalarında 
yardımcı olmayı ve kendi çalışmalarında bu kuruluşla
rın desteğini almayı kaçınılmaz bir görev kabul eder. 

Önüne bu amaç ve ilkeleri koyan "Kürt Hak ve 
Özgürlükler Girişimi Komitesi" 8 ay süren çalışmala
rını tartıştırmak ve kalıcı bir örgütlenmeyi karara bağ
lamak için, Kürdistan'ın değişik yörelerinden ve met
ropollerden 500 Kürt aydınına çağrıda bulundu. Çağ
rı mektubunda, Komite'nin önüne koyduğu temel il
keler belirtildikten sonra özete şöyle deniliyordu: 

"Ulusların kaderini tayin hakkı ile insan haklarının 
içiçe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz . Kürtlerin de, 
uluslararası hukuka dayalı bu meşru haklarını kullan
mak istemelerinden daha doğal ne olabilir? 

işte bu insani ve ulusal haklarımız için Kürt aydı
nı olarak biz de hayatın her alanında kalıcı örgütlen
meleri yaratmak zorundayız . Bunun için, - aramızdaki 

anlamsız çatışmaları bir yana bırakarak, biribirimizin 
varlığına ve düşüncesine saygı göstererek, uygar di
yaloga dayalı, çok sesli ve renkli birlikler oluşturmalıyız. 

Komitemiz istanbul'da oturan Kürt aydınlarının 
seçtiği insanlardan oluştuğu için ; kurulacak örgütün 
daha geniş, katılımcı bir aydın grubu tarafından seçi
lecek yeni bir komite eliyle hayata geçirilmesinin da
ha anlamlı olacağı kararına vardık. 

Bildiğiniz gibi örgütsüz toplumların insani ve ulu
sal haklarının elde edilmesi ve çağdaş toplumlar ara
sında onurlu bir yere gelmesi mümkün değildir. Bizim 
de amacımız paylaşımcı, katılımcı, çok sesli demokra
tik ve uygar bir Kürt toplumunda yaşamak olmalıdır. 

işte bu amaçla, farklı eğilimler taşıyan Kürt aydın
ları olarak bu tarihi sorumluluğu omuzlamak için bu 
adımı atmış bulunuyoruz. 

Hedeflediğimiz amaca ulaşmak için oluşturacağı
mız örgütlenme biçimini tartışmak ve bir Kürt aydın 
inisiyatifini birlikte oluşturmak için sizi de, yeri zama
nı ve gündemi belirlenen toplantıya bekliyoruz." 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

Toplantının yapılacağı gün, gerek istanbul, ge
rekse diğer bölgeler açısından sert bir kış yaşanıyor
du. Sürekli yağan kar Kürdistan'ın bir çok bölgesin
de ulaşıma engel oluyordu. Bu nedenle Hakkari, 
Van, Muş, Bitlis, Kars, Elazığ illerinden gelecek olan 
davetliler, yarı yoldan geri döndüklerini belirten tele
fonlar ettiler ve başarı dileklerini ileten mesajlar yol
ladılar. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, istan
bul, Ankara, izmir, Adana, Mersin, Adıyaman, Ağrı, 
Malatya, Antep, Konya, Şırnak, Urfa ve Diyarbakır'
dan 185 Kürt aydını, 23 Şubat 1992 günü istanbul Mül
kiyeliler Birliği toplantı salonuna ulaşmayı başardılar. 

Her inançtan (müslüman, süryani, yezidi, ateist), 
her yaş grubundan, her meslekten, her sosyal sınıf 

ve katmandan, her siyasi görüşten insanın çağrılı ol
ması bu girişimin en çarpıcı özelliklerinden birini 
oluşturuyordu. Çağrılı olan herkese söz hakkı veril
mesi ilkesi benimsendiğinden, zaman darlığı dolayı
sıyla konuşmalar beş dakika ile sınıriandınimak zo
runda kalındı. Konuşmacıların tümünün düşüncelerini 
hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, özgürce dile getir
mesi, çok farklı düşüncelerin büyük bir olgunluk ve 
hoşgörü ile karşılanması, toplantının bir diğer çarpıcı 
özelliğiydi. Bu, aynı zamanda kurulacak örgütlenmenin 
niteliğinin bir göstergesi olması açısından önemliydi. 

Ancak, tüm olgunluğa rağmen, çağrılılardan Ab
durrahman DÜRRE'nin konuşması toplantının sevi
yesiyle çelişen tek tavırdı. Adı geçen konuşmacı, 
Hazreti Muhammed'in Medine'ye göçü sırasında 

müslümanların bir cami yaptırdığını, münafıkların da 
bu caminin karşısına bir mabet yaptırdıklarını, müna
fıkların müslümanlar karşısında tutunamadıklarını ve 
müslümanların onların mabedini kenef olarak kullan
dıklarını belirterek; kurulmuş olan bir vakıf varken 
kurulacak ikinci bir vakfın kenef olacağını belirtti. Bu 
konuşma, esas olarak konuşmacının demokrasi an
layışının çarpıcı bir örneğini teşkil ediyordu. Ancak 
bu konuşma bile toplantının olgunluğunu bozmadı. 

Yaklaşık 30 konuşmacının görüşlerini iletmesi ve 
tartışmalar sonucunda yapılan oylamada 3 red oyu
na karşılık 182 kabul oyuyla Kürt halkının insani ve 
ulusal haklarını savunacak, Kürt tarihi, dili, sanatı ve 
kültürü alanlarında akademik çalışmalar yapacak bir 
vakfın kurulması karara bağlandı. Vakfın kuruluşu 

amacıyla, toplantıya katılamayan insanların da katılı
mına açık olmak kaydıyla 75 kişilik bir kurucular ku
rulu seçildi. Vakfın adının tesbiti ve kuruluş çalışma
ları için gerekli hazırlıkların yapılması görevi kurucu
lar kuruluna bırakıldı. Bunun yanında toplantıda bir 
"Sonuç Bildirgesi" tartışılıp kabul edildi. Bu bildirge 
Kürtçe, Türkçe ve ingilizce olarak Türkiye ve dünya 
kamuoyuna duyuruldu. Sonuç bildirgesinde özet 
olarak şu görüşler yer alıyordu: 

DENG 

"Kürt ulusu 30 milyon nüfusuyla Ortadoğu'nun 
en eski, en büyük ve aynı zamanda en mağdur ve 
mazlum halkıdır. 

Kürt sorununa dem'okratik ve barışçı bir çözüm 
bulunmadan ne Türkiye'de ne de Ortadoğu'da hu
zur sağlanamaz. 

Kürt ulusal sorunu, ulusların kaderlerini özgürce be
lirleme hakkı çerçevesinde çözülebilir. Bunun için halkı
mızın başvuracağı tüm yöntem ve araçlar meşrudur. 

Kürt ulusunun kaderini özgürce belirleme hakkı, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de imzaladığı ulusla
rarası sözleşmelerle garanti altına alınmıştır. 

Bugün Kürt halkı sömürgeci devletlerin dayattığı 
haksız savaşla karşı karşıyadır. Sorunun demokrat
ça çözümü isteniyorsa, öncelikle bu haksız savaşa 
biran önce son verilmelidir. 

Günümüzde halkların kardeşliği önüne düşman
lık tuzakları kurmak isteyen egemen güçlerin oyunla
rına gelmeden, halkların kardeşliği ve tam eşitliğine 
dayalı birliktelikler oluşturmalıyız . 

Toplantı katılımcıları, sömürgeciliğin resmi-gayri res
mi devlet terörünün, baharda Kürt halkına olası saldırı 
ve imha harek.etine karşı halkının yanında yer alacaktır. 

Katılımcılar dünyanın tüm demokratik ve insan 
hakları kurumlarını , tüm insanlık alemini Kürt halkı 

üzerine yöneltilen şiddet ve imha politikasının durdu
rulması için, hükümetler nezdinde girişimde bulun
maya çağırır." 

Daha sonra toplanan kurucular kurulu, vakfın 
adını "Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı" olarak belirle
yip, vakfın Nisan ayında resmen kurulması için ge
rekli çalışmaları yapmak üzere 10 kişilik bir "Hazırlık 
Komisyonu" seçti. Hazırlık Komisyonu, vakıf için ge
rekli maddi olanakların yaratılması amacıyla, komis
yonda yer alan iki kurucunun adına bir banka hesa
bı açtığını, vakfın kurulabilmesi için, açılan hesaba 
katkıda bulunulması amacıyla tüm devrimci, demok
rat, yurtsever insanlara çağrıda bulunduğunu açıkla
dı. 

Ayrıca yine kurulacak vakfa gelir sağlamak ama
cıyla 20 Mart 1992 gecesi Kennedy Cad. No: 90 Sa
hilyolujYenikapı adresindeki Karides Restaurant'da 
bir Newroz yemeği düzenlendiği komisyon tarafın
dan vurgulandı. 

Kurulacak olan vakfın Kürt ulusal kimliğinin ko
runması ve geliştirilmesine; Kürt dili, tarihi , sana"tı ve 
kültürünün geliştirHip yaygınlaştırılması alanında ya
pacağı çalışmalarla Kürt halkının özgürlük ve de
mokrasi mücadelesine yapacağı önemli katkılar yad
sınamaz . Kürt halkının özellikle günümüzde böylesi 
kurumlara olan ihtiyacı gözönüne alındığında bu tür 
kurumlara her anlamda katkı sağlamak tüm devrim
ci, demokrat ve yurtseverlerin görevi olmalıdır. 
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Kadınlar Seslerini Yükseltiyor: 

YAŞASlN 8 MART 

DÜNYA KADlNLAR GÜNÜ 

8 MART DÜNYA KADlNLAR GÜNÜ 
DiYARBAKlR'DA 

BiR Dizi ETKiNLiKLE KUTLANDI... 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili olarak Di

yarbakır'da bir dizi etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerden 

ilki Halk Kültür Derneği'nin Kadın Komisyonu tarafın

dan düzenlendi. 
8 Mart pazar günü saat 13.00'te Halk Kültür Der

neği binasında yapılan kutlamada günün anlamıyla 

· ilgili konuşmalarla birlikte, kadınların elişlerinden olu

şan bir sergi de yapıldı. Ayrıca etkinlik boyunca ~ü

çük çocuklar şiir okurken, çeşitli skeçler gösterime 

girdi ve HKD'nin müzik grubu da bir konser verdi. 

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlik akşam saatlerin

de bitirildL 
8 Mart etkinliklerinde HKD Kadın Komisyonu adı

na konuşma yapan kadınlar; bir yandan Kürt kadını

nın sosyo-ekonomik yapı içerisindeki yerini irdeler

ken, 8 Mart'ın tarihi misyonu üzerinde de durdular. 

Kadının sosyo-ekonomik yapı içerisindeki yerine 

değinen konuşmacı ana başlıklarıyla şu konuları işle

di: Kadın ve Aile, Kadının Dayak Sorunu, Kadının 

Mücadele Perspektifi ve Faaliyete Çekmenin Zemi

ni... Kadının sömürülmesini ve ikinci cins olarak de

ğerlendirilmesinin tarihsel gelişimini anlatan konuş

macı, günümüz somutundan da örnekler vererek, 

"Kürt kadınının özgür olabilmesi için onun ulusu ve 

sınıfı ile birlikte özgür olması gerekir. Yani onun kur

tuluşunun ön şartı, halk olarak özgür olmasıdır." de

di. Bir diğer konuşmacı ise, 8 Mart' ın. tarihi misyonu

nu anlattıktan sonra, "8 Mart, kadınların emperyaliz

me, sömürgeciliğe, militarizme ve savaşa karşı; ba

rış, demokrasi ve kadınların eşit haklara sahip olma

sı için verdikleri mücadelenin yükseldiği gündür. 
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8 Mart örgütlü mücadelenin yükseldiği gündür. 

Kutlu olsun." sözleriyle konuşmasını bitirdi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dicle Üniversitesi 

öğrencileri tarafından 9.3.1992 günü üniversite kam

püsünde yaklaşık 1000 kişilik bir öğrenci kitlesi tara

fından kutlandı. Kutlama gününde resim, kitap, ka

set sergisi de açan öğrenciler, saat 13.00 dolayların

da "bütün devrim şehitleri anısına" bir dakikalık say

gı duruşu yaptılar. Saygı duruşundan sonra, Kürt 

Ulusal Marşı Ey Raqip okundu. Daha sonra günün 

önemi ve Kürt kadınının genel durumu ve mücadele

deki yeri konusunda bir öğrenci tarafından konuş

ma yapıldı. 8 Mart'ın tarihi önemini belirten konuş

macı öğrenci devamla "kadınlarımız çağdışı gelenek 

ve göreneklerin, dinsel baskıların, ataerkil değer yar

gılarının etkisi altında toplum hayatının dışına itilmiş, 

etkisizleştirilmiştir. Kadınların yeniden toplum hayatı

na katılan, kimliğini kazanmış özgür bireyler olabil

mesi için en önemli araç bilinçli ve örgütlü olarak 

mücadele alanlarına çekilmeleridir." dedi. Örgütlen

me aşamalarının, Demokratik-Bağımsız kadın örgü

tünün kurulmasının önemini vurgulayan konuşmacı; 

"Kürt kadınının kurtuluşunun ön şartı toplumun ulu

sal boyunduruktan kurtulmasıdır. Salt ulusal, sınıfsal 

yaklaşımla Kürt kadınının kurtuluşu beklenmemeli, 

aksine kadınlar bu iki olguyu cinsel sorunlarıyla bir

leştirebilmeli , birlikte götürebilmelidir." dedi. Ulusal 

Kurtuluş mücadelemizde Kürt kadınının yerinin yeni 

olmadığını vurgulayan konuşmacı "Kurtuluş müca

delemizde en korkunç zulümleri, sürgünleri erkek 

yo ldaşları ile beraber yaşamışlardır. Cizre'de, Nu

saybin'de, Kızıltepe ' de, Derik'te, Dargeçit'te, Li

ce'de, Kulp'ta ülkemizin her yanında bugün de mü

cadeleye ivme kazandıran kadınlarımızdır" belirleme

sinde bulundu. 
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Konuşmacı "Kürt kadını bugün vatan sevgisi ve 

ulusal özgürlük ülküsünü yaşamının da üstünde tu

tarak sadece Kürt kadınının değil Kürt insanının yü

celeşmiş bir kişiliğini sunmuştur" vurgusunu yaptık
tan sonra, "Kürt halkında somutlqşan insanlığın hak

lı ve onurlu mücadelesini selamlıyoruz. 
Bıji Azadiya Kurdıstan, Bıji Azadiya Jınen Kurd" 

sloganlarıyla konuşmasını bitirdi. 
Konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından şiir

ler okundu. Kürdistan'daki yasak ve baskı uygula

malarıyla ilgili olarak bir de skeç sergilendi. Daha 

sonra öğrencilerin kendi aralarında kurdukları müzik 

grubunun Kürtçe şarkı ve marşları kitleyi coşturdu. 

Günün anlamıyla ilgili olarak, "Şer Şer e Çı Jın e, 

Çı Mer e, Bıji Kurdıstana Serbıxe Q Sosyalist, Bıji Ye

kitiya Jınen Welatparezen Kurdıstan, Bıji Azadiya 

Jınen Kurd Q Kurdıstan, Yaşasın Kurşunun, Panze

rin, Zulmün, Sömürünün Üzerine Çıplak Yürek ve 

Zılgıtlarıyla Yürüyen Kadınlarımız, Yaşasın Emeğinin 

Karşılığını Silahıyla Bütünleştiren Kürt Kadın Gerilla

sı" yazılı dövizler salonun çeşitli yerlerine asılmıştı. 

Kutlama coşkuyla sona erdi. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim 

Fakültesi'nde de bir dizi etkinlik düzenlendi. 

Kutlarnalara kantinde saat 12.30'da şehitler anısı

na yapılan saygı duruşuyla başlandı. Ardından 8 

Mart'ın tarihçesi ve toplumlarda kadıf)ı anlatan yazı

lar okundu. 
300'ü aşkın öğrencinin katıldığı kutlalarda kadın

ların özgül sorunlarını ve Kürt kadınlarını anlatan şiir

ler, skeçlerin yanısıra; Kürt kadınının sosyo-ekono

mik yapı içindeki yerini ve durumunu anlatan bir ya

zı ile, kadınların örgütlenme sorununu içeren iki ayrı 

yazı okundu. Kadının örgütlenme sorununu içeren 

yazıda Kürt kadınının Türk kadınıyla dayanışması ge

reği vurgulanıyor ve bağımsız kadın örgütlenmesi 

geniş bir açıklamaya tabi tutuluyordu. "Kürt kadını 

kendi özgücü ile öz örgütünü kurmadan, kendi so

runlarının üzerine·gitmeden ve birlikte yaşadığı halk

ların kadınlarıyla dayanışma içinde olmadan sınıfsal 

ve cinsel sömürü sona ermez. Türk kadını da, bu 

sorunlar varken kendi kurtulsa bile tam özgür ol

maz. Kürt kadınının özgürlüğünün ön koşulu onun 

ülkesi ve halkı ile birlikte özgür olmasıdır." şeklinde 

ifade edilen düşüncelerde kendi sorunlarının çözü

mü için kendi özgücüne güvenin gereği vurgulanı

yor ve özgürlüğün ön koşulu olarak ülkenin ve hal

kın özgürlüğü dile getiriliyordu. 

DENG 

8 Mart günü yapılan etkinliklerden bir diğeri de 

Halkın Emek Partisi il !3inası'nda yapılan ve Yurtse

ver Kadınlar Derneği'nin de katıldığı etkinlikti. Daha 

önce panel yapmak için Valiliğe başvuran iHD Ka

dın Komisyonu'nun etkinliğine Valilikçe izin verilme

mesi üzerine bir kısım iHD Kadın Komisyonu üyesi 

de HEP'te yapılan etkinliğe katıldı. Çeşitli konuşma

ların yapıldığı etkinlik, akşam saatlerine yakın bitiril

dL 

iSTANBUL'DA 
8 MART KADIN"EYLEMLiLiKLERi 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla istan

bul'da çeşitli demokratik kitle örgütlerinin kadın ko

misyonları ile, kadın derneklerinin oluşturdukları "Ka

dın Platformu"; bu yıl ikinci kez biraraya gelerek 8 

Mart'ta yapılması gereken etkinlikler konusunda gö

rüşmelere başladılar. Platform'un bileşimi şu şekil

deydi: Emek Kadın Grubu, Hedef Kadın Grubu, Ye

ni Kadın, Halk Kültürünü Araştırma ve Yaygınlaştır

ma Derneği Kadın Komisyonu, Yurtsever Kadınlar 

Derneği, Yurtsever Demokratik Kültür Derneği Ka

dın Komisyonu, Bağımsız Kürt Kadınları, Kadınların 

Kurtuluşu, Kurtuluşçu Kadınlar, Parti Yolundan Ka

dınlar ve Demokratik Kadın Derneği. 

Yapılan bir dizi ~oplantıdan sonra her etkinlikte 

birleşimin aynı olmamasına rağmen, Kadın Platfor

mu kutlama programını şöyle belirledi: 

29 Şubat 1992'de Demiryol-iş Sendikası Toplantı 

Salonu'nda "Kadın Hareketinin Geldiği Nokta" konu

lu bir forum, 7 Mart 1992 Karta! Hasan Ali Yücel Kül

tür Merkezi'nde "8 Mart Kadınlar Şenliği", 8 Mart 

1992 Günü işe Bağlarbaşı Meydanı'nda "Kadınlar 8 

Mart'ta Kurtuluşumuz için ileri" başlıklı bir miting. 

29 Şubat'ta Demiryol-iş Sendikası'nda yapılan fo

ruma, çoğunluğunu Kürt kadınlarının oluşturduğu 

yaklaşık 70 kadın katıldı. Foruma; Yeni Kadın, He

def Kadın Grubu, Emek Kadın Grubu, DKD, YKD, 

Bağımsız Kürt Kadınları, HKD Kadın Komisyonu, 

YDKD Kadın Komisyonu'ndan birer temsilci ve An

kara'dan bir kadın, konuşmacı olarak katıldılar. Yeni 

Kadın Grubu adına tebliğ sunan konuşmacı konuş

masına başlamadan, salonda katılım olarak yoğun 

olan Kürt kadınlarını kutladı ve bu manzarayı Türk 

kadınları adına üzüntüyle karşıladığını belirtti. 

HKD Kadın Komisyonu adına söz alan konuşma

cı, konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi: 
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"Kürt kadınlarının ulusal-sınıfsal ve cinsel ezilmiş- ri" gibi özel sorular sorulup ''teşhis" olayı tamamlan-
likleri dolayısıyla kendilerine has sorunları vardır: dı. 

Kürdistan'da yıllardır devam eden sömürgecL uygu- Kadırılar şenlik ve mitinge yönelik hazırlıklarını 

lamalar, yarı-feodal toplumsal yapı~ Kürt kadınlarını sürdürürlerken, 06.03.1992 günü mesai bitiminde ya-
daha derinden etkilemiş, gerici gelenek ve görenek- pılan tebligat ile, "çok sayıda kapalı salon toplantısı 
!erin içine boğmuş, kültürü asimile edilmeye. çalışıl- başvurusu bulunduğu, güvenlik ve asayiş sağlana-
mıştır. Ancak tarih boyunca sömürgeci boyunduruk · mayacağı" gerekçesiyle şenliğin 14.03.1992 tarihine; 
karşısında boyun eğmeyen, direnen bu halkın kadın- yine "8 Mart 1992 tarihinde Refah Partisi'nin miting 
ları da, bireysel de olsa ulusal mücadele içinde düzenl.eyeceği, dolayısıyla güvenlik ve asayişin sağ-
var olmuş ve tarihe isimlerini yazdırmışlardır .. Be-. · lanamayacağı" gerkçesiyle mitinginde 15.3.1992 ta
se'ler, Zarife'ler, Leyla Oasım'lar, Zekiye'ler ve rihine ertelendiği Valilik tarafından bildirildi. Ertele
köy meydanlarında direne_n kadın! ar; T. C. askeri . m.e kararı tebliğ edilirken Tertip Komitesi Başka-

ve polisine karşı nice kahramanlıklar yaratrnışlar- nı' na, "Mitinginize izin verdik, sakın ola 8 Mart'ta so-
dır. Kürt kadını karşı karşıya · bulunduğu ulu'sal kal<larda olmayasınız" yönlü uyarının yapılması da 
baskı dolayısıyla, ezen ulus kadı~ları~dan farklı ihmal" edilmedi. 
sömürü biçimlerini de yaşadığından, O' nuiı, , ulu· Buriun üzerine toplanan Kadın Platformu, bu du-
sal temelde ayrı örgütlenme hakkı da yadsına- . rumu·bir basın açıklamasıyla- protesto etme kararı al
maz. . dı, 8 Mart'ta Taksim Alanı'nda toplanan yaklaşık 100 

Kürt kadınlarının sorunları, ulusal ve ·toplumsal · kadın yaptıkları basın aÇıklamasıyla olayı protesto 
sorunların bir parçasi olduğun~an,: kurtuluş yolu da ettiler. Basın açıklamasından sonra "Kadınlar Kurtu-
ulusal kurtuluş mücadelesinder geçer. Ancak · _ka~ luşumuz için ileri" pankartı altında, al kışlar ve "Bıji 
dın, kurtuluşu yolunda kendi örgütlülüğünü kurmalı- B' e Adar' e, Yaşasın 8 Mart, Bıji Yekitiya Jınen Kurd, 
dır. Bu belirli bir ideolojinin kadın kolu, ya da bağı!TI- Yaşasın Kadınların . Örgütlü Mücadelesi" sloganları 
sız bir kadın örgütlülüğü biçiminde olabilir. Günü- eŞliğinde istiklal C~dde;si yönüne doğru yürüyüşe 
müz koşulları her iki biçimde de örgütlenmeye. Ofa- · geçen kadınlar; Mis Sokak girişinde yürüyüşü bitirip 
nak sağlamaktadır." _ dağıldıkları bir sırada polisin coplu, kalaslı saldırısı-

Şenlik ve Miting başvurusu için de kadınlar ge- na uğradılar. Hiç bir uyarı yapmadan saldırıya ge-
rekli yasal formaliteleri yerine getir.erek.Vqiilik ve:E:m- çen· p"olisin bu uygylaması ·sonucu istiklal Caddesi 
niyet Müdürlüğü nezdinde girişim yaptılar. Miting'e çığlıklar ve çevrede toplanan kitlenin polise yönelik 
yönelik propaganda afişleri bastırıldı ve afişle'r istan- yuh sesleriyle çınladı. Saldırı sırasında bir çok kadın 
bul'un her tarafına yaygın olarak asıldı. Afişleme sı- çeşitli yerlerinden yaralandılar. ismail TÜRKMEN, 
rasında 5 kişiden oluşan bir grup kadin polis tarafın- Göksel GÜVEN, A.Kadir AKBABA, Özlem KOŞAR 
dan keyfi olarak gözaltına alındı. Bir gece gözaltın·- ve Haluk KOŞAR yaralı olarak gözaltına alındılar. 
da tutulan kadınlar~ ertesi gün çıkarıldıklan DGM Göza'ltına alınanların say'ısının bu derece düşük ol-
Savcılığı tarafından serbest bırak~ldılar. Bunun yanın- masında, çevrede bulunan esnafın olay sırasında ey-
da, Miting Tertip Komitesi' ni~ gerekli evrakları-Emni- lerncileri koruması ve onlara sahip çıkmasının önem-
yet Müdürlüğü ' ne teslim etmesinden 3 gün sonra, li bir payı vardı , 

Tertip Komitesi Başkanı Fatma ÖCAL'ın evine. giden 2 güri gözaltında kaldıktan sonra Savcılığa çıkarı-
polis, ÖCAL'ın annesinin "kızım evde yok·:· demesi· lan 5 kişiden Göksel GÜVEN ve iHD gözlemcisi A.Ka-
ne rağmen zorla eve girmeye kalktı , Olaydan sonra dir AKSABA tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 
Emniyet Müdürlüğü'ne giden Tertip Komitesi Başka- Olaydan sonra "Kadın Platformu" ve gözaltına alı-
nı' na, 'Tertip Komitesi'nde yer alan tüm -üyelerin nanlar; iHD istanbul Şubesi'nde birer basın açıkla-
Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylar Masası'na · ması yaparak anti-demokratik uygulamaları protes
gelmemeleri halinde evrakların işleme könmayaca~ to ettiklerini, maruz kaldıkları işkenceden dolayı po
ğı" yönünde bir bildirimde bulunuldu. Bu durumda . lis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve 
Miting izninin alınabilmesi için Tertip Komitesi'nde .. tüm baskı ve sindirmelere rağmen Şenliği 14 Mart, 
yer alan 11 kadın Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Gi~ · Mitingi ise 15 Mart günü aynı yer ve aynı saatte ya
den kadınlara "isim, adres, eğitim durumu, meslekle- . pacaklarını bildirdiler. 
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İNSAN HAKLARI SA VUNUCULARINA 
• 

TEHDIT 

14.02.1992 günü saat 12'de; son dönemlerde ar
tan insan hakları savunucularına ve gazetecilere yö
nelik saldırıların protesto edildiği bir basın toplantısı 
yapıldı. iHD istanbul Şubesi tarafından düz.enlenen 
basın toplantısı Çağdaş Gazeteciler Derneği Loka
li'nde yapıldı. Toplantıya iHD yöneticileri dışında, 
SHP istanbul il insan Hakları Komisyonu Başkanı 
Av. Ali Rıza DiZDAR da katıldı. 

Basın açıklaması okunmadan önce bir konuşma 
yapan iHD istanbul Şubesi Başkanı Av. Ercan KA
NAR yaptığı konuşmada; son olaylar bahane edile
rek dernek yöneticileri ve çalışanlarına ve demokra
tik kitle örgütlerine sindirme politikaları uygı.ılandığı
nı, 10 gündür iHD'ye tehdit mektup ve telefonları 
gelmekte olduğunu, en son olarak iHD Yönetim Ku
rulu Üyelerinden Av. Eren KESKiN'in evine tehdit te
lefonları geldiğini söyledi. KANAR konuşmasında, 
iHD istanbul Şubesi'ne izmir'den postalandığı anla
şılan, "Yüce Türk Milleti" ibaresiyle başlayan, "Boz
kurtlar Geliyor" imzalı ve içinde sayısız isimlerin bu
lunduğu tehdit mektubu geldiğini belirtti. Bu tür teh
ditierin sadece iHD'ye yönelik olmadığını, tüm de
mokratik kurumlara ve demokrat kişi ve gazetecile
re yönelik olduğunu, bundan dolayı tüm ou kişi ve 
kurumları insan hakları mücadelesini yükseltmeye 
davet ettiklerini vurguladı. 

Daha sonra Ercan KANAR tarafından okunan ba
. sın açıklaması metni şöyle: 

"insan Hakları Mücadelesini Daha da Yükselte
lim, 

Son olaytar bahane edilerek; iHD mensuplarına, 
gazetecilere, demokratik kitle örgütlerine, kısacası 
tüm insan hakları savunucularına karşı tehditler art
mış, bizzat devleti yönetenlerce, insan haklarını sa
vunanlar pptansiyel hedef gösterilmiştir. Başta Cum
hurbaşkanı olmak üzere, en yetkili ağızlarca, hukuk 
dışı saldırgan odaklar adeta teşvik edilmiş , insan 
haklarına karşı cihad açılmıştır. 

Güvenlik güçleri: 'Kana Kan intikam', 'Kahrolsun 
Komünistler', 'Polis Düşmanı insan Hakları Savunu-

N.ÖZDEMiR • D.TATLI 

cuları' diye bağırtılmış, gazetecilere 'insan Haklan 
Savunucusu Köpekler' diye saldırtılmıştır. 

Devleti yönetenler; kuruluştan bu yana, güvenlik 
güçlerini, resmi görüşe karşı, düşünce-inanç ve örgüt
lenme özgürlüğüne karşı, bireyin temel hak ve özgür
lüklerine karşı, Kürt haklarına karşı şartlandırdılar, kul
landılar ve saldırttılar. Yukarıdaki sözler, anlık infialin de
ğil, uzun süreli devlet politikasının doğal neticeleridir. 

Devleti yönetenler son olaylarda gösterdikleri du
yarlılığın zerresini, Mahmutbey'deki, Cihangir'deki, 
Tuzla'daki, Hasan Paşa'daki ve benzeri operasyon 
imhalarında, Hüseyin Toraman, Vedat Aydın olayla
rında, Yücel Özden, Necmettin Çoban gibi olaylar
da göstermediler. Soruyoruz: Demokratik hukuk 
devleti çifte standart taşır mı? Yaşama hakkı ve di
ğer temel haklarda çifte standart olur mu? özal, ya
şama hakkını sadece güvenlik güçleri ve egemen 
sistem yanlıları için savunmaktadır. Karşıtlar Için im
hayı, işkenceyi ve devlet terörünü meşru görmekte
dir. insan hakları ihlallerini, işkenceleri, devlet terörü 
uygulamalarını eleştirmeyi suç olarak ilan etmekte, 
hedef göstermektedir. 

içişleri Bakanı ' ... devlet terörü de yoktur, kontr
gerilla da y~ktur' demekte, 'yargısız infaz' uygula
malarını savunmakta, yargıca çatışma oldu.ğu sap
tanmamış olayları peşinen çatışma diye ilen atmek
te, hukuk dışı infaziara cesaret vermektedir. Bakan, 
çare yi 'polisin nefesinin ensede oimasında' aramak
ta, polis sayısını ve süper yetkileri arttırarak konuyu 
çözeceğini ummaktadır. Başbakan, ' başka ülkeJer
de ne yapılıyorsa o yapılacak' demektedir. Soruyo
ruz: Hangi ülkede polisin bu kadar yetkisi vardtr, 
hangi ülkede bu kadar sık 'yargısız infazlar' olmakta
dır, hangi ülkede yargı devreden çıkartılıp, güvenlik 
güçleri yargı ve infaz organı gibi çalışmaktadır? Hü
kümetin örnek aldığı ülkelerde Hüseyin Toroman; 
Vedat Aydın, Yücel Özden olayları yaşanmakta mı
dır? Gözaltında işkence ve tecavüz olayları bugün 
Uluslararası Af Örgütü raporlarında dahi belgelen
mektedir. 
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Sadece 1991'de 152 şüpheli ölüm varsa, raporlu 
işkence vakası 1 yılda 1000'e yakınsa, toplatılan ga
zete sayısı 121 'i bulmuşşa 'devlet terörü' den m ez 
de ne denir? 

Karanlık güçler ne istiyor? 
1- Mahkemelere iş bırakmamak. Yani, 'yakala ve 

öldür' uygulamasını yaygınlaştırmak, 
2- Hücre tipi cezaevini gündeme getirmek, 
3- Her dört kişiden birisini polis yapmak, 
4- Büyük şehirleri açık cezaevleri haline getir

mek, insan haklarına aykırı vize uygulamalarını hazır
lamak. 

Bu plan devlet terörü planıdır. Karşıtını da üretir, 
yaygınlaştırır. ÇARE BU DEGiLDiR. ÇARE GÜVEN
LiK GÜÇLERiNi HUKUK VE iNSAN HAKLARI ÇiZGi
SiNE ÇEKMEKTiR. Polis vazife ve selahiyetleri yasa
sını değiştirip demokratikleştirmektir. Muhalif herşe
yi terör sayan 'Terörle Mücadele Yasası'nı iptal et
mektir. Irkçı-karanlık odakları dağıtmaktır. 

iHD her zaman çifte standartsız yaşam hakkını 
savundu. En haklı protestolarda dahi yaşam hakkı
nın zedelenmemesini savundu. işkencenin hertürlü
süne karşı çıktı. Unutulmamalıdır ki bugün yaşam 
hakkı ençok tehlikede olanlar, arkalarında devlet 
olanlar değil, temel hak ve özgürlüklerin mücadele
sini veren toplum katmanlarıdır. Tehditlere rağmen 
çabalarımızı daha da arttıracağız. 14.2.1992" 

Ercan KANAR'ın konuşmasından sonra SHP is
tanbul il insan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ali Rı
za DiZDAR yaptığı konuşmada, insan haklarından 
yana ve devlet terörüne karşı olduklarını belirttikten 
sonra; komisyon olarak Mahmutbey olayının bir in
faz olduğunu Bakaniıkiara duyurduklarını ifade etti. 
Ayrıca, demokratikliğe geçilecekse 12 Eylül kalıntıla
rının ortadan kaldırılması gerektiğini, işçi Bayramı 
olan 1 Mayıs'ın üzerindeki yasağın kaldırılması için 
bir girişim başlattıklarını da ekledi. 

Basın toplantısının sonunda bir gazetecinin: "Bu 
tür tehditleri kendiliğinden mi, yoksa organize mi gö
rüyorsunuz?" sorusuna KANAR; ''T ehditlerin organi
ze ve devlet güçlerinin de yönlendirmesiyle olduğu, 
bunun yanı sıra fevri tehditierin de olabileceği" biçi
minde yanıtladı. 

Basın toplantısından sonra iHD istanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇGD istanbul Şubesi Baş
kan Yardımcısı Ceylan ÖZERENGiN'in toplantıda 
okunması istemiyle gönderdiği bir mesaj dağıtıldı. 

ÖZERENGiN mesajında özetle; evine gelen teleton
larla tehdit edildiğini, bu tehditierin kendi şahsına yö
nelik olmadığını, insan hakları kurumuna ve onun 
Türkiye ve dünyada yarattığı saygın konuma yönel
miş olduğunu; ayrıca üzerinde sadece polis ünifor-
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ması olduğu için insanların öldürülmelerine, çocuk
lara kurşun sıkılmasına karşı olduğunu, canından 
başka kaybedecek bir şeyi olmadığını, Muammer 
AKSOY, Bahriye ÜÇOK ve Çetin EMEÇ'i öldürenle
re ve kendisinin de canını almak isteyenlere bunun 
yakışacağını belirtti. 

2604 YIL ÖNCESiNiN DiRENiŞ KAHRAMANI 
"KAWA" YARGlLANlYOR 

10-15 Aralık 1991 tarihleri arasında yapılan insan 
Hakları Haftası etkinlikleri nedeniyle insan Hakları 
Derneği istanbul Şubesi'ne Emniyet Müdürlüğü Der
nekler Bürosu tarafından bir bildirim yapıldı. Bildirim
de; 10.12.1991 tarihinde Kadıköy Caferağa Kapalı 
Spor Salonu'nda yapılan "insan Hakları Gecesi"nde 
sahneye çıkarak falklor gösterilerinde yer alan ve 
halay çeken kişilerin, 14.12. 1991 tarihinde Karta! Ha
san Ali Yücel Gösteri Merkezi'nde "Dehakın Sonu" 
isimli tiyatro oyununda rol alan KAWA'yı canlandı
ran oyuncunun, 15.12.1992 tarihinde MülkiyelHer Bir
liği'nde "insan Hakları" konulu forumda konuşma ya
pan Melek, Ayşe Hülya, Serdar ÇETiN'in açık kimlik
leri ve adreslerinin tesbit edilerek en geç 5 gün içeri
sinde DGM. C. Başsavcılığı'nda hazır bulundurul
mak üzere Emniyet Müdürlüğü Dernekler Bürosu'n
da hazır bulundurulmaları" isteniyordu. 

Olay üzerine görüşlerine başvurduğumuz iHD 
Şube Başkanı Ercan KANAR olayın çok komik oldu
ğunu, ancak bu olayın Savcılığın bilgisi dışında ge
lişmiş olabileceğini belirterek, Savcı ile görüştükten 
sonra tavır belirleyeceklerini belirtti. 

Savcıyla ~örüştükten sonra ise; "DGM Savcısıyla 
konuştum . Bu kararın kendilerinden çıkmadığını ve 
olayla ilgili takipsizlik kararı aldığını belirtti. Bu du- . 
rumcia yapılacak birşey yok. Eğer bu dava tekrar 
gündeme gelirse öncelikle bir basın açıklaması ya
pacağız." biçiminde konuştu. 

Yaşanan bu olay günümüz Türkiye'sinde polisin 
varolan yasaları ne derece dikkate aldığının, bırakın 
demokratikliği, varolan yasalara bile ne derece uy
duğunun açık bir göstergesidir. Kürdistan'da yasak
lanan renklere karşı duyulan tepkinin artık Türki
ye 'de de ortaya çıktığı, polisin insanların coşkusu
na, türkülerine ve halayiarına yönelik tahammülsüz
lüğü bu olayla birlikte bir kez daha açığa çıktı. Öte 
yandan 2064 yıl önce zulmün sarayını yıkan Kürt hal
kının efsanevi önderi "KAWA"nın bile sorgulanmaya 
çalışılması, hem halkımızın mücadelesinin ulaştığı 

boyuttan duyulan tedirginliğin, hem de halkımızın ta
rihine bile yönelen saldırıların açık ifadeleridir. 
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EGiTiM ALANINDA 
..., 

BASKlLAR YOGUNLAŞIYOR 

DiYARBAKlR ZiYA GÖKALP LiSESi'NDE 
POLiS ZORU 

9.3.1992 Pazartesi günü Diyarbakır Ziya Gökalp 
Lisesi'nde istiklal Marşı'nın öğrenciler tarafından 
okunmaması, sivil polisin okul içinde öğrencilere ya
sadışı bir müdahalede bulunmasına yol açtı. 

Okul müdürü imam ABBAS ve diğer birkaç öğ
retmenin istiklal Marşı komutunu dinlemeyerek, mar
şı okumayı reddeden öğrenciler; polislerin hakareti
ne de maruz kaldılar. Okul dışında bulunan polisler, 
ırkçı nitelikleri nedeniyle oku n ması öğrenciler tarafın
dan reddedilen istiklal Marşı'nı öğrencilere zorla 
akutmak için okul içine girerek, ellerinde çıplak si
lahları ve telsizleri ile okul müdürü imam ABBAS' ın 
yanında öğrencilere , "itler, köpekler, istiklal marşını 
okumak istemiyorsanız ne işiniz var burada, Lenin'i 
izlemek istiyorsanız Rusya'ya gidin, Or ... Çocu ... " 
hakaretlerinde bulundular. Polis, marşı okumayı red
deden öğrencilerden bir kısmını da tartaklayarak gö
zaltına aldı. Polislerin tartaklaması yalnız istiklal mar
şının okunmamasına yönelik değildi. içeriye girişte 
öğrencilerin kravat takmamasını ve mont giymesini 
gerekçe gösteren polisler, okul müdürünün gözleri 
önünde öğrencileri tartakladılar. 

Okulda meydana gelen tartaklama olayı üzerine 
konuştuğumuz öğrencilerden i.G., "Dünyanın hiçbir 
yerinde bu tür marşların okunması zorunluluğu yok
tur. Oysa Türkiye'de ilkokuldan üniversiteye kadar, 
hatta devletin resmi kurumlarında bile bu tür marşlar 
papağan gibi sürekli bizlere okutuluyor. Kürt oluşumu
zu da gözönüne alan faşist idarecil er, marşı, bizi aşağı
lamak için zorla okutturuyorlar. Bu yaklaşım çağdışı bir 
zihniyetin ürünüdür. Biz de bunu reddediyoruz." dedi. 

Daha önceleri de Ziya Gökalp Lisesi'nde okuyan 
35 öğrenci kontr-gerilla eylemleri protesto ettikleri 
için gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 200 öğrencisinin ka
tıldığı protesto eyleminde polis yine okulu basmış, 
öğrencilerin birçoğunu tartaklamış ve bizzat Okul 
Müdürü imam ABBAS'ın verdiği listeye uygun ola
rak 35 öğrenciyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 
öğrencilere ağır işkenceler yapıldığı gibi, okuldan 
atılma, sürülme tehditi de yapılmıştı. 

S.BARAN - B.YILDIZ 

iSTANBUL ÜNiVERSiTESi'NDE 
YEMEK BOYKOTU 

istanbul Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yapı
lan zamları ve yemekierin kalitesindeki düşüklüğü 
protesto etmek amacıyla öğrenciler süresiz yemek 
boykotuna başladılar. 

Öğretim yılının başında % 100'1ük bir zam yapı
lan yemek fiyatlarına, ikinci dönemin başında % 
100'Iük bir zam daha yapıldı. Böylece toplam yapı
lan zam miktarı yaklaşık% 400'ü bulmuş oldu. An
cak buna karşın üniversite yemekhanesinde verilen 
yemekierin kalitesinde herhangi bir iyileşme olmadı. 
Bunun üzerine öğrenciler süresiz yemek boykotu 
kararı aldılar. 

Ancak iki hafta kadar süren yemek boykota katı
lım yeterli oranda olmadı. Boykotun ilk günlerinde 
katılım oranı % 80-90 civarındayken, sonraki günler
de boykota katılım oranı gittikçe düştü. Boykot, baş
ladığı günden itibaren öğrenciler tarafından bir şen
lik havasında sürdürüldü. Öğrenciler şarkılar söyle
yip, halay çektiler. Boykot sırasında 'Ticarethane 
Değil, Yemekhane istiyoruz", "Yaşasın Gönüllü Boy
kotumuz", "Polis Defol" sloganları da yaygın olarak 
atıldı. Boykot sırasında zaman zaman "Yemekhane
ye giden öğrencilerin, boykotçu öğrenciler tarafın
dan zorla engellendiği" gerekçesiyle yemekhanenin 
karşısında bir yığınak oluşturan polisle öğrenciler 
arasında tartışmalar çıktı. Ayrıca öğrencilerin boyko
ta çağrı yapmak amacıyla yapmak istedikleri anfi ko
nuşmaları, öğretim görevlileri tarafından engellen
meye çalışıldı. 

Bunun yanında boykot süresince öğrenciler kan
tinde alternatif kumanya dağıtımı yaptılar. Ayrıca, 

boykot sırasında düzenlenen şenlikte Kürtçe ve 
Türkçe türküler söyleyip, halay çeken ve alternatif 
kumar;ya dağıtımında görev alan öğrencilerin isimle
ri polis tarafından alındı. Bu arada kimlik göstermeyi 
reddeden bir öğrenci polis tarafından karakala götü
rülüp dövüldükten sonra, hakkında hiçbir işlem ya
pılmadan serbest bırakıldı. Boykot sırasında konuy
la ilgili olarak Dekan'la görüşen öğrenciler, Dekan'
dan yeterli ilgiyi göremediler. 

51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum 

Boykot, öğrencilerin düzenledikleri bir forumla· 
sona erdirildi. Formda konuşan öğrenciler . boyko
tun bittiğini, ancak kendilerinin boykotu bireysel ola .. 
rak sürdüreceklerini belirttiler. 

Boykot'un istenen sonucu vermemesi konusunda· 
öğrencilerin bir çoğu şu gerekçeleri ileri sürüyor1ar: 

Boykot yeterli kitleselliğe ulaşamadı. Tüm öğre~ 
ci kitlesinin katılımı sağlanamadı. Boykot süresince. 
sağlıklı ve yeterli bir organizasyon gerçekleştirileme
di. Ayrıca bunların yanı sıra, polisin yoğun baskısı 
da eyleme katılımın ve başarı oranının yeterli düze
ye ulaşamamasında etkili oldu. 

iSTANBUL ÜNiVERSiTESi'NDE 
POLiS, iDARE, ÜLKÜCÜ iŞBiRLiGi 

DENG 

Olay sonrasında yine aynı alanda toplanan bir 
grup öğrenci Dekanla görüşmek üzere Dekanlık bina
sına doğru yürüyüşe geçtiler. Ancak öğrencilerin De
kanla görüşmeleri polis tarafında engellendi. Gözaltına 
alındıktan sonra, yoğun işkenceler gördüklerini belirten 
öğrenciler, vücutlarında hala da işkence izlerinin varol
duğunu belirtiyorlar. Üniversitede havanın gergin oldu
ğu ve polis sayısının arttınldığı gelen bilgiler arasında. 

lST AN B~~ SÖGÜ.TLÜÇI;ŞME. LiSESi'NDE 
OGRENCILER DIRENIŞTE 

10.3.1992 tarihinde istanbul Söğütlüçeşme Lisesi 
öğrencilerinden 250-300 kişilik bir grup öğrenci, ida
renin baskıcı uygulamalarını protesto etmek amacıy
la oturma eylemi başlattılar. Başlangıçta 15 kişilik Üniversitelerde akademik demokratik mücadele.. bir grubun eyleme geçmesiyle başlayan eyleme, da-ye yönelik baskıcı uygulamalar tüm hızıyla sürüyor. ha sonra birçok öğrenci katıldı. Kısa sürede eyleme Bu tür uygulamalarda polis ve idare ile birlikte, sivil -katılan öğrencilerin sayısı 250-300 kişiye ulaştı. faşist güçler de son dönemlerde yoğun olarak dev- Alınan bilgilere gôre olaylar şöyle gelişti: reye sokulmaya başlandı. 10.3.1992 günü saat 7.30'da okula gelen öğrenciler-2.3.1992 tarihinde i.ü. Hukuk Fakültesi önünd~ den 200 kadarı, okul idaresi tarafından "kılık kıyafet kendilerini "ülkücü gençlik" olarak adlandıran bir, yönetmeliğine uymadıkları" gerekçesiyle okula alıngrup, Karabağ olaylarını protesto etmek amacıyla · madılar. Bunun üzerine toplanan öğrenciler diğer arbir forum düzenledi. Sayıları yaklaşık 200 kişiyi bu: . kadaşlarının da katılımıyla oturma eylemine başladı-lan grup forum sırasında "Karabağ Türk Yurdu, Kab- lar. Bu arada okul yönetimi ve bir kısım öğretmenler rolsun Kızıl Ordu", "Karabağ Türklerindir, Kahrolsun değişik yöntemlerle öğrencileri eylemlerinden vazge-Komünistler", "Karabağ Komünizme Mezar Olacak" çirmeye çal~tılar. Ancak, öğrenciler eylemlerini sür-sloganları attı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir_ dürmeye devam ettiler ve bir süre sonra eylem sazgrup sol görüşlü öğrenci de, olaylara halkların kar- . lı-tıalaylı ve sloganlı bir şenlik biçiminde sürdü. Bu deşliği temelinde yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bu. arada okul müdürü, eylemci öğrencilerin üzerlerine nun üzerine karşdıklı sloganlar atılmaya başlandı. Karşk- yürüyerek bir kısmını tartakladı ve zorla okul binası-lıktı sloganlar bir süre sonucu yerini taşlı sopalı kavga-. nın içine almaya çalıştı. Öğrenciler müdürün bu davya bıraktı. Bu sırada olay yerine içi taş, sopa, zincir ve ranışını al kışlar ve "yuh" sesleriyle protesto ettiler. demir çubuklarta dolu bir kamyonet yanaştı . . Kamyo-: . Eylem devam ederken ilçe Milli Eğitim Müdürü netteki malzemeleri alan ülkücü gençlik grubunun sol okula gelerek öğrencilerle görüştü. Öğrenciler istek-görüşlü öğrencilere yönelik saldırısı sürerken, bir anda lerini yazılı bir biçimde ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne iki el silah sesi duyuldu. Silah sesinin duyulması üzeri- . ilettiler. Öğrencilerin istek ve şikayetleri şu noktalarne paniğe kapılıp kaçmaya çalışan sol görüşlll öğrenci~ :. da yoğunlaşıyor: 

lerin önü, ülkücü gençlik tarafında kesildi. Sü olayda: __ ,: Öğrencilik ve eğitim-öğretim; kılık-kıyafetle değil, yaklaşık 20 kadar sol görüşlü öğrenci yaralandı. YaraJı.. ·ctüzgün bir kafa yapısı ve özgür bir düşünceyle sağ-Iann bir kısmı bindirildikten ambulanstan polis tarafı~ lrl<lı olarak işleyebilir. Bu nedenle, kimi öğretmenle-dan indirilip gözaltına alınırken, durumu ağır olan 2 öğ- rin bu gerekçelerle öğrencilere yönelik aşağılayıcı renci hastaneye kaldırıldı. · ve baskıcı &ğitim yöntemleri kaldırılmalıdır. Önceden Olaydan sonra görüşlerini aldığımız kimi öğrenci- - okul bünyesinde kurulan bir kooperatif aracılığıyla işleti- . ler, kendilerini ülkücü gençlik olarak adlandıran gru- len kantinin özelleştirilmesi sonucu fiyatlar aşırı derece-bun bir çoğunun öğrenci olmadıklarını, bilinçli ola- de artmıştır. Kantinde eski uygulamaya dönülmelidir. rak üniversite binasına alındıklarını, göreviierin bu~ Resmi olarak öğrenciden alınması gereken kar-lara müdahale etmediklerini belirttiler. Aynca, olay ne paraları 1000 TL. olduğu halde; okul idaresi, öğ-sırasında çevrede bulunan sivil polislerin olaya özel- rencilerden 5000'er lira topluyor. Bu paralar nereye likle müdahale etmediklerini, resmi polislerin ise gidiyor? Bu uygulamaya son verilmelidir. olay başladıktan yaklaşık yarım saat sonra olay yeri· Öğrenciler, tüm sindirme çabalarına rağmen, so-ne geldiklerini ve saldırganları değil, yaralıları gözal- mut adımlar atılıncaya kadar eylemlerini sürdürecek-tma aldıklarını da vurguladılar. lerini belirtiyorlar. 
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KAMU ÇALIŞANLARINA 
SÜRGÜN TEHDiTi 

EGİT-SEN ~AŞKAf:JI -
RAMAZAN DENLI'YE GOZDAGI 

D iyarbakır E~it-Sen'in kurucularından olan ve E!)jt. 
Sen'in yaklaşık 1 yıl boyunca geçici yönetiminin de baş
kanlı~ını yapan Ramazan DENLi'ye, geçmiş dönemlerde 
yaptı~ı açıklamalarla ilgili olarak Milli E~itim Müdürlü~ü 
tarafından ilginç bir uygulamayla 3 ayrı kademe durdur• 
ma cezası verildi. Ayırca Ola~anüstü Hal Bölge Tazmina~ 
tı olarak adlandınlan ücretler de Ramazan DENLi'den ge
ri istendi. 

E~it-Sen eski Başkanı Ramazan DENLi, Eğit-Sen baş
kanlığı yaptığı dönemdeki açıklamaları nedeniyle 3 ayrı 
kademe cezası alırken, bu cezanın verilmesine neden 
olan gerekçeler de, Eğit-Sen Başkanı olarak yaptığı açık
lamalar olarak gösteriliyor. Olağanüstü Hal Bölge Valitic
ği'nin kaldırılmasına yönelik olarak yaptı~ı açıklamalar ne
deniyle de, verilen tazminatı geri isteyen Milli E~itim Mü
dürlüğü yetkilileri, 7.2.1992 tarihinden itibaren de Ola!)a
nüstü Hal Bölge Tazminatı'nın DENLi'ye verilmeyece~ini 
bildirdiler. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz DEN
Li, "T.C. Devleti'nin hukuk devleti olduğu savıyla Eğit-
Sen'i yasal prosedürlere uygun olarak kurduk. Verilen bu 
c:Jzcı da bana yönelik değ ild i r. Meşru bir hakkın kullanıl
masına yönelii-.tir. ilginç müeyyidelerle meşru haklarımıtı 
kullanmamızı engellemek istiyorlc:r" dedi. 

Milli E~itim mevzuatına göre, 3 ayrı kaderııı:; ilerleme
sinin durdurulması cezası alanların, görevden el çektiril
me yanında, sürgün edilmeleri durumu da sözkonusu. 
Yasal ve meşru hakların kullanılmasında, kamu emekçile
rinin örgütlenmesinde öncülük yapanlardan biri olan 
DENLi'nin de aynı uygulamalara maruz kalması beklene
bilir. 

EGiT-SEN ÜYELERiNE VE 
TÖDEF'Li ÖGRENCiLERE GÖZAL Tl 

Diyarbakır E~it-Sen üyesi Mustafa DAGLI, 15.3.1992 
tarihinde Eğit-Sen'de nöbetçi olduğu gün sivil polisler ta
rafından gözaltına alındı. Eşi Eğit-Sen'de otururken, aşa
ğıya inmek üzere Eğit-Sen'den ayrılan DAGLI, sivil polis
ler tarafından gündüz saat 15.00 sıralannda gözaltına 

l.TEMEL- V.VEŞiL 

alındı . Savcılığa bilgi edinmek üzere başvuran DAGLI'nın 
-8şine, şimdiye kadar herhangi bir cevap verilmedi. DAG

"1-I ' nın eşi, bilgi verilmemesi üzerine eşinin yaşamından 
--endişe duyduğunu belirtiyor. 
~ Ayrıca, 14.3.1992 tarihinde TÖDEF'Ii bir grup öğrenci
nin kaldığı evi gece saat 2-2.30 sıralannda basan polis 
evde bulunan Nevzat ASLAN, Fikret ASLAN ve Halil Çi
,ÇEK'i gözaltına aldı. Evde 24 saat boyunca karakol ku
Fa~ sivil polisler, bu süre boyunca eve uğrayan Ali KÜ
ÇUK, Asıt TEMBELOGLU, Refik HOROZ, Selim YEŞiLO
'VA, Sevgi TOSUN ve ismi tespit edileyen 4 kişiyi daha 
gözaltına aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğit-Sen, 
"Eğit-Sen olarak, yapılan uygulamalann karşısında oldu
{jumuzu, gerek halka gerekse üyelerimize yönelen zulme 
'karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. 
-Su tür gözaltıları , sürgünleri şiddetle kınıyoruz." derken; 
.i-ÖDEF'Li ÖGRENCiLER, SAGLIK-SEN ve EGiT-SEN'Li 
ÖGRETMENLER adına yapılan açıklamada ise "Gözaltın
dal<i arkadaşlarımızla ilgili gelişecek en ufak bir olumsuz
, li..ıktan, başta emniyet görevlileri olmak üzere devlet yetki
' Iiierini sorumlu tutaca~ız. Ayrıca bu gözaltılar ne kendi 
NEWROZ\ımuzu kutlamamızı engelleyecek, ne de bizi 

· · susturacaktır." denildi. 
Öte yandan istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ö~ren

:Ctsi Abdülaziz NAKÇIG, halen de bilinmeyen bir neden
den dolayı 14.3.1992 tarihinde gece saat 2-2.30 sıralann
da evi basılarak gözaltına alındı. Evi basan polisler NAK
Ç!G' ın annesini de tartaklayarak evin altını üstüne getirdi
ler. Konuyla ilgili <ıÇ'!klama yapan NAKÇIG'ın kardeşi i.Ha
lil NAKÇJG, "Kardeşim bu yıl oku!<: ar:::ı verdiği için evdey
di. Niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. Hayatından <:ındi
şe ediyoruz." dedi. 

GARDİYANLIGI KABUL ETMEYEN 
HÜSNiYE HEMŞiRE'YE KADEME CEZASI 

Kaymakamlığın verdiği gardiyanlık görevini kabul et
meyerek, açık görüşte insanların üzerierini aramayı redde

·den Hüsniye DAG isimli ebe-hemşire, Sismil Kaymakamlı
ğı tarafından 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ce
zasına çarptırıldı. Sismil Sağlık Ocağı'nda görevli olan 
ebe-hemşire Hüsniye DAG, 1.1.1992 tarihinde yapılacak 
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Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

yılbaşı açık görüşünde, Sismil Cezaevi'nde bayan gardi
yan bulunmaması nedeniyle, Kaymakamlık tarafından , 

açık görüşe gelen bayanların üstünü aramakla görevlendiril
mak istenmişti. Görevi reddeden DAG, daha sonra emniyet 
tarafından gözaltına alınarak kendisine işkence de yapılmıştı. 

"SADAKA DEGiL TOPLU SÖZLEŞME" 

12 Eylül'den sonra birincisi istanbul'da gerçekleştiri
len Memur Sendikalarının "Toplusözleşmeye Çağrı ve Grev 
Hakkı Mitingi'nin ikincisi, 15 Şubat 1992 tarihinde Ankara'da, 
Kamu Çalışanları Platformu'nun öncülüğünde yapıldı . 

Saat 12.00'de "Kamu Çalışanları Platformu" pankartı 

eşliğinde oluşan yaklaşık beşyüz metrelik kortej, eski ga
rajlar mevkiinden, mitingin yapılacağı alana doğru yürüyü
şe geçti. Ankara için oldukça kalabalık sayılacak miting 
katılımcıları, gür sloganlarıyla haklı istemlerini dile getirdi
ler. Kortej boyunca büyük bir disiplin içinde yürüyen me
murların, genel olarak saptanmış sloganları atmalarına 

karşın; bazı kesimlerin farklı sloganlar attığı da gözlendi. 
"Söz, Karar, Yetki Çalışanlara", "Toplu Sözleşme Hakkı
mız, Grev Silahımız•, "işçi Memur Elele, Genel Greve", 
"Devlet Güdümlü Sendikaya Hayır" , "Memura Siyaset Ya
saklanamaz• sloganlarıyla yürüyen memur kitlesi, yolda 
polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin bazı grupları kor
tejden ayırma çabası kararlı direniş sonucu boşa çıktı. 

Daha sonra Etlik Kasalar'daki çamurlu miting alanını 
dolduran memur kitlesi, burada da sloganlarını sürdürdü. 

Ankara'nın gözden uzak, tenha bir köşesi olan Etlik-
Kasalar Meydanı tüm olumsuzluklara karşın halkların öz
gürlük ve demokrasi mücadelesinin onuru idi. Demokra
si, özgürlük istemlerinin, kitle coşkusu ve örgütlülükle pe
kiştiği miting eylemi açılış konuşmasıyla başladı . 

Açılış konuşmasını yapan Eğit-Sen Ankara Şube Baş
kanı Abdullah AYDIN yeni hükümeti çifte staodart uygula
makla suçladı. AYDIN: "sendikal hakların önündeki en 
büyük engel; devletin çalışanların önünde oluşturduğu 
barikat politikalarıdır• dedi. 

Mitingi, çağdaş bir yorumla sundukları direniş parçala
rıyla şenlendiren Özgün Müzik Topluluğu'nun söylediği 
Kürtçe parça "Herne Pcş"e kitlenin geniş bir katılımla eş
lik etmesi dikkati çekti. 

Bu arada atılan "Kurdara Azadi", "Bımre Koleti , B ıji 

Azadi", "Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" · sloganları ,• · 
Kürt halkının özgürlük isteminin, Türkiye'deki demokrasi mü
cadelesiyle bütünleştiğini göstermesi açısından önemliydi. 

Daha sonra kürsüye gelen Eğit-Sen Genel Başkanı is
met AKTAŞ, bu mitingin bir uyarı mitingi olduğunu, yöne
tilenlerin söz ve karar sahibi oluncaya kadar mücadele 
edeceklerini belirtti. 

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Fevzi GERÇEK, Kürt 
ulusu üzerindeki baskıları protesto etti. 

Mitingin sonraki bölümünde kürsüye gelen konuşma
cılar sırasıyla Tüm Bel-Sen, Tüm Haber-Sen, Tüm Mali
ye-Sen, Tarım-Sen, Dem-Sen temsilcileri idi. 
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Miting organizasyonunda bulunmayan Tüm Ray-
Sen'e söz hakkı verilmemesi protestolara neden oldu. 
Ancak sonradan gönderdikleri mesaj okundu. Yurtiçi Kar
go işçileri temsilcisinin diren i şlerini anlattığı konuşmasın
dan sonra kürsüye, kendilerine "Ölüm Yürüyüşçüleri" adı
nı takan izmir Belediyesi'nden atılan işçiler adına bir tem
silci çıktı. Oldukça heyecanlı görünen işçi; "biz Zongul
daklı maden işçilerinden aldığımız bayrağı Ankara'ya dik
tik, mücadelemiz sürüyor" şeklinde konuştu . Ardından mi
tingin kortej halinde başlangıç yerine yürüyerek sona er
dirileceği açıklandı . 

Oluşan kortej eşliğinde yola çıkan kamu çalışanları 

" l rkçı-şoven Eğitime Hayır", "Anti-demokratik Yasalara Ha
yır", "Devlet Terörüne Hayır" sloganlarını attılar. 

Dönüşte birkez daha korteje müdahale eden polis, 
bir gruba saldırdı. Bu arada beş kişi yaralanarak hastane
ye kaldırıldı . 

Kortejin kararlı direnişi sonucu saldırı püskürtüldü. Mi
ting başladığı gibi büyük bir olgunluk ve disiplin içinde 
sona erdi. 

EGiT-SEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI 

Eğ it-Sen Başkanlar Kurulu 22.02.1992 tarihinde Anka
ra'da toplandı. Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Mer
kezi'nde yapılan toplantıya, çeşitli illerden ikiyüze yakın baş
kan ve şube temsilcileri katıldı. Toplantı saat 10.00'da başla
dı . Divanın oluşturulmasından sonra saygı duruşu yapıldı . 

Genel olarak, Türkiye'deki sorunlara değinilen, Türki
ye'nin demokratikleşmesi önündeki engellerin kaldırılma
sını vurgulayan konuşmalar yapıldı. 

ilk konuşmacı olarak kürsüye gelen Eğit-Sen Genel 
Başkanı ismet AKTAŞ; "Eğit-Sen'in kurulduğundan bu 
yana yapılan çalışmalarımız önemlidir. Eğit-Sen kuruldu
ğu dönemden bugüne kadar bir çok baskıya maruz kal
mıştır. Temsilcilerimiz ve üyelerimize baskılar yapılmıştır. 

ANAP döneminde yapılan bu uygulamalar bugün de de
vam etmektedir. ANAP iktidarı zamanında iki temsilciliği
mizin mühürlenmesine karşın, Koalisyon Hükümeti döne
minde bu baskılar artarak devam etmiş ve 7-8 temsilciliği
miz kapatılmıştır" dedi. 

Daha sonra söz alan Genel Sekreter, faaliyet raporu
nu okudu, sendikanın mali durumu hakkında bilgi verdi 
ve üye sayılarının 22.000'i aştığını belirtti. 

Sonraki bölümde kürsüye gelen temsilci ve şube baş
kanları, send ikanın eğitim , birlik ve mücadele anlayışını di
le getirerek, ana dilde eğitim hakkını savundular. 

Diyarbakır Eğ it-Sen Şube Başkanı Mahmut ÇETiN, 
Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini dile getirerek, hiç bir 
Türk ve Kürt anasının gözyaşı dökmesinden yana olmadığını 
vurguladı ve insanlara pislik yedirildiğini, insanların saatlerce 
karlar üzerine yatırıldığını , sokak infazları yapıldığını; bu ara
da Eğit-Sen üyesi olan Ah'!let BAYHAN' ın karanlık güçler ta
rafından katledildiğini , bütün duyarlı insanların bu kanlı vah- · 
şetlere son verilmesi için çaba sarfetmeleri gerektiğini belirtti. 
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• 
HALEPÇE-BEHDINAN 

•• • • • 
KURDISTAN'IN HIROŞIMA'SI 

Irak Kürdistanı halkımız bundan dört yıl önce Ulusal 
Bayramımız olan Newroz'a hazırlandı~ı günlerde, Sömür
geci Saddam Diktatörlü~ü. Kürt halkının gelişen ulusal 
mücadelesine olan kin ve nefretini, insanlık dışı bir yön
temle, uluslararası antlaşmalada yasaklanmış olan kimya
sal silahlarla Halepçe'yi bombaladı. Bu olay, 7.000 insanı
mızın katline ve binlercesinin ise a~ır yaralanmasına sebep 
olurken, dünya insanlık tarihine de kara bir sayfa olarak girdi. 

Bu vahşi katliam, 4. yıldönümünde Yunanistan'da 
önemli etkinliklerle lanetlendi. Irak Kürdistanı Cep~esi, 

PSKT (Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye), PDK-1 (Iran 
Kürdistanı Demokrat Partisi-Yunanistan Taraftarları). Ala 
Rızgari'den oluşan Halepçe Katliamını Protesto Komitesi 
17 Mart günü BM Atina Temsilcili~i'ne gidip Irak Hükü
meti'nin yapmış oldu~u Halepçe Katliamı'nı kınadı. Ayrı
ca, kimyasal silahiara karşı etkin önlemlerin alınmasını ta
lep eden bir metinle; son günlerde Türk savaş uçakları
nın Kürdistan'a yönelik bombardımanlarını protesto eden 
ikinci bir metin BM Temsilcisi'ne iletildL 

Aynı gün saat 16.00'da Atina merkezinde, şiddetli 
ya~mur altında, 4 saat süren 7 km. uzaklıktaki Irak ve 
Türkiye Konsoloslukları'na yapılan yürüyüşe, ulusal giysileri
ni giymiş kadın ve küçük çocukların da büyük katılımı vardı. 
Coşku ile devam eden yürüyüş boyunca Yunanca-Kürtçe atı
lan sloganların yanısıra, bastırılan 5000 adet bildiri de yol bo
yunca da~ıtıldı. Kortej önce Türkiye Büyükelçili~i'nin önüne 
gitti. Polisin aldı~ı geniş güvenlik önlemlerine ra~men, protes
to metni Yürüyüş Komitesi tarafından elçili~e iletildi. Daha 
sonra şiddetli yağmurdan dolayı 7 km. uzaklıkta olan Irak 
Konsoloslu~u'na yürüyüş için kitlenin fikri soruldu~unda, ce
vap "Ya Kurdıstan Ya Neman' oldu. Bunun üzerine yürüyüş 
korteji 4 saatlik uzun yürüyüşten sonra Irak Konsoloslu~u·na 
vardı. Protesto metnini konsoloslu~a bırakmaya giden Komi
te tesadüfen Konsolos'la karşılaştı ve metni bizzat kendisine 
verdi. Irak Konsoloslu~u'nun önünde Kürdistan şehitleri için 
yapılan saygı duruşundan sonra kitle da~ıldı. 

Yunan basını ve TV yürüyüşe geniş yer verdi. Özellik
le devlet kanalı olan ERT-1 akşam haberlerinin içinde 
yaptı~ı geniş programda, katliamdan belgesel parçaların 
yanısıra, yürüyüşe de geniş yer verdi . 

AVUSTRALYA'DA iLK KÜRTÇE OKUL 

Melburn'da Avustralya'nın ilk resmi Kürtçe okulu ö~re
nime açıldı. 

Victoria Kürdistanlılar Derne~i'nin geçen yıl Avustral
ya Eğitim Bakanlı~ı'na yaptı~ı başvurusu ve bu yıl yeni
den yaptığı girişimleri olumlu karşılanarak, etnik okullar 
programı çerçevesinde, Melburn'da Kürtçe dilinde de eği
tim yapılmasına karar verildi. 

C. TURAN 

Avustralya'da resmi olarak açılan ve tüm giderleri 
Devletçe karşılanan okulda Kürtçe dil dersleri yanında, 
Kürt tarihi ve kültürü de okutulacak. Şimdilik 20 kişilik tek 
sınıf olarak açılan okula, ihtiyaç halinde ve ö~retmen ihti
yacı karşılanmak kaydıyla yeni sınıfların ilave edilebilece
~i açıklandı. 

Yeni açılan hafta sonu okulu, etnik okullar programı
na uygun olarak e~itim yapacak ve ö~rencilerin sınıf geç
me puanları diğer ders notları yanında üniversiteye giriş
te puan hesaplamasına ilave edilecek. Avustralya'da öğ
rencinin ikinci dil olarak okuduğu dilden aldı~ı puanlar, 
üniversiteye girişte ö~renciye önemli bir avantaj sağlıyor. 
Bu güne kadar Avustralya'daki Kürt toplumu bu imkan
dan yararlanamıyor, ya da Kürdistan'ı bölen ulusların dil
lerinde e~itim veren benzer okullara gönderiliyorlardı. Bu 
okullarda okutulan tarih, kültür ve din dersleri yoluyla şo
ven ve asimilasyoncu politikanın buralarda devamı sağla
nıyordu. Bu nedenle okulun eğitime başlaması Kürt toplu
munda büyük bir sevinçle karşılandı. Bir öğrenci valisi; 
"Bin yıldır birlikte aynı topraklar üzerinde yaşadığımız ve 
bizlere dilimizi yasaklayan, bu yolla bizleri eriterek kay
naştıracaklarını sanan ülke yöneticileri utansın. Kaynaş

ma ve birlik ancak buradaki gibi her türlü zorlamadan 
uzak, eşit haklar temelinde, biribirini inkar etmeden ve gö
nüllülük temelinde olur. işte Avustralya yetkilileri bunu bil
dikleri için tüm etnik ulusların kendi dil ve kültürlerini ser
bestçe geliştirmeleri için her türlü imkanı bizzat devlet 
eliyle hazırlamaktadır. Sonuçta da Avustralya toplumu 
karlı çıkmaktadır' sözleriyle duygularını ifade etti. 

Hafta sonu Cumartesi günleri 9-12 arası 3 saat eğitim 
yapan 'Kürtçe okul' Brounswick High School'da Ç31ışma
larına devam etmekte. 

MEM Ü ZiN HAMBURG'DA 

Ahmede Xani'nin ünlü eserinden Eskere Boyik tarafın
dan tiyatroya uyarlanan ve Botan Tiyatrosu tarafından 

sahnelenen Mem G Zin oyunu, 17.01.1992 tarihinde 
Hamburg'da sergilendi. 

Bu çerçevede bir tiyatro Kürt halkı açısından yeni sayı
labilecek bir olay. Nitekim bu görüşe, tiyatro çalışmalarını 
yurtdışında sürdüren Botan Tiyatrosu oyuncuları da . katılı

yor. Zira, oyunun tanıtımı için yaptıkları çalışmalar sırasın
da insanların "hangi oyuncu geliyor, programda kimler 
yer alıyor, hangi dilde oynanıyor' yönlü soruları ile karşı
laştıklarını vurguluyorlar. 

Ancak, Kürt halkının, tiyatro konusunda yeterli deneyimi 
olmamasına rağmen oyunlarına oldukça yoğun ilgi gösterdi
~ini, bu ilginin bundan sonra yapacakları çalışmalar açısın
dan kendileri için teşvik edici bir unsur oldu~unu beliıtiyorlar. 
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DENG KART AL TEMSİLCİLiGi AÇlLDI 

Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesin
de, yayın alamoda yürüttüğü ödünsüz ve kararlı müca
deleyle saygın pir yer edinen DENG'in Karta! Temsil
ciliği, yo~n ve coşkulu bir kitlenin katılımıyla 8 Mart 
1992 günü gerçekleşti. 

Koına Denge Azadi'nin coşkulu müziği eşliğinde 
başlayan açılışa yo~n bir katılım vardı. Açılışm Dün
ya Kadınlar Günü'yle aynı güne rastlaması hem açılı
şın önemini arttırıyor, ancak bir yandan da değişik et
kialiklerirt varolması dolayısıyla bir çok insanın katılı
mının sağlanaınamasına neden oluyordu. 

Koma Denge Azadi'nin programından sonra bir 
konuşma yapan Deng Karta! Temsilcisi Mahmut DÖ
GER konuşmasında özetle şu noktalara vurgu yaptı: 

"Egemen güçlerin Kürt halkına karşı iki asır bo
yunca uyguladıkları sömürgeci politikalar istedikleri 
sonucu vermedi. Jenosid ve benzeri söınürgeci devlet 
uygulamalarına maruz kalmış Kürdistan halkı, günü
müzde de farldı bir yaşayış içinde değildir. Ülkemiz in
sanlarının yaşadıkları tüm yerleşim birimlerinde bu uy
gulamalar hala daha katı, barbarca yöntemlerle geçer
liliğini korumaktadır. 'Terörizme karşı mücadele veri
yorum'demogojileriyle hazırlanınaya çalışılan kitle kat
liamlarının ve insanlarımızın hunharca katiedilmeleri
nin asıl amacı, Kürt halkını ve gelişen özgürlük müca
delesini yok etmektir. Kürdistanİ politikaları ve sö
mürgecilere karşı sürdürdüğü tavizsiz, tutarlı yayın po
litikasıyla, Kürt halkının ulusal demokratik mücadele
sine önemli bir ivme kazandırmış olan Deng Dergi
si'nin kısa bir süre önce Ağrı, Diyarbakır, Mersin, İz
mir ve İstanbul'da yaptığı Dayanışma Geceleri'ne gös
terilen sıcak ilgi; belirttiğimiz onca haskılara rağmen 
halkımızın kimlik mücadelesine kararlı ve onurluca sa
hip çıktığının, halkımızın yok edilemeyeceğinin, bu 
yöndeki politikaların artık iOas ettiğinin adeta canlı 
bir kanıtıydı ve yine bugün açılan Karta! Deng Büro
muzun açılışına gösterdiğiniz yoğun ilgi, dostluk, kar
deşlik; özgürlük tutkumuzun, onurlu mücadelemizin 
canlı bir örneği olarak kalacaktır. 

Tüm sömürgeci politikalara rağmen kitleselleşe
rek gelişen halkımızın özgürlük mücadelesi karşısın
da, egemen güçler telaşa kapılıııış olacaklar ki şimdi 
de çareyi kendi yapamadıklarını, halkları birbirlerine 
düşürerek, düşman kılarak yaptırmak istemekteclirler. 
Egemen güçler, toplumsal yaşam sürecinde killcleri 
terörize ederek, provakatörce eylemlilikler yaratarak, 
ırkçılığı ve şovenizmi daha bir körükleyerek Kürt katli
amının yolunu açmak ve yaptıklarına Türk ve dünya 
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kamuoyunda haklılık zemini yaratmayı amaçlamakta
clırlar. 

Kürt halkına bunca eziyeti, zulmü uygulayan ege
menler, acaba Türk halkına karşı çok mu insancıllar? 
Elbette ki hayır. . 

Günümüzde, en küçük çapta dahi olsa verdikleri 
ekonomik-demokratik-akademik her türden mücade
lelerinde Türk işçileri, köylüleri, memurları, öğrencile
ri karşıfarında devletin her türden baskı aygıtlarını bul
maktadırlar. Yakın zaman dilimi içinde Ankara'ya yü
rümek isteyen Zonguldak Maden İşçileri, İzmir Bele
cliye İşçileri, Eğit-Sen'de mücadele eden eğitim emek
çileri aynı uygulamalarla karşılaştılar. Ve son olarak 
Yurtiçi Kargo İşçileri işten çıkarıimalara karşı yürüt
tükleri onurlu mücadeleleri sürecinde işyerlerinin önü
ne kurdukları çadırları bir gece yarısı başlarına yıkıla
rak, coplar ve kalaslarla karakoliara taşındılar. 

Değerli dostlar, 
Irkı, dili, cinsi, mezhebi ne olursa olsun, sömürü 

sisteminin uygulayıcıları nazarında insan bir metadır. 
Onların nazarında insani değerlerin hiç bir önemi yok
tur. İşte en son Zonguldak'ta yaşananlar buna en gü
zel örnektir. Yaşamını yitiren insanların sayısı, olayın 
oluş biçimi ve nedenleriyle bu olay yaşanan durunu 
tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. 

İşte tüm bu nedenlerle, halklarımızın düşmanları 
ortaktır, halklar kardeştir diyoruz. Biz Kürt sosyalistle
ri olarak tüm çalışmalarımızda, ortak düşmana karşı 
halkların ortak mücadelesinin ve kardeşliğinin önemi
ni her zaman belirteceğiz ve şiarlarımızla her zaman 
haykıracağız. Düşmanın her türden oyunları karşısında 
teorik belirlemeler içeriğine uygun olarak pratiğe yansı
lamlıdır, kitle bu şekilde mücadeleye adapte edilmelidir. 
Aksi durum, düşmanın işine yarayacak, halkları birbirine 
düşürecek, egemenlerin ömrünü daha da uzatacaktır. 

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği 
Bıji Azadiya Kurdıstan 
Bıji Kurdıstan" 
Açılış sırasında gönderilen mesajlardan Komal Ya

zıncvi'nin mesajı ise şöyleydi: 
"Sömürgccilcrin kurşunlarını beraberce göğüslü

yorsak, işkence tezgahlarında birlikte direniyorsak, öz
gürlük ve bağımsızlık mücadelesinde omuz omuza ol
mak zorundayız. Mücadeleniz mücadelemizdir. 

Bıji Tekoşina Gele Kurd, Bıji Kurdıstan, Yaşasın 
Bağıınw_, Birleşik, Demokratik ve Sosyalist Kürdistan." 

Açılış kitlenin Koına Denge Azadi'nin coşkulu ınü
ziğinc govendleriy!~ eşlik ettiği bölümle sona erdi. 
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• • • 
HASAN DAYI'YI YITIRDIK 

Kürt halkının Ulusal Demokratik Mücadelesi için
de yer alan, ilerlemiş yaşına rağmen yirmi yaşında 
genç dinamizmi ile çalışan yiğit bir insanımız, Ha-' .. san Dayı'mız da (Hasan Keyfi OZKAPLA.N) yakalandı-
ğı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı . 

Onu ilk kez 1991 baharında Özalp HEP ilçe Baş
kanı olarak tanıdım . Tadına doyulmaz sohbeti, Kür
de özgü nezaketi ve misafirperverliği ile hemen gön
lümde taht kurdu. 

Türkiye'de ve Kürdistan'da avukatın çok nadir 
bulunduğu bir dönemde, Dava Vekili olarak yıllarca 
Özalp halkının sorunları ile uğraşmıştı. Politika için
de hep aktif olarak çalışmış, bir dönem il Genel 
Meclisi Üyeliği yapmıştı.· Önceleri CHP'nin uygula
malarından dolayı (33 kurşun olayından dolayı) sağ 
partiler içinde yer almışsa da, Kürt halkının ulusal 
demokratik taleplerini hep savunmuş, hiç duyarsız
lık göstermemişti. Diplamalı değilse de, bir çok dip
lomalıyı imrendirecek ölçüde kültürlü bir aydın ola
rak halkının üzerindeki ulusal boyunduruğu, zulmü 
ve baskıyı görüyor, dönemindeki ulusal hareketlere 
sempati ile bakıyordu. Ayrıca baskı ve zulümden de 
ailece paylarını almışlardı. Şiiriere konu olan ünlü 33 
kurşun olayında çok yakın akrabalarını kaybetmişti. . 

HEP ilçe Başkanı olarak çok aktif bir şekilde çalı
şıyordu. Çünkü HEP'in kuruluşuna çok sevinmişti. 

Baran VANLI 

O, HEP'in programında yer alan demokrasi müca
delesinin gerekliliğine yürekten inanmıştı. Ama 
HEP'teki son gelişmeleri kaygı ile izliyor ve geniş ta
banlı katılımcı bir yapılanmanın oluşmamasının parti
nin küçülmesi ile sonuçlanacağını söylüyordu. 
Onun sağduyusu ile tesbit ettiği bu gerçeği bizler 
günümüzde yaşayarak gördük. 

Hasan Dayı çok iyi bir DENG okuru idi. ilk tanıştı
ğımızda DENG okuduğunu görünce sevinmiştim. 

Çıktığından beri bulabildiği her sayısını okumuştu. 
Yayımlanan her yazıyı dikkatlice okuyor, sonra birlik
te tartışıyorduk. Olayları çözümleme ve yorumunda
ki netlik ve pratikliğe şaşmamak elde değildi. Tartış
malar sonrasında sevincini gizleyemiyor, "Ülkemizi 
ve halkımızı bu baskı, zulüm ve sömürgeci boyundu
ruktan ancak böylesi akılcı ve doğru politikalarla kur
tarabiliriz" diyerek memnuniyetini dile getiriyordu. 

Hasan Dayı her zaman söylediği gibi, "Bu dünya
dan rahat ve huzurlu" ayrılıyordu. Çünkü O, Kürt hal
kının ulusal demokratik taleplerinin, zulüm ve sömür
geciliğe karşı mücadelenin artık önünün tıkanama
yacağına, akılcı ve doğru ulusal politikaların bu bay
rağı hep yükselteceğine gönülden inanmıştı. 

Rahat ve huzurlu uyu Hasan Dayı. inançlı ve ka
rarlı kişiliğini, halkına olan sevgini ve güvenini, tadı
na doyulmaz sohbetlerini unutmayacağız. 

YURTSEVER, DEMOKRAT, ONURLU INSAN 

HASAN DAYI'YIYİTİRDİK 
(Hasan Kefi OZKAPLAN // 1941 - 1992) 

Mücadeleci, kararlı ve yurtsever ki§iliğinle hepimize örnek oldun. 
Seni Unutmayacağız. 

ÖZALP DENG OKURLARI 
c -w ~ ,. s ' 7 "k ' . "O • ) 
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KÜLTÜR SANAT AND 0 HUNER 

DERSEN ZMANE KURDİ • BARAN 

Kürtçe Dil Dersleri 

XXI 

MIRINA CEMO 

Em se heval bun. İso, Cemo u ez. Em dıçun Dostele. Ro
jek germ u xweş bu. L~ dorali re gundiyan cot dıkır. Lı . 
mergan pez dıçeriya. Denge bılftra şıvanan dıhat. Lı vır 
u we kewan dıxwend. . 
Lı re em rasti cendırman hatın. Ewanajı gunde Şerva· 

ne dıhatın. Haye me jı tışteki tune bu. Tevi wan gundi 
ji hebun. Gundijın u mer bun. Deste wan bı hevra greda· 
yi bu. Cendırman je ra qeziyen xırab dıgotın u le dıxıs· 
tın. Cılen wan penti bu. Ser u çave wan perçıfı bil. Jı poze 
xorteki xwin dıhat. Mer bedeng bun, jın dıqiriyan u dı· 
loriyan. 

Em her se ji gelek tırsiyan. Cemo got: 
-Mesekının, em bırevın! 
Mın got: 
-Na lo, metırsın, tıştek na be ... 
Le bin gotına mın xılas ne bu ku, Cemo got çırp u baz

da. Cendırman hema dest avetın tıfıngan u kırın qire-qir: 
-Dur len, gaçma! 
Walle, Cemone sekıni. Ber bıjer dıreviya. Bındık ma

bu ku bıgıhe re lan ı1 jı çav wında bı be, du-se tıfıng teqi
. yan. Cemo çikiya, pe pışta xwe gırt, gavek du gave dın 
avet, dı ser çokan da ket, dırej bu u bedeng ma. 

Denge kewan ı1 bılura şıvanan hat bıJin. 

Hay je hebun : Heberli olmak Gav : Adım 
Rast hatın : Rastlamak, Çok : Diz 

karşılaşmak Tıfıng : Tüfek 
Perıti : Yınık, pınık Gıre dan : Ba!lamak 

param parça Gıredayi : Bağlı 
Lorin : Ağıt yakmak Fayton : Payton 
Lorandın : Ninni söylemek Bede~ten : Kale duvan 
Bı re kırın : Göndennek Mızgeft : Cami 
Qire-qir kırın . : Bağınp çağınnak D?rali . : Çevre 
Bazdan : Kaçmak, atlamak Le ge:ın : Aramak 
Rel : Ağaçlık, fundalık Zewıcın :Evlenmek 

Gava . r_ _.ı_ nda Name : Mektup 
. =nasırıun, anı p fi ş · k. 

Teqin : Patlamak ' erçı ın : ~şm_e · 
Çıkin : Çığlık atmak Per~ıfi : Ş;şkm 
Walle · V. Ilah · X w~ n : ll.an .a ı Qezı :Sö 
B ıl ur 
Şıvan 

Rast Hatın 

:Kaval Z 
: Çoban Xırab : Kötü 

Em lı re rasti cendırman hatın 
Tu rınd rast bati, ez ji lı te dıgeriyam. 

U gerin 
-Ew lı çı dıgere? 
-W i kera xwe wında kırıye, le dı gere. 

Hay je hebôn 
~Te bıhist? Beko u Sewli dızewıcın .. 
-Dızanım, hayemın je heye. 
Sılemanjı have xwe ra name bı re dıke. Le have wi me-

hek bere mıriye: haye wi je tune. 

Qire-qir kırın 
Cendırman kıre qire-qir. 
Gava em heqe xwe dıxwazın, zordest dıkın qire-qir. 
Got çırp ıi bazda 
Cemo tırsi, got çırp u bazda. 
Şahan çer deste xwe dıreji helune kır, çıvike got pırt 

u fırda. 
Mın kevırek avet gole, kevır got gftlp u dı nav ave da 

wında bu. 

/ 

Di'li geçmişin hikayesi-Boriya Çiroki: 

Geçişli fiilierde 
Kök son harfi sesli olanlarda: 
Örnek: Anin 
Kök :Ani 

· Kök son harf sessiz olanlarda: 
Örnek: Kınn 
Kök :Kır 

Mın ani bfi (getinniştim) 
Te, w.i, we ani bu 

. Me, we, wan ani bu 

Mın kırı bu (yapmıştım) 
Te, wi, we kırı bu 
Me, we, wan kırı bu 

Görüldüğü gibi geçişli fiilierde asıl fiili bô yardımcı fii· 
li izler. Kökü sessiz bir harfle biten geçişli fiiller (ı) takı-
sı alır. . 
Eğer nesne çoğul ise bıi yardımcı fiili (n) çoğul takısı alır. 

Mın pırtfikek ani bu. 
Mm du pırtılk ani bfin. 
Hesen hesp kırı bfi tu.rte (hespek) . 
Hesen hesp kırı bfin tfirte Gı yeki zedetır). 

Geçişsiz fiilierde 

Revin Bu yardımcı fiilinin aldığı takılaı 
Kök : Revi Ez revi bum m 

Turevi bfi 
Ew revi bfi 
Em revi bfin n 
Hfin revi bfin n 
Ew revi bfin n 

Ödev: Aşağıdaki fiileri di'Ii geçmişin hikayesine çevirin. 
(Lekeren jerin bıkın boriya çiroki) 
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Kültür - Sanat 1 Çand u Huner DENG 

Xelil lı otoboze siyar bu, çu Diyarbekre. Lı bajer xale 
wi hebu. Xeliljı xale xwe ra zembilek tıri dıbır. Ew, kin
ge gıbışte bajer, jı otoboze peya bfı u çu ma le. Xalo, kin· 
ge ew dit gelek şa bu, bona tıri jı xarziye xwe ra gelek 
spas kır. Xelil, çend rojan lı mala xale xwe bfı mevan. Xale 
wi ew lı faytone siyar kır u lı bajer gerand. Bedestene me· 

zın u mızgeften kevn şani wi da. Xelil, xasıma jı bedes· 
ten gelek hez kır . Xaloje ra got ku "Diyarbekır bajareki 
Kurdan e, gelek kevn e u bı nav u denge." 

Örnek: Xelil lı otoboze siyar bu bfı, çu bu Diyarbekre. 

(Sürecek) 

ÇiROKA ROVi 0 JUJi 
Careki rovi Cı juji, dı ciheki darıs

tane da, bı hevalti jı bo neçire dı
geriyan. Jı nışkeva dafıkek bara
nan lı erde ditın. Juji jı rovi ra got: 

- Fermo bıxwe. 
Rovi got: 
- Ez bı roji me, tu bıxwe. 
Juji dev avete dafıke Cı dafık le te

qiya Cı lınge wi te da ma. Gava rovi 
dit goşte betırs ma, xwe dırej kır Cı 
dest bı xwarıne kır. 

Juji gote rovi: 
- Ma ne te dıgot ez bı roji me? 
Rovi got: 
-Bela ez bı roji büm. Le roja şı

ke ye, gırtın herarn e. 
Juji ·got: 
- Her tu xwe dıparezi Cı hevale 

xwe dı kortalen be eman wer dıki . 
Qe nebe tu were nık mın, tenbiya 
mal Cı çeliyen xwe lı te bıkım. 

Rovi got: 
- Beje. 
Juji got: 
- Nabe .. Neçirvan bı nie bıhe

sın. Were deve xwe texım guhe te 
Cı bejım . 

Gava rovi guhe xwe da ber de
ve juji, juji gezek lı guhe wi da Cı 
xwe kışand nav qalıke xwe Cı sıtıri . 
Rovi Java kır ne kır, juji wi berneda 
Cı gote: 

-Madem te ez xıstıme vi hali, 
ez ji te heya sıbe bernadım. Xwe
diye dafıke be, we te bıkuje Cı rr.ın 
ji berde. We beje, ev rovi besi mın 
e .. 

Bü sıbe. Xwediye dafıke hat Cı ro
vi gırt Cı kuşt. Juji ji berda. Çirok qe
diya ye hilebaz gıha heqe xwe. 

000 

Rojeki mırişk serhev kombün, gotın erne herın ser teyran şere. 
Baise şere ciye çeran bü. 

Gava teyr ji vi xebere bıhistın, ewana ji kom bün; nav hev da 
şewr kırın. Teyr hındık, mırişk Cı dik ji bı hezaran, bı deh hazaran 
bün. Gotın: Em bıbın gur Cı rovi ji, nıkarın hemüşka qırbıkın. Lema 
em nıkarın bı wan ra şerbıkın, ya baştır ew e: em paş vekışın, ba
dılhewa xwe nedıne kuştıne .. 

Bıryar dan ku du hew teyre kal, dınya diti, bışinıne nav mıriş
kan. Rewşa wana hin bın, paşe qıraren dawiye bıdın. 

Du teyr ser zınaren ase jı helüna xwe derketın, fırin çüne nava 
qefleki mırişkan. Neherin qederi 500 mırişk ser gıreki, qıte-qıta wa
ne dıçın ten. Dı nav wan da dikeki reş, sere xwe bı_lınd kıri, dıgere 

Cı bı kefxweşi der dore xwe meze dıke. Herdu teyr çüne cem mı
rişkan . Jı wan pırsin: 

- Seroke we ke ye? 
Dik kıre Qiqla qik .. got: Serok ez ım . 
Teyran xatıre xwe jı wana xwestın. Teyrek jı hevale xwe ra got: 

em herın cem qefleki d ın, çıka ewana ji dıbejın seroke me ev di ka 
reş e? Fırin çüne pışt gıreki, nezık çemeki. Qas€1 hazar mırişk Cı 

dik tev Cı hev büne dıqirın, bı hers dıgerın. Çün ba wana, sılav lı 

wan kırın Cı pırsin . 
- Gelo seroke we ke ye? 
Dı nav wan da dikeki gır Cı poçık das, bı dengeki amın bersiv da. 
- Qikla qik .. Serok ez ım . 
Herdu teyr disa fırin çün nezıki gund, ser kulakeki neherin: 15-20 . 

mırişk dı nav gome da dıgerın. Per bask€ın xwe dane sekınaodın. 
Hedika çün ba wan Cı danine erde 

- Sılav geli mırişkno! Ka bejın serok€! we ke ye? 
Mırişkek çil, se gav peşta hat Cı got: 
-Ez ım. 
Disa rabCın basken xwe hejandın fırin Cı geriyan: gelek kom Cı 

qeflen mırişkan ditın, bı wan ra peyivin. Ber bı evare zıvırine cem 
serbke ü maciisen xwe. Çüne hızura wana. Serok pırsi: 

- De bejın we çı dit, çı nedit? 
- Paşa xweş be, me tışten xweş ditın. Bele pır mırişk kom bü-

ne, kelb€1 wana gelek hatiye. Dıxwezın bı me ra şer bıkın. LA hin 
yekıtiyek dı nav wan da çı!ınebüye. Qefle qefle ne, haj jı hev nin 
ın . Her beşek serokek heye. Kesek tunne ye ku bı tevayi r€1 nişa
ne wana bıke. Bı raya me be, bı planek baş em dıkarın bı wan ra 
şer bıkın . 

Heya sıbe dan Cı sıtandın, paşe bıryar dan. Teyr şefeqe erişe 
ser mırişk Cı dikan kırın . Her qefleki jı hev cuda kırın, qırkırın. Yen 
mayi revine nav gund. Teyr du wana heya gund çün Cı gotın: 

- Jı wır şunda hün, roje qulıke gundan, lı ser sergoyan vır da 
nayen. Şev jı bıkevıne gom Cı tewlan Cı j€1 dernekevın. 

Vazgal 
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Ko ma Denge Azadi : 

"KÜRT HALKININ VE ONUN ÜLKESİNİN 

TARİHİ BİR MÜZE HALİNE DÖNÜŞMESiNE 

İZİN VERMEYECEGİZ" 

Kürt halkı ve demokrasi 
güçleri sizi yaptığınız müzik ça
lışmalarından ve katıldığınız et• 
kinliklerden tanıyor. Bize Koma 
Denge Azadi'nin oluşum süreci
ni ve ,katettiğiniz yolu anlatır mı
sınız? •ı:;;o;;;ıı=;::;;ı::::o:::ıı=:==ı==:=ı 

o o Bizler, bu isimle 2 yılı aş
kın bir süredir müzikle uğraşıyo
ruz. Grup elemanları olarak bir ço
ğumuz daha önce de bireysel ola
rak müzikle uğraşıyorduk . Ancak 
Kürt müziğinin çağdaş bir anlayış
la yorumlan·ması alanında varolan 
boşluğu doldurma amacı, bizleri 
böylesi kollektif bir çalışmaya itti. 
Çalışmaların belli bir seviyeye eriş
mesinden sonra, kitlenin de yo
ğun ilgi ve desteği bizi artık geri 
dönülmez bir noktaya getirdi. 
Bundan böyle bu alanda biz de 
varız. 

Koma Denge Azadi, böylesine 
kollektif, çağdaş bir çalışmanın 
yolunu açınakla haklı bir gurur 
duymaktadır. Ancak bu alanda id
dialı olmakla birlikte, yetersizlikle
rimizin ve eksikliklerimizin de bilin
cindeyiz. Daha · öğreneceğim iz 
çok şey var. Süreç içerisinde bir 
şeyler öğrenirken, öğrendiklerimi
zi müzik anlayışımız doğrultusun
da yoğurup, onları tekrar halkımı
za sunmayı hedefliyoruz. 

Grubumuz yedi kişiden olu ş u
yor. Elemanlarımızın biri işçi, ikisi 
mühendis, biri konservatuar öğ
rencisi, biri üniversite öğrencisi, 
ikisi de lise öğrencisidir. Koş ull a rı
mız müzik alanında yeterli öl çüde 
profesyonelce çalışma yapmamı
za olanak vermiyor. Ancak her şe-

GO 

ye rağmen , koş ulları zorlayarak, 
olanaklarımızın da elverdiği ölçü
de profesyonel ve yetkin bir çalış
ma temposu yakalamaya çalışıyo-
ruz. 

ya mahkum edildLYıllardır varlığı 
ve kimliği yok sayıldı. Kısacası hal
kımız kendi topraklarında, kendini 
hiç bir zaman özgür hissetmedi. 
Bu çerçevede, Kürt halkının yazılı 

Grubunuzu gerek ele- edebiyat alanında, içinde yaşadı-
man ve gerekse müzik aletleri ğı baskı koşullarına paralel olarak 
açısından zenginleştirme gibi fazla bir gelişme gösterdiği söyle
bir hedefiniz var mı? nemez. Geçmişten günümüze ka-

DO Müzik çalı ş malarımızı gru- lan yazılı eser sayısı çok değildir. 
bun dışına da taşırınayı hedefliyo- Ancak sözlü edebiyat alanında, 
ruz. Bu konuya ilgi duyan değişik her şeye rağmen, oldukça nitelikli 
insanlarla diyaloglarımız var ve ve gelişkin değerler üretildiği de 
bu sürecek. Müzik anlayış ımızcia bir gerçek. Halkımız bu konuda 
orta kla ş tı ğ ımız insanlarla her alan- egemenlerin tüm çabalarını boşa 
da ortak çalı ş ınala r yapmak ve bi- çıkamcasına bir çok değer yarat
zim dı ş ımızda varolan, müzik tar- mış ve onlara sıkı sıkıya sarılmış
zımız uyuşmasa da temel hedef- tır . Şunu da itiraf etmek zorunda
lerde biri eşebildiğimiz ça lı ş malara yız ; halk ı mız , yine yaşadığı koşul
da destek olmak amaçlarımızdan- J.§.!:__sonucu, siKı sıkıya sarıldığı bu-
dır. değerleri geliştırıp, çağdaş bir Cfü-

Müzik aletlerinin kullanımı ko- zeyeufa'Ştıramamıştır. . 
nusunda yetkin olduğumuz söyle- .Encak şimdilerde , tüm baskı 
neınez. Gerek kullandığıınız mü- ve engellemelere rağmen insanla
zik aletlerini zenginl eştirıne ve ge- rıınız çağdaş, evrensel sanatın et
rekse varolanların kullanımında kileriyle karşılaşmış; kendi kiHW
yetkinleş ıne yönünde de yoğun re! birikimlerini de bu yönde geliş
çabalar içerisindeyiz. Bu konular- _!i!:ip. yeni Ori"ınler vermeye başla
da duyarlı insa nla rın d esteğine de ~ 
açık olduğumuzu özellikle belirt- Peki bu gelişıneler halkımızın 
rnek iştiyoruz. · yaşantısında ve üz8rindeki baskı-

Bize biraz da müzikten larda gerçekleşen değişimler so
ve müzik anlayışınızdan söze- nucu mu olmuştur? Elbette ki ha
der misiniz? yır! Ağır baskı koşulları ve ekano

D D ~~zik~y.§._da geoeLGJa.ı:a.k mik sömürü bu süre zarfında kat-
kültür bir ü s.tyapı-kur..w:nu çj ur. Do- merleşmiştir. Kapitalizm, Kürdis

'Tayı s ıyla müziğ in geli ş imi irdelenir:.-- tan'ı daha iyi sömürebilmek için 
·ken, ait olduğu toplumun ekono- ister istemez oraya kendi kurumla-
ını k ve sosyal forınasyonu gözö- rını ve ili ş kilerini de sokınuştur. 
nu ne alınmak LOTü ne ad ır. - Bu ilişkilerle halkımız üzerindeki 
~ınrtı:alffi-·tırttn-yıllardır söınü- sömürü çarkı katmerleşirken, ay

rü ve bask ı çarkı altında yaşama- nı zamanda bu ilişkiler kendi karşı-
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Kültür Sanat 1 Çand Cı Huner 

tını da yaratmıştır. Ka
pitalist ilişkiler halkımı
zı daha da ulusallaştır
mış, ulusal mücadele
yi körüklemiş, çelişkile
ri derinleştirmiştir. Tüm 
bu gelişmeler, ege
meniere rağmen ol
muştur. 

Müziğe gelirsek; ar
tık Kürt halkı, kendi 
müzığini evrensel de
ğerlerle yogurup, onu 
evrensel bır düzeye 
-yuRSeltecek ipuçlarını 
y~r. Kürt soru
nu siyasal açıdan ulus
lararasılaşmaya başla

dı. Tüm baskı ve asimi
lasyon politikalarına 

rağmen kültürümüzü 
de evrensel düzeye 

yükselteceğiz. Müzik çılanında da 
biz buna aday olmaya çalışıyo

ruz. Yeri gelmişken müzikte neleri 
temel aldığımızı ve nasıl müzik 
yapmaya çalıştığımızı anlatmaya 
çalışalım. 

Sınıfsal olarak; başta işçi sınıfı 

ve tüm emekçi katmanlardan ya
na, ulusal olarak ta; başta Kürt 
halkı olmak üzere tüm ezilen, sö
mürülen halklardan yana müzik 
yapıyoruz. Kendi ulusal değerleri
mizi sosyalist bir perspektifle yo
ğurarak, başta Kürt halkı olmak 
üzere, dünya halklarına ulaştırma
ya çalışıyoruz. 

Müziğimizin dayandığı temel
lerden biri, geçmişten günümüze 
yaşayagelen Kürt kültür birikimi
dir. Bu birikimi ~ullanırken, elbette 
ki ezilenden yana olan kısmını alı

yor, yorumluyoruz. Feodal değer 

yargılarını ayıklamaya çalışıyoruz. 

Biz bir yandan bu konuda 
araştırmalarımızı sürdürürken, 
içinde bulunduğumuz koşulları ve 
bugünü de unutmuyoruz. Kendi 
kültürel düzeyimizi de gözönüne 
alarak, bizzat bugünün müziğini 

de üretiyoruz. Bu anlamda kendi
mizi şanslı sayıyoruz. Kendimizi 
Kürdistan'ın aktif dinamikleri ara-

sında sayıyor, ürettiklerimizle on
ları etkiliyoruz. Biz bugün ürettik
lerimizle Diyarbekir'deyiz, Cizre '
deyiz, Halepçe ve Süleymani
ye'de, Mehabad'tayız. Tarlada, 
fabrikada ve üniversitedeyiz. Yani 
kavganın orta yerinde, kendi kül
tür birikimimizle, bugünkü yaşamı 
yansıtan müzik üretiyoruz. 

Müziğimizin dayandığı temel- · 
lerden bir diğeri de enternasyona
lizmdir, halkların kardeşl;ğidir. Bu 
alandaki dünya kültür birikimini 
halkımıza aktarıyor, kendi kültür 
birikimimizi de enternasyonalize 
ediyoruz. Tüm bunları yaparken, 
elbette ki evrensel müziğin çağ
daş özelliklerini kullanıyoruz . Belir
li bir düzeyi tutturmayı, estetik, ka
lıcı değerler yaratmayı ve halkımı
zın .bu alandaki beğenilerini geliş
tirmeyi hedefliyoruz. 

Bu çabalarımızı sürdürürken 
pek çok problemle de karşılaşıyo
ruz. Özellikle, yaptığımız müzikte 
batı .enstrümanlarını da kullanıyo
ruz. Ancak Ortadoğu müziklerin
deki "koma" sesler bu enstrüman
Iarda bulunmuyor. Bu bizim için 
ve benzer diğer gruplar için genel 
bir problem. Bunun dışında özel 
birtakım problemlerimiz de var. 

- DENG 

•- : " .. w Yaptığınız müzik türü
nün Kürt halkının kültür biriki
miyle uyuşmadığı, Kürt halkı
nın bu tür müziği benimseme
diği yönünde eleştiriler var. 
Bu konuda neler söyleyebilir
s i n iz? m:::==;;.;;ıı:ı;ıı:m:ti:ii:llıı:=i:III-

DD Konunun daha iyi anlaşıla
bilmesi için değişik kesitlerden bir 
iki güncel örnek vermek istiyoruz. 
Uzun süren ataerkil toplum, yüz
yıllardır erkeklerin beyinlerini öyle
sine şekillendirmiştir ki, günümüz

. de çoğu erkekler, kendilerini ne 
kadar sosyalist düşüncelere sa
hip olarak niteleseler de, kadınla
ra, kendilerine eş düzeyde hak ve 
davranış özgürlüğü tanımakta ol
dukça zorlanıyorlar. Erkeklerin be
yinlerine yerleşmiş ataerkil "bek
çi", onları sürekli eşitsiz düşünüş 
ve davranışa itmektedir. Bu olum
suzluğun silinmesinin kolay olma
dığı somut pratikle de ortadadır. 

Yine yakın geçmişimizden bir 
örnek: 12 Eylül Faşizmi, kitleler 
üzerinde oldukça yoğun bir depo
litizasyon etkisi yarattı. insanlar 
bir dönem, baskı ve işkenceler 

dolayısıyla bir şey yazamaz, söy~ 
leyemez oldular. Askerler görece
li olarak çekildiklerinde ise bazı in-
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Kültür ·Sanat 1 Çan d u Huner 

sanların beyinlerine "küçük asker
cikler" yerleşti. Artık onlar, yapabi
lecekleri ve yazabilecekleri şeyleri 
bile yapamaz ve yazamaz oldular. 

Kürt halkına gelirsek: Ağır sö
mürü ve baskı koşullarında, halkı
mızın, sahip olduğu geçmiş kül
tür birikimine sarıldığını belirtmiş
tik. Bu baskılar aynı zamanda ba
iı insanları her türlü yeniliğe, ge
lişmelere kapalı bir hale getirmiş-

, tir. Hal~ımız, içinde bulunduğu ça
ğı yaşayamamıştır. Tüm bu geliş
meler, bazı insanlarımızın beyinle
rinde başka bir "bekçi" yaratmış
tır. Bu "bekçi", yurtsever olmakla 
birlikte; tutucu ve bir adım sonra 
gerici bir konuma düşecek bir 
perspektife sahiptir. 

Biz olaylara diyalektik bir pers
pektifle yaklaşıyoruz. Bu perspek
tif, bizi hiç bir zaman salt geçmi
şiyle avunan ve onu bağnazca sa
vunan bir konuma düşürmez. Bu 
perspektif bize, hiç bir zaman bu
günü ve geleceği unutturmaz. 
Kürt halkının ve onun ülkesinin ta
rihsel süreçte, tarihi bir müze hali
ne dönüşmesine izin vermeyece
ğiz. Bu ağır bas'kı koşullarında bi
le, bulabildiğimiz tüm olanakları 
değerlendireceğiz. Biz buna ada
yız. Halkımız, tarih boyunca sür
dürülegelen sömürgeci boyundu
ruğu kıracaktır. Gelecekteki toplu
mumuzun nüvelerini, biz bugün
den atmak zorundayız. Bu ertele
necek bir görev değildir. 
- Yakın dönemde, "Hevi" 
adlı ilk kasetinizi çıkardınız. Bu 
süreçte karşılaştığınız zorlukla
rı anlatır mısınız?-----

o D Öncelikle bu alanda ilk ol
duğumuz için bütün ilkierin karşı
laştığı genel problemlerle biz de 
karşılaştık. Özellikle deneyimsizlik 
bizim temel problemimiz oldu. Ka
sedi çıkarma çalışmalarına başlar
ken zorunlu olarak ilişkiye girdiği
miz insanları, daha önceden tanı
ma fırsatımız olmadı. Dolayısıyla 
parçaların düzenlenmesi ve stüd
yo çalışmaları sırasında da bir ta
kım problemlerle karşılaştık. Kürt 
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müziği alanında bize deneyimleri
ni aktarabilecek, yol gösterebile
cek kimseleri bulamadık. Belki 
yoktu, ya da varsa bile biz onlara 
ulaşamadık. 

Ayrıca, içerik olarak ödünsüz 
bir kasedin en geniş kitleye ulaş
ması için de oldukça yoğun bir 
çaba ve ekonomik külfetin altına 
girdik. Kısacası, bu kaset çalışma
sı bizim için büyük bir deneyim ol
du diyebiliriz. 
..... Sizce Kürt halkı açısın
dan müzik alanında kurumsal
laşmanın önemi nedir? Bu para
lelde, bu alanda çalışma yapan 
sanatçı ve gruplarla ilişkilerinizi 
irdelermisiniz?lliw=iiiiiiii-iiliıiiiiiiiiiliiıliiiiiiilliliii• 

DO Kürt halkı yaşadığı ağır 
baskı ve sömürü ilişkileri dolayı
sıyla, kültür ve sanat alanında ger-

çek anlamda gelişkin bir kurumsal
laşma yaratamamıştır. Gerçekte bu 
bir özgürlük sorunudur. Ancak, ça
balarımızı şimdiden bu tür kurumla
rın oluşması yönünde yoğunlaştır

mamız gerekiyor. Özgürlüğümüzü 
kazandığımızda her alanda elimiz
de somut şeyler bulunmalı . 

Diğer sanatçılar ve müzik 
gruplarıyla ilişkilerimize gelince: 
Kimseye önyargıyla yaklaşmıyo
ruz. ilişkilerimizi dostluk ve daya
nışma temelinde yürütmeyi düşü
nüyoruz. Ancak Kürdistan' da şu 

DENG 

an varolan siyasal kaos ortamı, 
kültür ve sanat alanında uğraşıda 
bulunanlara da yansıyor. Biz Kürt 
halkının en genel çıkarlarını savun
~ çalışıyoruz. Halkımızın _çı
karları tüm grupsal çıkarların 
onündedir. Zaten bir siyasal yapı 
sanatçıya sunduğu perspektifle 
onun bakış açısını daraltıyor, onu 
sadece kendi sanatçısı haline geti
riyorsa; elbetteki bu siyasal pers
pektif yanlıştır. Halkımızın daha 
çok birliğe, hoşgörüye ve dostlu
ğa ihtiyacı var. Benmerkezci bü-

Jün eğilimlerin, uzun vadede halkı
mızın çıkarlarına zarar vereceği 

'bugünden beli ıdır . Biz diğer sanat
çı ve müzik gruplarıyla dostane 
ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 
Başta bu arkadaşlar olmak üzere, 
bütün duyarlı insanların yapıcı 
eleştirilerine ihtiyacımız var. Bu ko
nuda düzeysiz tartışmalara girmeye
ceğimizi de şimdiden belirtiyoruz. 
Kürt müziğinde, bizim tarzımızda ol
sun-olmasın, kalıcı değerler üreten 
herkese saygı duyuyoruz. 
- Bundan sonraki çalış
malarınızda neyi hedefliyorsu-
nuz? .. -. .............. .. 

DD Çizdiğimiz perspektifle 
müzik yapacağız . süreç içinde ye
ni şeyler öğrenip, perspektifimizi da
ha da genişletmeye çalışacağız. 

Kendi ülkelerinin sınırlarını aş
mış ozanlar, müzisyenler vardır. 
Biz de Kürt halkı açısından bunu 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz . Bi
raz büyük bir iddia olsa da bu bi
zim en büyük hedefimiz. 
- Son olarak okuyucuları
mıza iletmek istediğiniz bir me-
sajınız var mı?ı ............. . 

DO Tüm duyarlı insanların 
eleştiri ve katkılarını bekliyoruz. 
Ayrıca kendi yörelerinde derleme 
olanakları varsa, yöresel müzik 
eserlerini derleyip bizlere ulaştır
maya çalışıriarsa seviniriz. Onları 
en iyi bir biçimde değerlendirip 
tekrar kendilerine, yani Kürt halkı
na armağan edeceğiz. 

Teşekkür ederiz. 
Biz teşekkür ederiz. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KÜRT RESSAMLARlN SERGiSi 
• • •• •• 

ILGIGORDU 

Gülcan ZiREK, Tekin FlRAT, Mehmet KOLÇAK ve Fe
him GÜLER'den oluşan 4 Kürt ressamının kurduğu "Ko
me! Ressamlar Birliği'nin istanbul Basın Müzesi'nde açtık- · 

ları "Direnmeler" konulu resim sergisine istanbul'da yaşa
yan Kürtlerin ilgileri yoğun . 24 Şubat - 12 Mart tarihleri 
arasında gerçekleşen sergi, yağlı boya resimlerden oluşu

yor. Sergiyle ilgili görüşlerine başvurduğumuz Tekin FI
RAT; serginin beklediklerinin üzerinde ilgi gördüğünü be

lirtiyor. Ancak, burjuva basını ve eleşti rmenlerinden gerek
li ilgiyi görmediklerinden yakınan FlRAT, "Kürt Ressamlar 
Birliği" gibi ulusal temelde kurulmuş böylesi kurumların 

, önemini vurguluyor. Kürt basınının da yeterli ilgiyi göster
mediğinden yakınan FlRAT, böylesi çalışmaların ancak 
Kürt basını ve aydınlarının katkılarıyla daha olumlu nokta

lara gelebileceğini vurguluyor. 
Yaklaşık 1 yıl önce Arya Res~amlar Grubu olarak bir 

bildirgeyle kuruluşunu açıklayan grup, "Arya adının; mü

zikte kullanılan uzun opera şarkısı olduğu ve müzik gru
bu olarak anlaşılabilecekleri; Ari kelimesinden türediği ve 
ari ırkı çağrıştırdığı, Kürtlerin bu ırktan (ari ırkından) geldi
ği tezinin tartışmalı olması ve kendilerinin böyle bir dü
şünceleri olmadığı" gerekçeleriyle, asıl isimleri olan Ko
me! Ressamlar Birliği olarak çalışmaya devam etme kara

rı verdi. 
Grubun sanatın tanımı ve sanat anlayışları konusun

da belirlemeleri şöyle: 

"Sanat, nesnel gerçekl i ğin duyularımızca alındıktan 

sonra yeniden üretilmesidir. insana özgü ve toplumsal 
bir etkinliktir. Sanatın bu 'etkinliğinin mekanikleşmesi', 'ni

teliğin nicelik içinde boğulması' kapitalist sistemin özelli
ğindendir. 'insan duyguları matematik formüllere indirge

nemez', metalaştırılamaz. 

Sanat üretim sürecinden ayrılamaz . Sınıfiara bölün
müş bir toplumda o da sınıfiara bölünmüş olarak vardır. 

Ondan bağımsız olarak ele alınamaz. 
Ezen-ezilen, sömürgeci-sömürge çeliş kisi olan bir top

lumda her insan taraftır. Biz de tarafız. Kültür değerlerine 

el konmuş, kimlikleri inkar edilm i ş, isimleri değişiiriimiş 

bir ulusun aydınları olarak taraf tutuyoruz. Ulusumuzun 
bağımsızlığını savunanlardan yanayız . Kimliksiz, kişiliksiz, 

inkarcı ve taklit sanata karşıyız . Bizim için sanat, sadece 
estetik değeri olan bir şey değ i ldir . Onun, toplumun deği
şim ve dönüşümünde etkili bir silah olduğuna da inanıyo

ruz. Çizdiğimiz her çizgi, tuvaJimizdeki her biçim ve renk, 
bilincimizin ürünü ve ezenlere karşı kullandığımız si l ahtır. 

Sömürge ülke aydınının görevi de budur. O, bil inci ve 

tüm birikimiyle sömürgeci ülkenin asimilasyoncu politi,ka
sına karşı durmalıdır. Kendi ulusal değerlerine sahip çık

malıdır. 

Sedat KARAKAŞ 

Yaşadığımız dünya, insanın insana egemenlik kurma

ya çalıştığı , emek-sermaye çelişkisinin varolduğu kapita
list bir dünya ... Bir yandan ihtişamlı salonlarda insan eme

ğ in i n hiçe sayıldığı cafeatlı eğlence geceleri, öte yandan 
jandarma dipçikleri altında yaşama mücadelesi veren 
mazlum Kürt ulusunun feryatları. işte böylesi bir dönem

de aydın olmanın tüm sorumluluğuyla Komel Ressamlar 
Birliği olarak, hayat karşısındaki yerimizi aldık. 

Bize göre, ulusun özgürlüğü ve ülkenin bağımsızlığı 
hayatın her alanında verilecek mücadele ile gerçekleşebi
lir. Bu alnda yaratılacak her değerin mücadeleye zengin bir 

içerik ve anlam katacağına inanıyoruz. Gücümüz ve yetenek
lerimiz oranında erkesıradaki yerimizi almaya kararlıyız." 

Komel Ressamlar Birliği üyeleri, hedeflerini ve amaçla

rını ise şöyle açıklıyorlar: 
'Uiusumuzun talan edilmiş kültürel değerlerinin korun

ması, geliştirilmesi ve evrensel boyutlara ulaştırılıp kalıcılı

ğı için kendimize düşen görevleri başaracağız. Bunu ya
parken aynı amaç uğruna çaba sarfeden tüm sanatçılarla 
dayan ışma içinde olacağız. Ülkemizde resim alanında ça

ba gösteren ve ürünlerini sunamayan her insanla daya
nışmaya girip destekleyeceğiz. Bu alanın kendi dinamikle
ri üzerinde yükselmesi için olanaklar yaratmaya çalışaca

ğız . Dar grup zihniyetinden uzak ve birleştirici ilkeyi temel 
alacağız. Tüm dünya sanatçılarını dost kabul ederek da
yanışma içinde olacağız. 

Sanatı estetik kuralları gözardı etmeden, kendi kuralla
rı içinde işleyeceğ iz . Bize göre sanatın hayatı sorgulama
sı gerekir. 

Halkımızın kültürel değerlerini , gelenek ve görenekleri
ni, tarihini, efsanelerini kalıcı bir belge gibi işleyerek ev
rensel kültüre katkı sağlar konuma getireceğiz. Bu amaç

la koyduğumuz: 
1- Toplumcu gerçekçi 
2- insancıl, ulusal ve çağdaş 
3- Dar grupçu anlayışlardan uzak ve birleştirici ilkeleri

miz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz." 
Bu paralelde tüm Kürt ressamlarıyla yukarıdaki anla

yış doğrultusunda birliktelikler oluşturmayı hedefledikleri
ni vurgulayan grup; tüm Kürt ressamlarıyla (yurtiçinde

yurtdışında} diyalog kurmak istedikleri çağrısını yapıyorlar. 
Kürt halkının ulusal-demokratik mücadelesinin vardığı 

boyut ve geleceğin toplumunun temellerinin bugünün 

bağrından doğacağı gerçeği dikkate alındığında; bu tür 
Kürt kültür kurumlarının çoğalması ve aralarında koordi
nasyonun sağlıklı bir temelde kurularak geleceğin de

mokratik toplumunun bu günden yaratılmasındaki işlevle
ri dolayısıyla desteklenmeleri güncel ve acil bir görev ola
rak özell ikle Kürt aydınlarının önünde duruyor. 

1 
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NEWROZ 
21'e Adare Newroz 
2604 sal peş nuha 
Jı şevek tari hılatiye 
Mina roje 
Sembola azadi Cı rızgari 
Hember zılme Cı dilitıye 
Berxwedan e 
Dıji kolonyalizme tekoşin e 
Ew jiyan e 
Ew roj 
Serketına roja Kurdan e 
Agır ku dıçurısın lı çiyan 
Ew agıre Newroze ye 
Meha Newroze 
Bıhar te, dıçe zıvıstan 
Ciye xwe dıde bo germa 
Ew roja serma 
QCırin dıke ezman 
Berf dıhele 
Cı dıherıqe lı tesaran 
Bı bereketa barane va 
Roj hılte 
Germ dıke erde 
Kulilk dıbışkıvın lı her der 
Dı gel bıhare 
Tunnebun dıçe, bereket te 
Şahine dıbe, lı her der dilan 
Govend te gırtın, her kef Cı seyran 
Bı kılaman va çıvik 
Dıbın heval bı rojen dırej va 
Hışyar dıbe beşer 
Sala nu, roja yekem 
Cejna nıe Kurdane ew. 

Gırtiye çaven te me 
Lı ku dere meze bıkım 
ruye te te ber çaven mın 
Dem nabore be bira te 
merheze kırına te 
Dı eşa te 
dı hısteren te 

BERİYA 

dı nalinen te da wında bume 
u dı diroka te da 
Ew dirok ku 
te dıke ya mın 
Ramana mın 
bı te ve hatiye gıredan 
Nerina te 
tıxma gulvedana kulilkan e 
dı dıle mın da 

. Ew dıl ku be çare ye 
lı hımber beriya te 
Gırtiye çaven te me 
Ez tene te dıevinım 
bı kuraniya dıl va 
Ew dıl ku bare wi 
jı hezar baran gırantır e 
jı ber ku 
tu jı mın dur i nıha 
le disa ji ya mın i 

Sönmeyen ateş 
gelenektir 
ozgürlük ve direniş 
türküsüdür Newroz 
Newroz 2604 yıldır 
Kürdistan bayrağının 
simgesidir 
Demirci Kawa'nın 
eseri 
sömürüye 
zulme 
baskıya karşı 
başkaldırı 
yaşamın damarını ısıtan 
kandır Newroz 
Newroz yeni gündür 
Karanlığa karşı 
aydınlık yüklüdür 
Kürt halkının 
yaşamı 

mücadelesi 
direnişidir 
Newroz 
Ozgür 
ve 
demokratik 
Kürdistan'ın 
müjdesidir 
Newroz 

HEJAR ROŞiN 

WELAT 
Teneve ji 
u dı bira te da 
jı bo mın ciyek tune be ji 
u ez ne lı gorr te ji bım 
disa ya mın i 
tu dı dıle mın dayi 
Cı xwina mın 
.J.,ek jehri 
dı temaren mın da dıkele 
bırçiti u teni bı te dıgere 
Ez gırtiye çaven te me 
kore roniyek kesk Cı sor zer ım 
u merheze kırına te 
xençerek e 
ku dıle mın perçe perçe 
bırindar dıke 
Ew bırin ku 
je re çare peyda nabe. 

03.10.1991 / Ratterdam 
BAWER BENGiN 
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BIZI BEKLEYEN SORUMLULUKLAR 

Olumsuz kış koşullarına rağmen büyük istek, özveri ve kararlılıkla davranan 185 Kürt aydı

nın katılımıyla 23.2.1992 günü istanbul Mülkiyeliler Birliği lokalinde yapılan toplantı sonucun

da bir vakıf kurulmasına karar verilmiş ve bir kurucular kurulu seçilmiştir. 

Ayrıca bir sonuç bildirgesi kabul edilerek Kürtçe, Türkçe ve ingilizce olarak Türkiye ve 

dünya kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kurucular kurulu aynı gün yaptığı toplantıda; 

1. Vakfın adının Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı olmasını, 

2. Vakfın kurulması için gerekli 250.000.000'Iuk (menkul ve gayri menkul) mal meblağının 

toplanması için tüm devrimci, demokrat ve yurtsever insanlara katkı konusunda öneri götür

meyi karara bağlamış, 
3. Vakfın Nisan ayında kurulması için gerekli işleri organize etmek için 10 kişiden oluşan 

bir "Hazırlık Komisyonu" seçilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu'nda görevli iki kişinin ortak imzasıyla bir banka hesabı açılmıştır. 

Şu andaki en güncel konumuz vakıf için gerekli mal varlığını oluşturabilmek için gerekli fi

nansmanı bir ay içinde toplamaktır. Çevremizdeki tüm devrimci, demokrat ve yurtsever kişi

lerle diyalog kurmak ve bağışlarını aşağıdaki hesap numarasına yollamalarını sağlamak için 

yoğun çabalarınızı bekliyoruz. 

isteyenler her nevi gayri menkulü, halı, heybe, tesbih, kılıç, sigara tabağı, kitap, tablo ... vs. 

gibi tarihi değeri olan eşyalarını da vakfedebilirler. Yasalara göre bu tür eşyalar da toplu pa

ra gibi değeri üzerinden işlem görecektir. 

Vakıf için gerekli mal varlığı toplandıktan sonra Kurucular Kurulu Nisan ayında vakfın kuru

luşunu gerçekleştirmek için istanbul'da toplantıya çağrılacaktır. Bu toplantının günü ve yeri 

ayrıca kuruluş için gerekli belgelerin neler olduğu ayrı bir yazı ile sizlere bildirilecektir. 

Vakfın adresi belli oluncaya kadar aşağıda belirtilen adres , telefon ve faks aracılığıyla ha

berleşeceğimizi bildirir, saygılar sunarız. 

Banka Hesap No: 
Yılmaz ÇAMLIBEL- Remzi ÇAKIN 

Ziraat Bankası istanbul Saraçhane Şubesi 

30003-7608.9 nolu hesap 

Adres: 
Nakilbent Sokak No: 49/1 
Sultanahmet - istanbul 
Tel: 517 16 41 Fax: 519 47 78 

HAZIRLIK KOMiSYONU 
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31'E ADARE ROJA BiRANiNA ŞEHiDEN KURDISTAN 

"Ey şehidan, ey şehidan 
Nam1re nav u nişantan 
Ewe bune rehbere me 

• Bune p1şt u sengere me." 

Be guman gele Kurd ji, her wek i hem Cı gelen cihane xwedi dirok Cı biraninen jiyana cıva
ki ye. Dı diroka gelen bındest de, dı reya azadi Cı serxwebCıne de, pır caran xwin Cı zılm Cı zor
dari bı ser xweşi Cı dılşahiye ve dıkeve. Ango , rojen bıkeser, jı rojen dılxweş zedetır ın. Jı ber 
ku gel, dı bın nire bındestiye de ye Cı ew her tım dı hewla azadiye de ye Cı şer dıke . Şere azadi 
Cı serfıraziye ji, wısan hesa nine. Xwin dıxwaze, xe bat Cı tevger dıxwaze. Her tıştek bedela xwe 
heye. Bedela azadi Cı rızgariye ji, eza Cı cefa Cı zehmetkeşi ye. 

Gele me ji, dıldare jiyane ye. Dıve ku dı welatek azade de, serbıxwe Cı dınav xweşiye de 
bıji. Gele Kurd ji baş dızane ku azadbCın tı ştek rıhet nine, şer Cı xebat dıve . Le baştır ji dızane 
ku dara azadiye bı xwine şi n dıbe . Azadi be şehiddan naye. Gele me naxwaze tu kesi bıkuje, 
yan ji tu kes le bıkuje. Le zılm Cı zordari jı welat be şe r naçe der. Zordest , hetani jı desten wan 
te, xwin dırjinın Cı deste xwe yen qırej, bı xwina paqıja gelen bındest dışon. Gele Kurd ji yek jı 
wan gele bındeste ku bı sedan, bı hezaran ewladen xwe hetani iro şehid daye Cı her nıha ji dı
de. 

Ne pır dur, le 70-80 sal Cı vırde, lı herçar beşen Kurdıstan bı hezaran gernasen Kurd jı bo 
rojen xweşi Cı bextewari dı xweşiya jiyana xwe de yek bı yek bı ser axa sarve ketıne. Weki QA
DI MIHEMED Cı he~alen wi, weki ŞEX SEiD Cı 52 hevalan, SEiD RlZA, ŞAHAB ŞEX NURi, 
LEYLA OASIM, FAIQ BUCAK Cı ABDURRAHMAN QASIMLO Cı hevalen wi bı sedan xort Cı 
keçen welatparez dı reya azadi Cı serxwebCına gele Kurd de şehid ketıne . Lı Helepçe, lı Geliye 
Zilan , lı Dersım, Koçgiri Cı Piran , lı Mehabad Cı Bokan , lı Qeledız Cı Hewler Cı Heci Umran, 
gelek kesen be suc Cı be gune hetani iro bı deste dıjmınen xwinrej h atıne kuştın. Hemi şehi
den Kurdıstan, yen ku bı nav Cı deng ın , yan ji yen ku baş nayen nasin; bı kurti hemi bı hevre 
nişana serbılındahiya Kurdıstan ın . Azadi Cı jiyan peş hem i kesi esere wan e. Her Kurdek aza jı 
bo biranina şehidan rezdıgre, siyanet Cı berezgeriyek bılınd dıpejırine. Şehiden Kurdıstan qet 
nayen jıbirkırın. 

Sedem ku dı serboriya jiyana Kurdi de, qonax bı qonax, dem bı dem, sal bı sal, jı yekan 
hetani sedan kes şehid bCıne Cı dıve jı bo hem Cı şehidan ji rojen biranini pek ben; gırınge, reze
ki seranseri Cı gışti be ditın Cı dı rojek sale de roja şehidan çe be. Yek jı wan rojen jiyana Kurda
yeti ; roja kuştına sazCımankar Cı reberen Komara Mehabad; OADi MIHEMED Cı hevalen wi 
ye. 31 'e Adara sala 1946 ew hatıbCın darvakırın. Sed em ve yeke ji , gele k rexıstın Cı partiyen 
Kurd ve roja de şeh id en Kurdıstan bıbir ten. Em ji ve roje, weki roja şehida qebCıl dıkın Cı me 
dıve ku ev roj lı seransere welat jı aliye hem Cı h ez Cı sazCımanen Kurd ve be pejırandın Cı her ke
se k dı deravek de, ve roje bine bira xwe . Dıve hemCı kes Cı rexıstınen welatparezen Kurd, lı do
ra kevneşopiyek weha bıbıne yek. Rezgırtın Cı biran ina şehiden Kurdıstan xebat Cı tevgersazi
ya reya wan e. Şehiden Kurdıstan namırın. 

ŞEHiDEN ME DI TEKOŞiNA ME DE WE HER BIJiN. 
EW XWEDiYE KURDISTANEK AZAD IN KU WE DAMEZRE. 

, Jl BO ŞEHiDEN WELAT NABE GIRYAN Ü ŞiN, 
LEWRA EW DI TEKOŞiNA RIZGARiYA GELE ME DE HER DIJiN. 
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