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DENG'den SUNU 

DUnyadaki hızlı degişmeler ve Ortadogu'nun sıcak atmosferindeki gelişmeler, egemenleri rahatsız ediyor. 

. TUrkiye'deki demokrasi sorunu, KUrdistan'daki gelişmeler ve Kürt sorunuyla birlikte, agır ekonomik sorun

ların yarattıgı tablo altında ezilen: tJte yandan da degişen dUnya konjonkturune ayak uydurma telaşında olan 

Koalisyon HUkUmeti, boş vaatler ve demokratikleşme senaryolarıyla rahatlamaya çalışıyor. Kitleleri ve dunya 

kamuoyunu oyalanzak için durmadan manevra yapıyor. 
Biz daha işin başında bu demokrasi vaatlerinin aldatmaca ve oyalamadan ibaret oldugunu, bu tatlı vaatle

re kapılmamak gerektigini stJylemiştik. 
Yine çeşitli vesilelerle, Hakanıetin KUrt sorununun çtJzUmU konusunda atacagı olumlu adımların karşısında 

olmayacagınıızı: bununla birlikte, Koalisyon HUkUmeti'nin bu konudaki samimiyetinden duydugumuz kuşkuyu 

da belirtmiştiK. 
Ornegin, KUrt sorunu konusundaki sahte vaat/erin boyası vefayası hemen açıga çıktı. "KUrt realitesi"ni di

line dalayan Demirel, gerçek yazunu bir kez daha gtJsterdi. 
O, şimdi, Newroz kutlamalarının kendisine sagladıgı cesaretle, KUrt halkının Uzerine gidiyor. 
Kurıçe televizyon yayını konusunda ateş pUskürUyor. "Bu Devletin tek resmi dili var, o da TUrkçe'dir. 1V'de 

başka dilde yayın yapılamaz." diyor. 
"Tek bayrak, tek dil ve tek millet"ten stJzediyor. Kartierin etnik tJzelliklerini bile kabul etmiyor. 
Demirel'in "KUrt realitesi"nden anladıgı işte budur. · 
Yani, yine "red ve inkar"! Yine "şiddet ve tertJr"le bastırma! 
Yine de istenirse, tJnUmüzdeki dtJnenule olumlu adımlar atılabilir. 
Koalisyon HUkünıeti, olumlu çabalar içinde olmak istiyorsa; ciddi ve samimi olmak, resmi ideolojinin 

açmazından kurtulmak, sahte vaatler/e kitleleri oyalama politikalarından vazgeçmek zorundadır. 
Koalisyon Hakanıeti ve Cumhurbaşkanı Ozal, Kurıçe 1V kanalı konusunda, ktJr kuyuya taş atıp, binlerce 

akıllıyı seferber ederek, ortalıgı bulandırıyor ve kitleleri oyalıyorlar. 
HUkUmet ve Devlet rica/i, her gün yeni bir manevra ile, adeta "dolu ambar, dipsiz tJ/çek" misali, kamuoyu

nun duyarlıgı ile oynamak taktigini terk etmelidir. 
Kitlelerin demokrasi ve tJzgur/Uk tJzlemlerini oyalama politikasından bir tUrlu vazgeçmeyen HUkUmet, TUrk 

halkı açısından da tehlikeli bir duruma gelmiştir. 
Işte Izergun 1V ekranlarında sergilenen vahşet olayları ve bu vahşetin nasıl çarpıtıldıgının tJrnekleri. Koa

lisyon HUkUmeti, yanına aldıgı burjuva basını ve 1V kanallarıyla birlikte, katliam/arına kılıfyaratmakta ve ka

muoyunu bu dogrultuda etki/emeye çalışmaktadır. 
Halklarımızın yUkse/en ulusal ve toplumsal nıucadelelerinin tJnünü kesnıek için TUrk ve KUrt halklarını bir

birine duşman etme çabaları yetmiyormuş gibi, Devletin güvenlik gUçleri, etraflarına topladıkları bozkurt/arı, 

halktan insanlar gibi gtJstererek yedeklerine alıp ev bam,akta ve devrimci avına çıkmaktadır. Ardından cina

yet ve katliamlarını haklı çıkarmak için . senaryonun ikinci perdesini sahneye koyup, kendilerini yedeklerine 

alkışlatmakta,havaya zafer atışları yapmaktadırlar. Yakaladıkları her insanın uzerine, av ktJpeklerini 

saldırtanların, tUm bunlar yetmiyormuş gibi, "işte, halk tertJristleri linç edecekti ama, TUrk Polisi yine gorevini 

yapıp, onları bile korudu." tUründen açıklanıalar yaparak, hangi amaçlara hizmet ettikleri azerinde biraz 

dUşUnmek gerekiyor. 
Egemenlerin yakalamaya çalıştıkları bu avantajların bilincinde olmaz ve bu niyetleri açıga çıkaracak poli

tikaları ve eylemlilikleri Uretnıezsek, Türk ve KUrt lıalklarının nıucadelesinin ugrayacagı tahribatı On/emek 

çok zor olacaktır. Bu nedenle. egemeniere bu tUr olanakları yaratan fakWrleri çok iyi tesbit etmek ve bunların 

karşısında akıllı ve aktif bir politika yuruınıek, lıalklarımızın tJnündeki acil gorevlerdendir. 
Degerli Deng okurları, 
Yapılmak istenenleri ve uretilmesi gereken politikaları, bütünüyle, bir Sunu yazısında belirtmek manıkan 

degil elbette. Aamacımız, insanlarımıza reçete sunmak degi/. Ancak mucadele perspektifinıizi, dergimizin say

falarında gOrmek mUmkUn. Savunageldigimiz bu dogru politikaları ve-:onun yansınıası olan eylemlilikleri, bun

dan sonra da sUrdUrmeye kararlıyız. 
Ote yandan, dikkatinizi, yaklaşmakta olan 1 Mayıs'a ve eli Newroz katlianılarıyla kana bulanmış Devlete 

çekmek istiyoruz. Halklarınıız arasında yaratılmak istenen duşmanlık duygularının bertaraf edi/nıesi için bir 

ft.rsat olan birlik, dayanışma ve mücmlele gunu 1 Mayıs, karanlık gUçler tarafından kanlı Newroz/ar'a 

donuşturulmek isteniyor. Bu entrikaları etkisizleştirmek için, lıalklarımızın ulusal ve toplumsal gUçlerinin duy

arlı olmasını diliyor, "Haydi, alanlarda 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayalım." diyoruz. 
Gelecek sayılarda buluşmak dilegiyle. 

' 
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BİR BÖLÜCÜ TERÖRİSTİN 

KİMLiG i VE KÜRT-TÜRK 
ÇATlŞMASI ÜZERİNE 

Türkiye'de son dönemde, Kürt 
ve Türk halklan arcwnda dii§
manhk yaratma ve giderek onları 
bir ç3tı§manın içerisine çekme ça
balannm arttıA:ı gözlemleniyor. Bir 
takım çevrelerin bu yöndeki faali
yetlerini yakından bildiği içindir ki, 
~Demirel bile döne döne 
bu nokta ürerinde duruyor, bu tür
den bir geli§meniıı ortaya çıkarabi
leceği tehlikelere dikkat çekiyor. 
Örneğin, Kürdistan'daki çab§ma
larda y8§81Dlannı yitiren askerler 
için düzenlenen cenaze törenleri 
sırasında yapılan bir takım peri
ler, Türkiye'yi savunmacemiyetleri 
ismi altmda kurulmakta olan ırkçı 
dernekler, bu yöndeki çabaların 
dı§a vuran yammıalarıdır. 

öte yandan bazı. çevrelere göre, 
bu yöndeki geli§melerin nedeni 
"Doğu ve Güııeyd~'da" meyda
na gelen geli§melerdir. Bunlara ba
k~ ~erin ölmesi veyaya
ralanıwısı t>aıta olmak üzere Kür
dmtan'da ya§8nmakta olan deAi§ik 
türden olaylar, "ülkenin bölünme
sinden duyulan endiıe vs" Türk 
halkı arasmda tepkiye neden olu
yor ve o yüzden de Kürtlere lau§ı 
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dii§manhk geli§iyor. ., 
Gerçekten de, gerek askerlerin 

ölmesi veya yaralanm~ıve gerekse 
"bölücülük" ürerine kopartılan 
fırtınanın arda burda, Türk 
halkının belli ke&mleri arasmda 
tepkiye yol açın~ hcşıutsuzluk 
yaratınası mümkündür. Ancak or
taya çıkan durumu asıl olarak bu 
gerekçeyle açıklamak da gerçekçi 
değil. Bu türden bir yakl&1JDl ve 
açıldama biçimi, sömürgecilerin 
halkı aldatmaya yönelik çaba
lannın bir parçası. olmaktan öteye 
bir anlam ta§lmaz. Üstelik bu tu
tum, ileride meydana gelebilecek 
birtakım olumsuzluklarınsorumlu
luğunu daha §imdiden Kürt 
halkının sırtına bindirmek ve 
saldırganların eylemlerine haklılık 
kazandırmak gı"bi bir sonuca varır. 
Öyle ya, "bölücü faaliyetler olma
saydı" veya "Kürtler rahat dursa
lardı bütün bunlar da olmazdı" §ek
linde bir göİü§ü yay~ 
Türk:iyek~pekdegüçol
masagerek. 

Burada §U noktayıgözardı etme
meli: Cumhuriyetin kuruhl§undan 
bu yana Kürt halkı ilk kez diren-

B. Şilan 

miyor,oounla Türk güvenlikgüçle
ri arcwnda çatı§malar yeni baı g<B
termiyor. Askerler yeni ölmüyor 
veya yaralanmıyor. Öfellikle de 
1925-38 tarihleri arcwnda meydana 
geien büyük çatı§malar herkesin 
bilgjsi dahilindedir. Sözkonusu 
çatı§malar sırasuıda Kürt halkı tam 
bir soykımnla yüzyüze gelirken,-. 
keri birlikler de her keresinde kü
çümsenmeyecek kayıplara 
uAraddar. Peki o dönemde bir 
Kürt-Türk dü§manhp dönii§
meyen tepkiler,§imdineden birden 
bire o yola kanalize oluyor? Bu du
rumda, bu i§in arkamda ba§ka bir 
takım nedenler aramak daha 
dotru olıııaz mı? Hem, ölüm olay
lan sadece Kürdman'da Y3§811-
nuyor ki. En ~ta JX>W;in kendisi, 
Türkiye'nin heryerinde i§keııceve 
zulüm yapyor, takır takır insan öl
·dürüyor. Peki Türk halkı, neden 
onlaralau§ı ~türden bir 
öfke duymuy<rveya dü§man kesil
miyar da Kürtler SÖl:konusu ol
duğunda bu tür bir~~ 
giriyor?Kakhki ölen askerlersade
ce Türklerden olU§llluyor, onlar 
içerisinde çok sayıda Kürt de var. 
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Olaylar ve Görüşler 

Şu bir gerçek ki, böyl~i bir dü§-- CumhuriyetTürkiyesidetarihsah
inanhıt körükleyen ve onusıcak bir nesineçıktıW. günden buyana farklı 
çatı§maya dönii§türmek isteyen me:dıep ve dinden insanları biıbir
güçlerin ba§mda, illegal devletin leriyle çatl§tınyor, 3§iret çeli§kileri
kendisi geliyor. &asında bu tür ni kı§~or, farklı politik dii§ün
yootemler, Türk devleti .jçin yeni ceye sahip insanlar arcmna dii§
dedeğil. Osmanlı tarihi ba§tansoria, manlık sokuyor vs. Kürdistan'da 
halk kitleleri arasında devlet eliyle sürdürülen öteki böl ve yönet yön
yaratılan bu türçatı§maların örnek- temlerine ek olarak, l98> öncesin
leriyle doludur. Bu, kimi zaman deki Mara§ katliamı, Malatya ve 
meıhep ve a§iret çatl§malan yarat- Çorum olayları, sol ve Kürt yurtse
mak; kimi zaman ise farklı halkları, ver örgütlerini VUlll§tuıma ve ni
ya da bir toplumun deği§ik sınıf ve hayet günümüzdeki köy korucu
tabakalarını birbirlerine dii§ümıek luğu kimin eseridir? Bütün bunlar, 
biçiminde ortaya çıkıyordu. Os- bazan açık, bazan da perde gemin
manh İmparatorlutu'nun Kiifdis.. de kalınarak, biızat devlet eliyle 
tan'ı i§gal etmeye OO§Jad~ günden sahnelenmiyor mu? 
itibaren kullandıW. ba§lıca yöntem- Elbet bu arada, Kürt-Türk 
lerden biri, alevi ve sunni Kürtleri dii§maniJimm körüklenmesinde 

birbirlerine dÜ§Üllllek olmadı mı? J.egal planda çalı§makta olan ve 
Onu yönetenler, sürekli olarak görünürde resmi olmayan öteki 
Kürt 8§iretlerini ve beylerini birbir- bazı güçlerin varJıiun da gözardı 
leriyle VU11J§tunnadılar mı? Onlar, etmemek gerekir. Bunların bBş
gereksinme duydukça Kürdü, Er- lıcalan Türke§'in MÇP'si, onun 
meniyi, Türkü, Rumu birbirlerine yan kurulU§Ian ile onlara yolda§ 
kırdırmayı bir m~k haline getir- Ecevit'tir. F,(evit'in Seçim prnpa
mediter mi? Yine aynı yöntemler, gandası ba§ta olmak üzere, tüm 
i§gal altında tutulanöteki ülkelerde olaımklan Kürt dii§manlığı ya
de sonuna kadar uygulanmadı mı? ratmak için ıumJ ImiJandığı kim-

Burada belki bazıları "~manlı senbı meçlıulü değiL MHP'den 
devleti ayrı, Cumhuriyet Türkiy~i , tek farkı, isim dtıği§ik1iğinde 

ise ayrıdır. Her iki devletin politi- ibaretolanMÇPiseyinetemel po

k~ı aynı değil. Bunları biıbirlerin- litikasmm bir gereği olarak aynı 
den ayırdetmek gerekir" .diyebilir- yoldaçabaharcıyor.O,devletinft

ler. Şunu hemen belirtelim ki böyle legal koDarıyla ortakl8§8 olarak 
bir yakl&lım son derere yanlı§tır. bu i§in organbıesiııde etkin rol ay
Türkiye Cumhuriyeti, 1920'lerde nuyor. 
yeni bir devlet olarak ortaya Çiktı 
ama o pek çok temel konuda Os
manlı geleneklerini terk etmedi, 
onları aynen sürdürdü. Daha 
doğrusu yeni devlet, ~sinin te
melleri üzerinde, onun harcıyla 

yoğrularak olu§turuldu. Bu neden
le de, yukarıda belirtilen çeli§kiler
den yararlanmak, Omıanlmm bu 
alanda kullandıW. yöntemleri kul
lanmak, bu dönemin de d~z 
politikaSı olarak varlJimı sürdürdü. 

Gerçek bölücü ve terörist 

kimdir? 

Sömürgeci güçlerin Kürt dii§
manlıp sürdürürken ba§vurduk
ları ba§lıca araç, her zamanki gibi 
"bölücülük ve teröiistlik" demagoji
sidir.Bu bakımdan da bu kavramlar 
üzerindeyeterince dÜ§Üiliilek, ger
çek anlamda bölücülüğün ve terö-

DENG 

ristliğin ne anlama geldiğini, bu i§in 
kimin tarafından yapıl<l®m sapta
mak büyük önem 1:a§ınıaktadır. Bu, 
Kürt-Türk dii§m~ yaratmak 
isteyen karanlık çevrelerin oyun- · 
larını ~ çıkartmanın, iki halkın 
kardejliğini hayata geçirmenin ko
§Ullanndan biridir. 

Bunun için de Türkiye'nin, ku
nılU§Ulldan bu yana izlediği Kürt 
politikasına kısaca ypz. atmak ge
rekmektedir. 

Herkesçe bilindiği ve Türki
ye'yi yöneten çevrelerce de ka
bul edildiği gibi, 1920'lerde Mus
tafa Kemal öncülüğünde yürü
tülen. sav8§, yalnızca Türklerin 
çabalarıyla kazanılmadı. Kürt 
halkı, bu sonucun elde edilme
sinde çok büyük rol oynadı. Her 
§eyden önce, daha Türkiye kur
tarılmadan, Antep, Mara§ ve Ur
fa gıbi yerlerde direnen Kürdis
tan halkı, kendi topraklarını em
peryalist i§galcilerden temizle
rneyi b8§arıni§tı. Ardından da 
Kürtlerin önemlice bir bölümü 
Ankara hükümetine destek ol
du ve öylece sava§ kazanıldı. 

Ancak sava§ biter bitmez i§ler 
ters dönmeye b8§ladı ve Türk 
hükümeti, geleneksel Kürt d-ü§
manlığı. politikasını tüm 
çıplaklığıyla açığa vurmaktan 
geri kalmadL Ankara yönetimi, 
bu kez sözümona d-ü§man olarak 
gördüğü emperyalistlerle anl8§ıp 
Kürt halkını arkadan hançerle
di Bazılan, Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye'nin toprak bütün
luğünden çokça bahsediyor, bu 
''bütünlüğü" koruma konusunda 
oldukça titiz davranıyorlar. Oysa 
bu sınırlar, yakl8§ık 70 yıl önce, 
emperyalist-sömürgeci Lozan 
antl8§Illasıyla çizildi ve Fransa · 
büyüklüğünde olan Kürdistan o 
zaman yeniden böl-ü§üldü. O ne
denle de sözkonusu sınırlar, 

halkımızın irade ve istemlerine 
aykırı olarak çizilıni§ gayri-mq-
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Olaylar ve Görüşler 

ru sınırlardır. Bunlann hiç bir ~ 
kilele kutsallıklan ve dokunul
mazlıklan yok. 
· Ne var ki sömürgeci Türk yooe
·timinin yaptıkları, ülkemizi bölme
lde sınırlı kalmadı Ankara hükü
meti, Kürt halkmm varıııun inkar 
etti "Kürt" ve "K.ürtfmtan" sözcük
lerinin kullanıhnası, baJkımızm dili
ni özgiirre kODU§Illag, türfillerini 
söylemesi, gelenek ve törelerinesa
hip çıkması. y;mkJandı. "Kılık -kıya
fet devrimi" türünden gülünçlük
lerle, insanıann iıtedilderi giysileri 
giymeleri bile engellenmek istendi. 
"Ça~ ve uygar' Türkiye Cum
huriyetinde bıyık kesme ferman
lan çıkartıldı. İnsanlar bu yüzden 
hakaret ,gördüler, dayak yediler, 
suçlu ve kaçak duruma d\i§tüler. 

Sömürgeeller o gün bu gün
dür ülkemizin yeraltı ve yerüstü 
zenginlik kaynaklarını, her han
gi bir k81'§ılık ödemeksiZin 
ta§ıyıp götürüyorlar. Buna kcir
§ılık Kürdistan'da sanayi, tarım 
ve ticaret alanında geli§me 
sağlanması yönünde gerekli 
adımlar atılmıyor, yatırım 
yapılmıyor. Askeri hatcamalara, 
karakol, i§kencehane, kı§la ·"e 
.cezaevi yapımına akıl almaz bü
yüklükte para ayıranlar, halkın 
Ya§am düzeyini yükseltici, ~iz
liği, açlık ve yoksulluğu giderici 
yönde adım atmaktan kaçınıyor
lar. Bugün eıer milyonlarca 
Kürt emekçis~ yerini yurdunu 
terkedip Batı kent ve kasaba
larının kenar mahallelerini dol
duruyorsa, aç ve çıplak do
la§ıyorsa, bunun nedeni kimileri
nin göstermek istedikleri gibi 
Kürdistan'nın kaynaklar açısm
dan yoksul olması cteın, bilinçli 
olarak izlenen politikanın bir 
ürünüdür. 
. O halde burada §U soruya 

yanıt vermek gerekiyor: Dünya
nın herhangi bir yerindeki her-
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hangi bir halk, bu barbarlııa ka
qı ne yapar? KU§ku yok ki ona 
k81'§1 çıkar, direnir ve ÖZF
lü~ü elde etmeye çalı§ır. I§te 
Kürt haJkının geçmi§ten günü
müze dekyaptıııda budur. Böy
le olduğu içindir ki 1925'ten 
1938'e kadar Kürdistan'da silah
lar hiç susmadı. Devlet, bu yıllar
da Kürt ülkesini tıpkı Osmanlı 
padi§ahlannın yaptııı gıbi, adım 
adım yeniden zorla ele geçirdi. 
Bunu yaparken de yeryüzünde 
e§ine az rastlanır türden zulüm 
estirdi. Büyük-küçük, kadın-er
kek, ya§lı-genç ayırımı 
yapılmaksızın herkeresinde bin
lerce, onbinlerce insanımız kat
ledildi. · Yüzbinlercesi toprak
larından zorla sürüldü. Halkın 
evleri at~ verildi, hayvan
larına, para ve e§Yalanna elko
nuldu. Bir çok yerde, Kürt köy
lüsünden alınan topraklar, Tür
kiY.e'nin de~ik bölgelerinden 
veya yurtdl§mdan getirilen 
"Türk soylu"lara verildi. !damlar, 
i§kence, tutuklama ve ceza
landırmalar aralıksız süregeldi. 

Bir zamanJar Batılı sömürgeci
ler,sömürge ülkelerde insan kellesi 
bCI§llla para ödüyorlardı. O yüzden 
de "kelle avcılığı" denilen olay tari- . 
he geçti Beyaz adam, "uygarlık 
adına" i§gal ettiği ülkelerin yerlileri
ni katlediyor, sonra da ba§larını ke
serek yooeticilere götürüyor ve 
ona göre para alıyordlL Bu §ekilde 
öldürillenler ~alıp da kesik kafa
ları ta§ımak güçle§ince, b:u kez 
ta§tnması daha kolayorg~a ye
tmildi. Böylece bir çok ye* kafa 
yerine kafa derisi, kulak, ya ~da bu
run götürmek yeterli hal~ geldi. 
Türk sömürgecileri de~ yü
zyılda aynı §eyi K+,'da 
yaptılar. 1925-38 dönemiıı& kelle 
ticaretihayli yaygındı.İnsanJan kat
leden askerler veya yerel i§birlikçi
ler;çuvallar dolusu kafa ta§lyOr-
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lardı. Ama yine de bu her zaman 
mümkün olamıyordlL Çünkü ba
zen katledilen insan sayısı o kadar 
fazlaydı ki, bu i§i yapabilmek için 
kamyonlar gerekmekteydi 

Bütün bmılar yapılırken de, 
bugün söylenenler aynen tekrar
lamyordu. KatledileD wya yerle
rinden sürülen bebekler, çocuk
lar, kadmlar, y&§lılar, silah kulla
nan ve kullanmayanlar; yani bü
tün bir halk "qldya" idi, "hay
dut"tu, "bööiicü" ve "terörist"ti. Bu
na kar§lhk bu eylemleri ~k- . 
lqtirenler "wtan için SBVB§IUl BS

lanlar" dı, "adalet, huzur ve güven 
tesı, etmeye çalı§an"'ardı. Oteld
ler vah§i, onlarsa ·"uygarhk 
ta§ıyıclları" idiler. 

Bugün isteyenler, sözkonusu 
döneme ait katliam ve terör 
olaylarının örneklerini resmi 
belgelerde de görebilirler. Bu 
belgelere bakıldıııoda, sık sık 
herhangi bir köyde, mezrada 
veya ba§ka yerde "Bilmem ne 
kadar. haydut öldürüldü, tepe
lendi veya temizlendi" türünden 
ibarelere rastlanılır. İ§te haydut 
diye nitelendirilen bu insanlar o 
köyün, o mezranın veya yörenin 
halkıdır. Elbet, resmi belgelere 
yansıtılan olaylar, gerçekte olan
Iann yanında aevede kulaktır 
ama yine de devletin yakla§ımını 
anlamak bakımından bu gibi ör
neklerin büyük önemi var. 

Kaldı ki devlet sadece Kürt 
halkına teıür uygulamakla yetin
miyor. Türk halkı da ondan payına 
dii§eni yeterince aldı, ahyor. Şöyle 
bir dÜ§ÜDIIlek gerekir; M. Kemal 
yönetimi, Türk halkına ne gibi de
mokratik haklar tanıdı? Bu türden 
hakiann hangilerine kar§ı saygılı 
davrandı? Türkiye'de serbest se
çimle i§ba§ına gelmi§ bir parlamen
to mu vardı? Basın özgürl~ mü 
yürürlükteydi? İnsanların siyasal, 
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demokratik ve kültürel alanlarda devletin bu alanda izlediği politi
örgütlenme haklan mı ıııevcuttu? kayı bir kez daha gözönüne se
İ§Çiler greve mi gidebiliyorlardı? ren bir örnek te§kil etti. Sözüm
Bağımsızyargı organlan mı faaliyet ona Kürt sorununu demokratik 
ptermekteydi? &§ka bir deyi§le, yollardan çözecek olan Demirel 
0 çokça lafı edilen batı demokrasi- hükümeti, bir yandan Newroz 
lerinde geçerli kuralların bir teki ol- kutlamalarının serbesttiğini ilan 
sun, Türkiye'de yürürlükte miydi? eder, hatta bu bayramı kutlama 
Elbet değildi §OVlarına girİ§irken, bir yandan 

. .. da onu terörize etmek için elin-
Tersme,bu~saygıpter- den geleni yaptı. Günü geldiğin

rnek, onları geli§tirmek §Uida . de ise güvenlik güçleri halka 
kalsın, Türkiye'yi r.ooe~r çok saldırarak ortalığı kana bu
smırlıdaohadahaoncelenvar~~- ladılar. Ve tabi hemen ar
nlan bile ortadan kaldırdılar. Or- kasından ırkçı-§(jven propagan
neğin, Cumhuriyetin kurulU§Ull- da çarkı olanca §iddetiyle hare
dan önce i§çiler tarafından deği§ik kete geçirilmek suretiyle ka
yerlerdeolU§turulmU§ arnele birlik- mu oyu yanıltılmaya çalı§ıldı. 

leri vardı. Bunlar bazı haklar elde Güya güvenlik güçleri saldırıya 
etmek için direniyor, hatta yer yer uğrami§ da kendilerini savun
greve gidiyorlardı. 1 Maym'ı kutla- mak amacıyla silah kullanmı§lar. 
mak yasak değildi. Farklı göı:ü§le- Cizre'de, Şırna.k'ta ve daha b8§
rin dile getirilditi, taı1ı§ıldığı yayın ka yerlerde kuf§unlanınaml§ tek 
organlarıçıkabiliyor toplantılardü- ev bırakılmamasının, onca suç
zenlenebiliyordu. Ama Cumhuri- suz insanın .katledilmesinin ne
yet yönetimi, padi§ahlığın son d~ d~ni meğer bu~U§· N~. var. ki 

· · de · · d'' kb''tün' dunya hızla deği§ıyor. Böylesıne 
nemının gemme U§ere u ki ik alani k rtık 
b·-1--sili ··pürd· •• 0 .. bu .. as y an tutturma a 
wwuı psu u. gun gun- kis" k d k l d ğil N" kim 

d" de T" k halkı devi t te .. .. es ı a ar o ay e . ıte 
ur ' ur .e rorun- uluslararası kamuoyu genelde 
den~yı~değil. .. bu olaylan sağlıklı bir biçimde 
~ ~ede. d~~tin ve onun~- değerlendirdi ve onlan Türk 

venlik guçlennın ınsanlara her tür- devletinin Kürt halkına kaf§ı gi
lü kötülüğü yapma, hatta gerek- ri§tiği bir katliam §eklinde yo
tiğinde onun Y8§8m3 hakkını elin- rumiadı 

~ alma yetkisi her zaman var ol-
mU§tur, bugün de var. 'İnsanlar dü- Kürt balkmm istemleri Türk 
§üncelerini hiç bir zaman özgürce halkının çıkarlanDa tqs mi? 
açık:lıy~ i§kence ve dayaktan 
kurtulahilnıil değiller. Polis bugün 
de, canmm ~tediği zaman silahını 
çekip sokaklarda insan avına çıka
biliyor, evleri basarak sakinlerini 
kur§una dizebiliyor. İ§kence siste
matik bir biçimde sürdürülüyor. 
Gözaltı yerlerinden ce;etler 

çıkıyor. Türkiyeöyle birülke ki, po
mi sokaklarda gOOeri yapıp "Kah
rdsun insan hakları", 1nsim hak
larına ölüm" diye haykırabiliyor. 

Son NewroZda y8§8Ilanlar da 

Türk halkının, onun aydın ve 
demokratlannın, Kürt sorunu 
üzerinde dÜ§ünürlerken, yu
kanda da değindiğimiz gıbi, en 
b8§ta egemen çevrelerin on 
yıllarca yarattiklan §art
lanmi§lıklardan yakalarını kur
tarmalan, somut ve gerçek duru
ma bakmalan gerekiyor. Kürt 

· halkı ne istiyor? Onun istemleri 
haklı mı haksız mı? Bu istemie
rin gerçeklqmesi, Türk halkına 
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bir zarar verir mi?. Eğer birileri 
verdiği iddiasınd~ iseler, ne tür 
bir zarardır bu? Ote yandan bu
gün Kürt sorununa bağlı olarak 
y8§3Dan olumsuzluklarm teme
lindeki etken ne? Hangi politika 
bütün bu kötülüklerin, acı ve 
sıkıntılarm ortaya çıkmasına ne
den olmaktadır? Sorunun çözü
mü için yakın ve uzun vadeli ola
rak atılması gereken adımlar ne
lerdirvs? 

İ§te her iki halkın çıkarlarına uy
gun dii§en bir çık:ı§ yolunun bulun
ması, ancak bu sorulara gerçekçi 
yanıtlar aranm~ı ve bu yönde ge
rekli adımların atılması sayesinde 
mümkün olabilir. Yoksa, mevcut -
olumsuzlukların, kabul edilemez 
nitelikteki haksızlıkların daha da 
büyümesinin ve derinle§lllesinin 
önü alınamaz. 

AÇiktır kiKürthalkmm müat
delesi, sömürgeciliğe ve zulme ka-
1'§1, e§it1ik ve ~lük içindir. O, 
dünyanın öteki balkJanıuıı sahip 
olduklan ve olmaya çalı§tıklan 
bakiara .kavu§mak istiyor. Öyle 
baza1annm söyledilderi gibi onun 
kimsenin yurdunu bölmek gibi 
bir dii§üııcesi yok. O, kendi kade
rini~ belirleme, kendi top
rakları üzerinde iıısanca bir yap
ma kaVU§IDB mücadelesi veriyor. 

Türkler yakl8§ık bin yıl önce 
Anadoluya geldiler ve bugün 
y8§adıklan topraklan da kılıç zo
ruyla ele geçirdiler. Buna 
rağmen onların devleti var. 
Üstelik kimileri bı,ınunla da ye
tinmiyor, sürekli olarak "yeni 
Türk devletleri" yaratma pqin
de kO§uyorlar. Türkiye, "Kıbrıs 
Türklerinin haklannı koruma" 
adı altında bu ülkenin yarısına 
yakın bölümünü i§gal altında tu
tuyor. Türk devleti orada y8§3-
yan ve sayılan yüzbini bile bul
mayan Türkler için devlet kur:. 
ma hakkını savunuyor. Hiç birit 

s 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Görütler 

miz 'Trakya, Bulgaristan, Yu
goslavya, Kerkük-Musul ve öte
ki yerlerdeki Türklerin haklan" 
adı altında bir ka§ık suda ko
partılan fırtınaların yabancısı 
deımz_ Bugün ise Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin koruyucu 
mele~ olma rolü, oynanmaya 
çalı§ılıyor. Bir dönem için gizlen
n:ıİ§ olan Turancılık emellerinin, 
burjuva çevreler arasmda yeni
den hortladıb geı:çe~ herkesin 
gözü önündedir. Ba§bakan De
mirel bu duyguyu "Bir ucu 
Adriyatik Deıdzi'nde, bir ucu 
Çin Seeidi'nde olan bir Türkiye · 
meydana gelmi§tir," sözleriyle 
ifade ediyor. 

Türkiye, dünyanın deği§ik 
bölgelerinde y8§8Y~n ve türkçe 
konU§Bn insanlara seslenmek 
için özel radyo progranılan 
hazırlıyor. Bugün Türk televiz
yonunu Avrupa'nın her yanmda 
izleyebilirsiniz. Ortaasya Cum
huriyetleriİle yönelik radyo ve 
1V yayınlan için g&terilen 
yoğun çaba ise gözönündedir. 
Türkiye oraya alfabe basıp götü
rüyor, e~tim sistemlerinin kendi 
etkinli~de yeniden düzenlen-. 
mesi için yoğun çaba sarf ediyor. 
Oysa Türkiye devlet sınırlan içe
risinde y8§ayan biz Kürtlerin ha
la tek bir okulumuz bile yok. 
Böyle bir istem, Türk devletinin 
"üniter" yapısına ters, yani "bö
lücülük" olarak kabul ediliyor. 
Türkiye radyo ve televizyo
nlarından dünyanın bütün dille
rinden müzik dinleyebilirsinizi 
ama, bu devletin sınırlan içerl
sindeki 20 milyona yakın Kür
dün dilinden asla bunu yapa
marnnız. Onun böyle bir hakkı 
yok. Kürt dili okullarda, devlet 
dairelçrinde yasak. Yani,:gerek
ti~de Türklerin haldarını ko
ruma adı altında Kürtleri atq 
hattına sürenler, halkımıza bu 
sıradan haldan dahi tanımaya 
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yan8§mıyorlar. Bundan kısa bir 
süre önce, İstanbul'da bir Kürtçe 
kurs açmak için yapılan b8§VUru
nun engellenditi, buna izin veril
medi~· biliniyor. İngilizce, Al
manca, Rusça, Çince, Fransızca 
ve diğerlerini öğretmek için 
kurslar düzenlemek serbest de, 
Kürtçe yasak. Kaldı ki Türk yö
netimi, - yalnızca Türkiye'de bu 
politikayı izlemekle yetinmiyor, 
çqitli Avrupa ülkelerinde, bu 
yönden elde edilen haklara k8r§ı 
da 'tahammülsöz davranıyor. 
Onun, yıllardır kimi zaman açık, 
kimi zaman ise alttan alta bunun 
önüne geçmek için çaba har
cadığı biliniyor. 

Demek oluyor ki, Kürt 
halkının sorunlan ve istemleri 
üzerinde kafa yararken tüm bu 
gerçeklerin dikkatli bir gözle ir-

. delenmesi gerekiyor. ·Bence bu
rada, konuyla ilgilenen herkesin 
Türk halkı arasmda da söylen
mekte olan bir atasözünü 
hatırlamasmda yarar var. "önce 
iğneyi kendine batır, sonra çu
valdızı b8§kasma." Türk halkına 
önerimiz bu yöndedir. O, bir an 
için kendini Kürt halkının yeri
ne koysun. Eğer Kürtlerin kal'§ı 
k8f§lya bulunduğu bütün bu gü
çlükler, bu valı§et ve dizginsiz 
terör politikası ona yönelik ola
rak yürürlükte bulunsaydı; yani 
eğer birileri, Kürdistan yerine 
Türk halkının y8§8dığı toprak
lan zaptı-rapt altına alsalardı da, 
sözkonusu politikayı ona k8r§ı 
uygulamaya kalkı§salardı, acaba 
o, yerinde oturup her §eye "evet" 
der miydi? KU§kusuz demez, 
ona k8r§ı direnirdi. 

Bu nedenle de, nasıl ki Kürt 
halkmm ve onun yurtsever güç
lerinin, sömürgeci devletin uy
guladıb baskı politikasından ha
reketle Türk halkına kızm.alan, 
onu suçlamaya kalkı§malan 
yanlı§ ise, Türk halkmm da bölü-
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cülük palavral8rına . aldanarak, 
baskıya ve zulme k8r§ı mücadele 
veren Kürt halkına öfkelenme
si, ona kar§İ dii§manca duygular 
beslernesi yanlı§tır. Böyle bir du
ruma yol açmak, her iki halk 
bakımından da dii§manm oyu
nuna gelmek, onun kurduğu tu
zağa dii§mektir. Türk halkına 
dÜ§en, haklı istemlerinin gerçek
lqmesi için Kürt halkına 
yardımcı olmak, onunla da
yanJ§ma içerisinde bulunmaktır. 

Şu noktayı \la gözardı etme
meli; devletlerin tarih sahnesine 
çıkı§ı, t8§ çatiasa onbin yılı geç
meyen bir zamana denk dÜ§üy
or. Bu da insanlık bakımından 
çok küçük bir dönemi ifade et
mektedir. Türkiye Cumhunyeti
nin kurulU§u ise §urada ortalama 
bir insan ömrü kadardır. Yani 70 
küsur yıl. Tarih, geçmi§ten günü
müze dek çok büyük devletlere, 
imparatorluklara §8hit .oldu. 
Bunlann tümünün deği§meyen 
ortak bir özelliği var. Devletler, 
her zaman kendi varlıklarını 
kutsall8§tırmaya, ebelliyen 
y8§ayacaldanna insanlan 
inandırmaya büyük özen g&te
rirler. Çoğunun, bu amaçla i§le
meyecekleri suç, yaratmayacak
lan vab§et de yoktur. Ama, hiç 
birinin hesabı bugüne kadar tut
madı ve o yenilmez gibi gözüken 
büyük imparatorluklar, günün 
birinde tepetaklak gitmekten 
kurtulamadılar. Babiller, Mısır 
Kırallıklan, Büyük İskender'in 
Makedonyası, Roma, Çin, 
Moğol, Bizans iıiıparatorluklan 
hep öyle olmadı mı? Daha son
raki dönemlerin Avrupa 
krallıklan, Osmanlı imparator
luğu, Rus Çarlıb açısından duru
mu farklı mı oldu sanki? Kim 
derdi ki daha geçtiğimiz yüzyıl, 
"Üzerinde günqin batmadıb ül
ke" diye isimlendirilen İngiliz sö
mürge imparatorluğu, tepe-ta-
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klak gider de, İngilizler bugün 
yaptıklan gıbi, üzerinde ya
pdıklan adanın bölümnemesini 
saj).ama derdine dii§erler? Daha 
bundan üç-be§ yıl önce, birileri 
kalkıp da Do~ Avrupa devlet
le~ bu kadar kısa süre içeri
sinde yıkılacaklannı, Sovyetler 
Birliği'nin parçalanacağını söyle
selerdi, kim inanırdı? Ne var ki 
bütün bunlar y3§8D.dı, y3§anıyor. 
Tarih, devletleri ebediyen y~
ptmıyor. Devlet çarkı ne ölçüde 
sa~lam gözükürse gözüksün, ik
tidan ellerinde tutanlar bu çarkı 
korumak amacıyla ne türden bü
yük çabalar harcariarsa har
casmlar, toplumsal geli§me yasa
larma kai"§ı duramaz, onun önü
nü tıkayamazlar. Hele .de bir 
devlet haksızlık ve C§itsizlik üze
rine §Ckilleıımİ§se, çıplak zor
balı~a dayanarak ayakta kal
maya çalı§ıyorsa, onun 
yıkılmasının önüne kimse geçe
mez. En modem ordular, en 
acımasız polisiye yöntemler bile 
onu kurtarmaya yetmez. 

Hiç Jruıkusuı; Türkiye ve Kür
cmtan'ı bölii§en öteki devletler de 
bu kuralın dı§ında~r. 

Devlet kurma hakkı, günümüz
de her ulusun temel haklarından 
biridir. Beri taraftan, devlet bir 
araçtır. Esm olan insanın kendisi, 
onun haklan, Ö7gÜrlü~ ve güven
liğidir. ~er bir 'devletin sınırları 
haksız bir biçimde çizilmi§ ve bu 
sınırlar b$ halkların haklarının 
~esine yanyorsa, eter bir 
devlet halka kar§ı zulüm e&iren bir 
kuruma dönii§mii§ ve ancak bu 
sayede ayakta kalabiliyorsa, o 
devletin, mevcut haliyle varfıtmı 
sürdürmesinden detfl, elbette sür
dürmemesinden yana olmak gere
kir. Halk kitlelerinden, han§ ve de
mokrasiden yana tutum bunu ge
rektirir. 

Konuya bu açıdan bakıldığında 

Türk halkının, Türk devletini kut
salia§tırması için hiç bir neden yok. 
Bu devlet, onur duyulacak, ken
c&iyle övünillecek bir devlet de@. 
İnsanlar bir zulüm ve terör aygıtı 
için neden bu duyguları besiesinler 
ki? 

Bunun.4l Türk halkının bir 
devleti olmasın görü§ünü savun
d~uzsanılmasın Türkhalkı el
bette bir devlete sahip olmalı. Ama 
bu, demokratik, iman haklarına 

saygılı davranan, . imanı ezmeyen, 
b3§ka halkları baskı altında tutma
yan barı§çıl bir devlet olmalı. Türk 
halkının mücadelesi de böyle bir 
devlete sahip olmayı hedeflemeli. 

Sonuç 

Görüldüğü gibi, Türk devle
tinin, onu yönetenlerin, ba§ka
lanm "bölücü" ve "terörist" ola
rak suçlamaya hiç te hakları 
yok. En büyük bölücü ve terö
rist güç, bizzat bu devletin ken
disidir. Bu güiı eğer Türkiye ve 
Kürdistan'da bir dizi olumsıız
luklar y8§81UYorsa, insanlar 
hiç bir yönden rahat değillerse, 
ban§Çıl ortam yokolmu§ ve or
tada can güvenliği diye bir §eY 

kalmaDU§S8, bunun temelinde 
yatan gerçek neden, sömürgeci 
devletin izlediği baskı, terör ve 
Kürt halkım inkar politi
kasıdır. Y8§8nan acıların, · 
akıtılan kanlarm sorumluluiu 
onun omuzundadır. Türk 
halkı, gencecik evlatlarını Kür
distan'da kaybetmeye elbette 

. tepki gösterecek, göstermelidir 
de. Bunu bizler de istemeyiz. 
Ama bu tepk.iniıı hedefi, yoksul 
Kürt halkı değil, devletin ken
disi olmalı.. Çünkü, döne döne 
belirttiğimiz gibi sorumlu olan 
odur. 

Beri taraftan Türk halkının 
sadece kendi evlatlarının öl-

DENG 

ümüne tepki gCiitermesi de ye
terli de~. Bu, kaqı kaqıya bu
lunulan sorunlan haletmeye yet
mez. Türk halkı, Kürdistan'da 
da izlenmekte olan ırkçı-§(jven 
teröre, buna ba~ olarak, y3§ ve 
cinsiyet farkı gözetmeksizin in
sanların keyfi biçimde katledil
melerine, gözaltına almma
larına, i§kence, tutuklama ve 
öteki yöntemlerle ezilmelerine 
de aynı derecede tepki göster
meli, ona kai"§ı çıkmalıdır. Bir 
Türk ana-baba veya akraba, 
Kürdistan'da y3§8M1Dl yitiren bir 
yakınlan için hangi acıyı duyu
yorlarsa, Kürt ana-baba ve akra
ba da kaybettikleri yakınlan için 
aynı açıyı duyarlar. Bu yönden 
aralarmda herhangi bir fark yok. 
Kaldı ki insanların öldürülmele
rinden, yaralanmalanndan ve 
b3§ka yöntemlerle zarara 
u~atılmalarmdan üzüntü duy
mak, buna tepki gCiitermek için, 
onlara akraba olmak §811 da 
de~. Insanca dÜ§ünmek, e§itlik
ten ve özgürlükten yana olmak, 

. insanın y3§8ma hakkına saygı 

gCiitermesini bilmek bunun için 
yeterlidir. 

~ürt, Türk, Laz, Çerkez veya 
Arap hangi halktan olursa olsun, 
§U noktamn hiç kimse ta
rafından unutulmaması gerekir. 
Y 3§anan olumsuzluklan istismar 
ederek Kürt-Türk dÜ§manlı~ı 

yaratmak isteyen ve iki halkı bir
birlerine lordırma çabası içeri
sinde olanlar, sadece Kürt, 
Arap, Çerkez ve öteki halkiara 
de~, aynı zamanda Türk 
halkına da dÜ§manlar. Onlar, ile-' 
ri sürmeye çalı§tıklan gıbi ülkeyi 
savunmuyor,.bölücülü~e ve terö
re kai§ı mücadele etmiyorlar. Bu 
çevreler ırkçı ve §t)vendirler. 
Halklar arasmda karde§CSC ili§ki
lere, e§itli~e ve özgürlü~e kar
§ılar. Yaptıklan da, bölücülü~ 
ve teröristli~ daniskasıdır. 
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Olaylar ve Görüşler 

Onlar kendi eylemlerine her 
zaman §U veya bu yönde gerek
çe bulmaya çalı§ır, yalan ve de
magojiyle insanlan birbirlerine 
kal'§l kı§kırtırlar ama günü gel
di~de kar§ılannda gördükleri 
herkesi acımasızca ezmekten çe
kinmezler. 12 Eylül f8§ist cun
tasının yaptıldan, bu açıdan açık 
bir örnektir. F8§ist cunta da "bö
lücülüğe" ve "teröre" kal'§l müca
dele edeceğini söyleyerek İ§ 
b8§ına gelmi§ti, ama generaller 
ve onların uzantılan sonunda, 
tophlİilun ezici çoAunluğuna ka
qı görülmemi§ bir terör estirdi
ler. İnsanların en sıradan de
mokratik haklan onlar döne
minde rafa kaldırıldL Toplum 
bugün hala da bir çok yönüyle o 
dönemi, onun yarattığı sıkıntılan 
-y8§ıyor. 

Kürt halkınin kaderini öz
giiıu beHrlemesi -ki buna ayrı 
devlet kurma hakkı da dahil
dir-, Türk balkma berlumgi bir 
§ekllde zarar vermez. Tersine 
Kürt halkı baskı altında tutul
dukça, ezilip borlandıkça, 
Türk halkının da bugüne ka
dar oldulu gibi bundan sonra 
da rahat yüzü görmesi ola
naksızdır. Buna kBr§lbk özgür 
ve demokratik bir Kürdistan 
lle bu nitetikteki bir Türkiye, 
her iki balkın çıkannadır ve 
insanlar o kop.llard& yan yana 
barı§ içerisinde rahatlıkla 
y8§1Yabllirler. Böylesi bir du
rumda Türk halkının ülkesi 
bölünmii§ olmaz, Kürt 
balkınuild öıgürle§ir. Kaldı ki 
bugün Kürt yurtsever bareke-

. tl, . büyük çoğuıılquyla 

aynlmayı mutlalda§tırmıyor, 
qit bakiara sahip iki cumbu
riyetten olupn demokratik bir 

·- federasyon modelini de savu
nuyor. Yani Türkiye'nin yüz 
bin Kıbns Türkü için Kıbnsta 

-~ediliPY· 
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Gerek içerde ve gerekse ulus
lararası planda, Türkiye'yi her 
gün biraz daha kÖ§eye sıkı§tıran 
Kürt sorununun çözümü için 
yapılması gereken §ey, en b8§ta · 
devletin §iddet politikasını bir 
kenara bırakmasıdır. Buna para
lel olarak atılması gereken öteki 
adım, öncelikle Kürt halkının 
acil taleplerinin yerine getiril
mesine yönelik düzenlemeler 
yapılması, Kürt sorununun her 
yönüyle tartl§ılmasına olanak 
sağlayacak bir ortamın ya
ratılması gerekir. Böylece kan 
akıtılmadan, demokratik ve 
ball§Çıl yollardan çözüm ola
naklı hale gelebilir. Aksi halde, 
sorun ortadan kalkmaz, tersine 
giderek büyür ve daha da için
den çıkılamaz hale gelir. Hiç 
kimse, günümüz dünyasında 
baskı ve terörle, Kürt halkını 
sindirebileceğini, onu susturabi
leceğini hayal etmemeli. Türki
ye 70 yıldır aynı yöntemleri de
niyor. Bugüne kadar yapılanlar 
bir İ§e yaradı mı ki bundan son
rakiler yarasın? Daha fazla baskı 
ve hatta giri§ilecek yeni bir kitle
sel kırım, yangının üzerine kör
ükle gitmekten b8§ka bir anlama 
gelmez. Çeli§kinin gidarek bir 
Kürt-Türk çatl§masına dönÜ§-

. mesi ise, çok daha olumsuz duru
mu ifade etmektedir. Elbet 
ırkçı-sömürgeci çevreler bu ger
çekleri görmek istemez ve i§leri
ne geldiği için bugüne kadarki 
politikalannda ısrarlı davranabi
lirler -ki §U an yapılan odur-. 
Ama halk yığınlarının, ilerici ve 
demokratik güçlerin çözüm öne
rileri buna kaqıdır, öyle olması 
gerekir. Onlann ihtiyaç duyduğu 
§eY §iddet değil, b8n§Çıl ve de
mokratik çözümdür. Karde§lik 
ve e§itliktir. Bundan bir süre ön
ce Kürdistan'a bir gezi düzen
leyen DYP ve SHP'li parlamen
terlerle konU§urken, Kürt 
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halkının her yerde Türk-Kürt 
karde§liğini, hak e§itliğini dile 
getirmesi, bu istemin halkımız 
tarafından ne ölçüde benimsen
diğinin bir kanıtıdır. Bu durum, 
aym zamanda Kürt köylüsünün 
burjuva politikacılarından, Kür
distan'daki kahvehaneterin ise 
Türk parlamenta;undan, üni
versitelerinden ·Ve öteki diziyle 
"bilimsel" kurumundan daha 
ilerde olduğunun bir kanıtı değil 
mi?. Halkımızın rahatça 
haykırdığı bu güZel sloganlan, 
Türkiye'yi yönetenlerin duy
maya bile tahammül göster
memeleri neyi açığa vuruyor?. 
Bunca olup bitenden sonra, ki
milerinin hala Kürtlerin "yok
luğunu", ya da onların "Türk ol
duklanm" kamtlamaya çalı§mak 
gibisinden maskaraca dav
ranl§lardan vazgeçmemelerini 
nasıl açıklamalı? İ§te Türk 
halkına dÜ§eiı, tüm bu gerçek
leq . gözardı etmemesi ve 
eğemen güçlerin yalaniarına 
değil, Kürt halkından yükselen 
bu sese, bu çağnya kulak verme
si, aynı sloganı birlikte 
haykırmasıdır. Her iki halkın 
b8§ına örülmek istenen yeni tu
zaklar ancak bu yolla 8§ılabilir. 

Bu bakımdan, görevin enb8§
ta Türk halkının ilerici ve de
mokratik çevreleriyle Kürt yurt
sever güçlerine d\l§tüğü ise 
açıktır. Denilebilir ki onlar bu 
alanda bir sınavla yüzyüzeler. 
Türkiye'ye demokrasiyi, Kürdis
tan'a ise özgürlüğü getirmenin 
temel k~ulu, herkesten önce 
onların omuz omuza vermeleri
ni gerektirmektedir. Halklara
rası karde§liği, day8nl§mayı ve 
ortak mücadaleyi hayata geçir
me yolunda çaba harcamak, on
lar açısından bir i:orunluluk, er
telenemez bir görevdir. 
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1 MAYIS'TA 
HALKLARlN ~ARDEŞLi(;i ŞiARlNI 

YUKSELTELIM! 

Emek ile sermayenin tarihsel 
mücadalesinde iyi ve güzel herşey

den yana olan işçi sınıfı için büyük 
bir öneme sahip bulunan yeni bir 1 
Mayıs'a daha yaklaşıyoruz. 1 Mayıs 
temel niteliğiyle işçi sınıfının birlik, 
mücadale ve dayanışma günüdür. 
Bu gün işçi sınıfının mücadalesinde 
canlı bir renk, bir semboldür. 

Egemenler tarih boyunca eme
ğin ve işçi sınıfının tüm değerlerine 
saldırdıkları gibi 1 Mayıs'a da saldır
mışlar, onu engellemeye, kana bu
lamaya çalışmışlardır. Dünyanın 

pekçok yerinde 1 Mayıs'ın kutlanıl
ması engellenmiş, bugünü özgürce 
kutlamanın önüne engeller konul
muş ve 1 Mayıslarda sokaklara dö
külen işçiler katledilmiş, 1 Mayıs ka
na bulanmıştır. 

Fakat tüm baskı ve engellemele
re rağmen 1 Mayıs alanlarda kutla
nılmış ve zorlu bir mücadale sonucu 
dünyanın pekçok yerinde yasallaşa
bilmiştir. 

Bugün 1 Mayıs dünyanın pekçok 
yerinde yasal olarak kutlanılan bir 
bayram niteliğindedir. Fakat halen 
(Türkiye'de olduğu gibi) 1 Mayıs'ın 
yasak olduğu ülkeler de mevcuttur. 
1 Mayıs'ın bugün yasal olarak kutla
nıldığı ülkelerde bu hakkın elde edil
mesi pek de öyle kolay olmamış , bu 
hak zorlu bir mücadaleyle kazanıl-

mıştır. 

1 Mayıs'ın Öyküsü 
1 Mayıs'ın öyküsü kapitalizmin 

ortaya çıkışıyla birlikte başlar. Kapi
talizmin ortaya çıkışıyla birlikte e
mek cephesinde biçimienan açlık, 
sefalet, yoksulluk, ağır çalışma ko
şulları ile 16 saatlik işgünü işçi 

sinıfını insanca bir yaşam için müca
deleye yöneltmiş ve bu mücadale
nin sonucunda 1 Mayıs doğmuştur. 

19. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren işçi sınıfı insanca bir yaşam 

ıçın sesini · yükseltmeye başladı. 
1874 yılında Avusturalyalı işçiler ·s 
saatlik işgünü hakkı• talebiyle bir
takım eylemlilikler geliştirdi-ler. 

1884 tarihinde de Uluslararası Işçi 
Birliği ile Amerikan Işçi Fede
rasyonu ortaklaşa ·eylem kararı ala
rak • 8 saatlik işgünü hakkı•nın ta
nınması için egemeniere 1886 1 
Mayısı'na kadar süre tanıdılar.1886 
1 Mayıs ı geldiğinde egemenler 8 sa
atlik işgünü hakkı konusunda tek bir 
adım bile atmarriışlar, tersine işçi
lerin öfkesini, örgütlü gücünü engel
lemek için başta Chicago Meydanı 
olmak üzere diğer tüm meydanları 
polislerle deldurarak olağanüstü 

önlemler almışlardı . Tüm bu engel
lemelere rağmen Chicago sakakla
rında bir yürüyüş gerçekleştirildi ve 
bunu izleyen günlerde büyük bir 
miting düzenlendi. Miting sonrasın
da egemenler polisleri ve ajan
provakatörleri aracılığıyla miting ye
rinde bir katilam gerçekleştirdiler. 

Birçok işçi katledildi , yüzlerce işçi 

gözaltına alındı , bir o kadarı da tu
tuklandı.Tutuklananların bir bölümü 
müebbet hapse mahkum edilirken 
August Spiens, Adolp Fischer, Al
bart Parsons ve George Engel adlı 
işçi önderleri hakkında idam kararı 

çıkartılarak bu karar 11 Kasım 1887 
tarihinde infaz edildi. 

21 Temmuz 1889 da Paris'te 
toplanan ll. Enternasyonal'in 1. 
Kongresi 1890 1 Mayıs gününü, kat
liamları protesto etmek ve 8 saatlik 
işgünü hakkı doğrultusunda verilen 
mücadeleyi yüksetmak amacıyla 

gösteri ve eylem günü olarak ilan 
etti. 1891 de toplanan ll. Enternas
yonal'in 2. Kongresi de geçen 1 
Mayıs gösterilerini gözönünde bu
lundurarak her yılın 1 Mayıs gününü 
işçi sınıfının birlik, mücadale ve da
yanışma günü olarak ilan etti. 

Işte o gün bu gündür 1 Mayıs 

A.BIŞAR 

tüm dünyada işçi sınfının ve ezilen 
hakların birlik, mücadale ve daya
nışma günü olarak kutlanılmaktadır. 

Türkiye'de 1 Mayıslar 
Türkiye'de 1 Mayıs, işçi sınıfının 

nitelik olarak cılız bir konumda bu
lunmasından dolayı uzun bir süre 
kutlanılamadı . Türkiye işçi sınıfı 

ancak 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
sosyalizmle, 1 Mayıs'la tanışabildi. 
1909 yılında işçi sınıfı arasında sos
yalist dünya görüşü doğrultusunda 
çeşitli çalışmalar başgösterirken, 

işçi sınıfının sosyalizme olan ilgisi 
de bu dönemde artmaya başladı. 

1909 'dan 1912'ye kadar 1 Mayıslar 
çeşitli küçük etkinliklerle kutlanılır

ken, Balkan Savaşları ve öunu izle
yen yıllarda 1.Dünya Savaşı'nın pat
lak vermesi üzerine 1 Mayıs günü 
1920'1i yıllara kadar gündem dışı 

kaldı . 

Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez kitle
sel bir şekilde 1921 yılında Istan
bul'da çeştili eylem ve grevlerle kut
lanıldı. Anadolu'nun işgal alında bu
lunuğu 1922 yılında bu kutlamalar 
Istanbul'un yanısıra Ankara ve 
lzmir'~ de yayıldı. Bu dönemlerde 
kutlanılan 1 Mayıs'ın temel niteliği 

işgal kuvvetlerini protestoya 
yönelikti, bu yüzden 1 Mayıs kutla
maları işgalci kuvvetlerin engelle
meleriyle karşı-laşmıştı . Fakat, işgal 
kuvvetlerinin ülkeden kovulduğu 

1923 yılında 1 Mayıs, işgal kuvvet
lerine karşı bir eylem olma niteliğini 
yitirerek işçi sınıfının Kemalist ikti
dara yönelik taleplerini dile getiren 
bir gün olma niteliği kazandı. Daha 
önceleri işgalci kuvvetler tarafından 
engellenan 1 Mayıs kutlamaları, bu 
kez Kemalist iktidar tarafından en
gellenmeye başlandı. 1923 yılında 
Istanbul, Ankara, lzmir ve Adapa-

. zarı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs 

kutlamaları, Kemalist hükümetin 
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baskı ve engelemeleriyle karşılaştı. 
Birçok insan gözlatına alındı. Ege
menlerin çıkarlarına bağlı kalan Ke
malist iktidar 1923-24 1 Mayıslarını 
da penzeri engellemelerle karşıla
dı. Nitekim 1924 yılında çıkarılan 
Takrir-i Sükun Kanunu'yla Kürdis
tan'da Kürtlerin ve Batıda da Türk 
işçi ve emekçilerinin en doğal de
mokratik hakları gaspedildi, ülke bir 
bütün olarak baskı altına alındı. Tak
rir-i Sükun Kanunu'ndan sonra 1 
Mayıs Türkiye'de ancak 1926 yılına 
kadar kutlanılabildi. 1925 ve 1926 1 
Mayısları sırasında gözaltılar alabil
diğince yaygınl~ştı, insanlar tutuk
landı, çeşitli işçi dernekleri kapatıldı. 

Kemalist iktidarı baskı yasaları 1 
, Mayıs'ın 1926'dan 1976'ya kadar 

tam 51 yıl boyunca yasal olarak 
kutlanmasını engelledi. 1976 yılında 
başta DISK olmak üzere çeşitli işçi 
sendikaları 1 Mayıs'ı görkemli bir 
şekilde kutladılar. Bu görkem 1977 
1 Mayısı'na da yansıdı. Fakat 1977 
1 Mayısı kontrgerillanın saldırısına 
maruz kal-dı. 35 insan Taksim 
Alanı'nda katiedildL 1978 1 Mayısı 
önceki yılın katliamınıprotesto eden 
bir nitelik taşıdı ve yüzbinler o gün 

Taksim Meyda-nı'nda işçi sınıfının 
örgütlü gücünü bütün dünyayfl 
gösterdiler. 79 1 Mayısı gelip 
çattığında sıkıyönetim uygulaması 

hüküm sürdüğünden 1 Mayıs 
Istanbul'da kutlanılamadı. 1 Mayıs 
günü ilan edilen sokağa çıkma 
yasağı da 1 Mayıs gösterilerinin 
önünü kesrnek amacıyla alınmıştı. 

1979 yılında 1 Mayıs kutlamaları 
ilk kez Kürdistan'da gerçekleştirile
bildi. DHKD ve DDKD'nin ortak giri
şimleri sonucu 79 1 Mayısı onbinle
rin katılımıyla Bitlis'te kutlandı .. Sö
mürgeci devletin tüm baskılarına 
rağmen kitlesel bir şekilde, büyük 
bir disiplinle gerçekleşirilen miting, 
Kürt halkının özgürlük mü
cadalesinde atılmış önemli adımlar
dan biriydi. 

12 Eylül Faşist Darbesi'yle 1 
Mayıs 1987 yılına kadar alanlarda 
kutlanılamadı.1987'den itibaren 1 
Mayıs kutlamaları tüm engellemele
re rağmen te~rar alanlara yayılmaya 
başladı. 1989 1 Mayısı'nda M.Akif 
Dalcı katledilirken, 1990 1 Mayı
sı'nda da Gülay Seeeren polisin 
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vahşi saldırısı sonucu sakat kaldı. 
1991 1 Mayıs'ında başta Istanbul 
olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerin
de gösteri ve yürüyüşler gerçekleş
tirildi. 

Yaratilmaya çaliŞilan 

şovenizm dalgasi 
öz olarak 

Türk halkmm demokrasi, 
Kürt halkmm özgürlük 

istemini 
bastirmaya yöneliktir. 
Şovenizm dalgasim 
1 May1s alanlarmda 
halklarm kardeşliği 

şianyla geri püskürtrnek 
özgürlük, banş ve 

demokrasi güçlerinin 
önündeki 

en acil görevlerden 
biridir. 

Türkiye'de 1 Mayıslar halen ya
saklıdır. Koalisyon Hükümeti de 1 
Mayıs'ın yasallaşması konusunda 
demagojiden öteye tek bir laf etme
miştir. Dün Newroz gösterilerini 
kana bulayanlar, şimdi tıpkı Newroz 
öncesinde olduğu gibi • 1 Mayıs'ı 
herkes istediği yerde istediği 

biçimde kutlayabilir, kimsenin burnu 
bile kanamayacaktır" demagojisiyle 
kitleleri aldatmaya çalışıyorlar. 

Onlar dün Newroz öncesinde de 
aynı türküyü söylemişlerdi. Ama 
Newroz gösterileri gelip çattığında 
50'ye yakın insanı acımasızca kat
ledenler de yine onlardı. Dün New
roz gösterilerinde katliam tavrı ser
gileyenlerin bunu yarın 1 Mayıs'ta 
da gerçekleştirmeyeceklerinin ga
rantisi yoktur. O yüzden Koalisyon 
Hükümetinin bu konuda söylediK
leri de demagojiden, yalandan öte 
birşey değildir 

1 Mayıs'ta 
Halkların Kardeşliği 
Şiarını Yükseltelim 

1992 1 Mayısı yaklaşırken ege
menlerin ötedenberi Kürt ve Türk 
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halkları arasında ekmeye çalıştıkları 
düşmanlık tohumları da geliştiriime
ye çalışılıyor. Son dönemlerde Kürt 
halkının ulusal demokratik mücade
lesi karşısında köşeye sıkışan ege
menler; Kürt halkının özgürlük mü
cadalesini yeni bir şovenizm dal
gasıyla boğmak istiyorlar. 

Türkiye'de yeni bir şovenizm 

dalgası yaratılmak, her iki halk biri
birine düşman edilmek isteniyor .. 
Şovenizmin azgın bir şekilde Türk 
halkı içinde canlandırılmaya 
çalışıldığı şu günlerde özgürlük, 
barış ve demokrasi tarı;ıftarlarına 
düşen görev egemenlerin gerçek
leştirmek istediği bu kirli oyunu 
boşa çıkarmaktır. 

Işte, işçi sınıfının birlik, mücadale 
ve dayanışma günü 1 Mayıs'ın yak
laştığı şu günlerde egemenlerin ya
ratmaya çalıştıkları şovenizm dal
gasına karşı halkların kardeşliği 

şiarını ön plana çıkarmak, bunu yük
sek sesle haykırmak, halkların düş
man değil, kardeş olduğunu anlat
mak egemenlerin oyununu boşa çı
karmak doğrultusunda atılacak 
onurlu bir adım olacaktır. 

Halklarımız birbirlerine düşman 
değildir. Zonguldak'taki Türk işçi
siyle Hakkari'deki Kürt köylüsünün 
alıp veremediği hiçbirşey yoktur. 
Egemenler halklarımız arasında 
düşmanlık tohumları ekerek kendi 
kirli ve karanlık emellerini gerçek
leştirmek, ülkeyi bir kez daha ka
ranlığa boğmak istiyorlar. Ülkenin 
bir kez daha karanlığa boğulmasını 
istemiyorsak Kürt ve Türk halk
larının kardeşliğini haykıralım, bu 
şiarı 1 Mayıs alanlarında yükselte
rek egemenlerin oyunlarını boşa çı
karalım. 

Kürt halkı özgür olmadan 
Türkiye'ye demokrasinin gelmesi 
mümkün değildir. Her iki halkın 
yazgısı ortaktır. Yaratılmaya 

çalışılan şovenizm dalgası öz olarak 
Türk halkının demokrasi, Kürt 
halkının özgürlük istemini bastır
maya yöneliktir. Şovenizm dalgasını 
1 Mayıs alanlarında halklarır1' kar
deşliği şiarıyla geri püskürtrnek öz
gürlük, barış ve demokrasi güçle
rinin önündeki en acil görevlerden 
biridir 
/ 
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BiLiM-iDEOLOJi KAVRAMLARI VE 
RESMi iDEOLOJiNiN 

iKi ÇARPIK BiLGiSi ÜZERiNE 

Kürt sorunu son yıllarda ya
kıcı bir biçimde Türkiye'nin 
gündemine ·oturdu. Aslında 1940-
60 yılları arasındaki kısa bir 
dönemi bir kenara bıraksak, (ki 
bu dönemde de Kürt insanı 

üzerinde uygulanan yoğun 

baskılar, siyasi çıkar sağlamak 

amacıyla da olsa, Türkiye parla-
, mentasuna kadar yansımış ve 
gündem oluşturmuştur. Örneğin 
General Muğlalı Olayı, ya da 33 
Kurşun), Türkiye'nin gündemin
den Kürt sorunu hemen hemen 
hiç kalkmadı, gündemdeki yerini 
hep korudu. Hatta Osmanlı 

Imparatorluğu döneminde de, ö
zellikle 1800'1ü yıllardan ' itibaren 
Kürt sorunu hep gündemdeydi. 
Sorunu daha gerilere götürmek 
ve 1514 yılındaki Osmanlılarla 

Iran Safevi Devleti arasındaki 
Çaldıran Savaşı sonlarından 

başlatmak da mümkün. Bu savaş 
sonrasında, - Osmanlılarla Iranillar 
arasında paylaşılan Kürt toprak
larının, süreç içerisinde, bu iki 
devletin de başını sıkça ağrıttığı 

bilinmektedir. Bu denli uzun bir 
geçmişi olan ve bu denli köklü 
olan Kürt Sorununu ayrıntılarıyla 

incelemek bu yazının boyutla_rını 
çokça aşmaktadır. Ancak bugün 
gelinen noktada Kürt sorunu ile il
gili ayrıntılı ve geniş incelemelere 
şiddetle ihtiyaç duyulduğu da bir 
gerçektir. Kürtler ile ilgili olarak 
resmi ideoloji tarafından üretilen 
ve yayılan "olgusal olmayan bilgil
erin" gerek bu ülkede, gerekse 
Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde, 

nelere mal olduğu bilinmektedir. 
Kürtlerin olmadıgı, tarihte Kürt diye 
bir ırkın, bir kavmin yaşamadıgı; 

Kürtlük adına ayaklananların emper
yalistlerin kışkırtnıası sonucunda bu 
eylemiere giriştikleri, bunların bir 
avuç vatan haini oldugu ve emperya
listler tarafından sürekli "maşa" ola
rak kullanıldıkları doğrultusunda 

üretilen bilgiler, bugün bizzat bu 
bilgileri üretenler tarafından bile 
inandırıcı görül-memektedir. 
Ayrıca bugün, Kürt Sorunu 
yalnızca Türkiye'yi ya da Kürtlerin 
yaşadığı diğer devletleri ilgilendi
ren bir sorun olmaktan çıkarak, 

bütün dünyayı ilgilendiren bir in
sanlık sorunu haline gelmiştir. 

Tam da bu noktada Kürtlerle ilgili 
"bilimsel bilgi"lere daha fazla ih
tiyaç olduğu açıktır. Onlarca yıldır 
gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan 
"ideolojik bilgiler" gerek Kürt, ge
rek Türk halkının kafasına 

işlenmiştir. Bu gerçek olmayan 
bilgiler yüzündendir ki, Kürt halkı 
uzun yıllar kimlik mücadelesine 
girişmiş; kim olduğunu kendine 
sormuş ve bu sorgulamalar sonu
cunda el yordamıyla da olsa ken
dine çıkış yolları aramaya koyula
rak, birçok eksiklikleri içinde 
barındırıyor da olsa, onlarca kez 
ayaklanmalara girişmiştir. Bu 
arayışlar sonucunda giriştikleri ay
aklanmalar, onbinlerce insanın 

kanına-canına mal olmuştur. 

Türklerle ilişkilerin ortaya çıkardığı 
sorunların çözülmesi için, aydın
ların bu sorunların kaynağını ara
ması ; bu sorunlara neden olan 
faktörleri saptaması ve uygun 

C. KAYGUSUZ 

çözüm önerileri sunması gerekirk
en, Kürt Sorunu ile ilgili olarak 
aydınların çoğunlukla resmi ideo
loji tarafından üretilen bilgileri 
yayma, bu "ideolojik bilgileri" top
lama ve empoze etme görevini 
üstlendiği de ne yazık ki açık bir 
gerçektir. Bu durum hala 
geçerliliğini belli oranlarda koru
maktadır. Tüm bu olup bitenler, 
insanların kafalarında yanlış şe

killenmelere yol açmış, insanlar 
arasında iyi ilişkilerin azal
masında, hatta yer yer birbirlerine 
düşmanca eğilimiere girmesinde 
rol oynamıştır. 

Bugün bulunduğumuz nokta
dan olaylara baktığımızda, Türki
ye'deki yetkili ağızların "Kürt Real
itesi"ni kabul ettiklerini görmek
teyiz. Ne var ki, "Kürt Realite
si"nin en yetkili ağızlar tarafından 
bile kabul edilmesine; yetkili 
ağızların "Kürt Realitesi"ni kabul 
ettiklerini açıklamasına rağmen, 

pratikte, devlet kurumlarının 

(mahkemelerin, işyerlerinin, okul
ların, parlamentonun vs.) kabul 
edilen bu gerçeğe uygun davran
madıklarına; hala Kürt kimliğini 
açıklayan insanların bu kurumlar
da kınandığına, alaya alındığına, 
aşağılandığına, hatta ceza tehdit-
lerine maruz kaldıklarına da tanı.'k 
olmaktayız. Onlarca yıldır "resmi 
ideoloji" tarafından üretilen ve 
çeşitli ideolojik aygıtlar aracılığı ile 
(basın-yayın, TV, okullar vs.) ve 
çoğu kez ceza tehditleri ve uygu
lamalarını da devreye katarak 
yayılan Kürtlerle ilgili yalan yanlış 

II 
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Olaylar ve Görüşler 

bilgilerin , insanların kafasında 
oluşturduğu yanlış şekillenme
lerin kolay kolay silinemediğini de 
bugün içinde yaşadığımız 
gerçeklik aracılığı ile öğren
mekteyiz. Insanların kafasında 
oluşturulan bu yanlış şekiilen
melerinin bir türlü silinememesi
nin en önemli nedeni, onlarca 
yıldır "resmi ideoloji"nin ürettiği ve 
yaydığı bilgilerdir. Son zamanlar
da Kürtlerle Türkler arasında iyi 
ilişkilerin gitgida bozulması ve bu 
iki ulusun birbirlerine yönelik 
olumsuz tutum ve davranışlara 
yönelmesinin arkasında, bu in
sanların kafasında birbirlerine 
karşı oluşturulan bu yanlış imaj
ların etkisinin çok önemli oranda 
rol oynadığını öne sürmek, abartılı 
bir değerlendirme olmasa gerek 
Bu olumsuz tutum ve dav
ranışların silinmesi için, teoride 
"Kürt Realitesi"nin kabul .edil
diğinin açıklanmasının yeterli ol
madığını, bugün yaşadığımız 
gerçekler aracılığı ile görmek
teyiz. Bu nedenledir ki, Kürtlerle 
ilgili olarak açıklanan "realite"nin 
kabulü, devletin bütün kurum
larında yansımalarını bulabilmeli; 
Kürtlerle ilgili olarak ideolojik 
kaygılardan uzak "bilimsel bilgil
er"in üretilmesine yoğun çaba 

. harcanabilmeli ve üretilen bilgile
rin topluma yayılması önündeki 
engeller . kaldırılmalıdır. Geçmişte 
çoğunlukla üniversitelerdeki ay
dınlar aracılığı ile üretilen ve bu
gün geçerliliğinin olmadığı resmi 
çevrelerce de açıklanan "ideolojik 
bilgiler"in yerine doğru, "bilimsel 
yöntem"aracılığı ile elde edilen 
"bilimsel bilgiler"in yine bu kurum
lar ve eibette kendine aydınım 
diyen herkes tarafından üretile
bilmeli ve yayılabilmelidir. 

Yukarda açıklanan bakış 
açısıyla ele alınan bu yazıda, gen
el olarak, Kürtlerle ilgili "resmi ide
oloji" tarafından ürP•ilen ve 
yayılan bilgilerin (birçoğu bugün 
geçerliliğini yitirmiş olsa da) ne 

. denli doğru olduğu gözden 

'12 

geçirilmiş, bu bilgilerin doğru ol
madığı durumlarda, niçin bu tür 
bilgilerin üretilmeye çalışıldığı; bir 
başka deyişle, bu bilgilerin fonk
siyonlarının neler olduğu ele 
alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 
Kürtlerle ilgili olarak üretilen bilgil
erin aydınlarda nasıl yansımalar 
bulduğuna da çok genel hatlarıyla 
değinilmiştir. Bugün, bu sorunun 
çözümünde aydınların üstlenmesi 
gereken sorumluluklar üzerinde 
de kısaca durulmuştur. 

Kürtlerle ilgili Olarak 
Üretilen 

Bilgiler Üzerine: 
Tarihsel süreç içinde Kürtlerle 

ilgili olarak üretilen bilgilere baktı
ğımızda, bu konuya ilişkin üretilen 
bilgilerin sürekli olarak zikzaklar 
çizdiğini; bu bilgilerin sürekli ola
rak tutarsıziikiar içinde olduğunu 
görürüz. Kürtler, bu ülkede, ba
zen din kardeşi olarak görülmüş · 
ve Türklerle birlikte emperyalizme 
karşı mücadele ettikleri söylen
miştir. Bazen "vatan haini" olarak 
görülmüş Kürtler; emperyalistlerle 
birlikte ülkeyi ve milleti bölmeyi 
amaçladıkları iddia edilmiş. Ba
zen "dil bilmez dağlı" olmuşlar bu 
ülkede Kürtler. Bazen de "Türkle
rin öz kardeşi". Yer gelmiş Kürt
ler, Türkiye'nin sırtında kambur ol
arak algılanmışlar, yer gelmiş ülke 
ekonomisinin dinamosu olarak 
görülmüşler. "Dağ Türkleri" olarak 
adlandırılmış Kürtler çoğu kez, 
çoğu kez de "emperyalizmin 
maşası". Gün olmuş Türkiyedeki 
sosyalistler tarafından "devrimin 
dinamosu" olarak görülmüşler 
Kürtler, gün olmuş aynı sosyalis
tler tarafından "Kürtçe şarkı 
söylediler" diye şövenist olarak 
değerlendirilmişler. _Zaman za
man kıyımlarına seyirci kahnmış 
Kürtlerin bu ülkede, zaman za
man kıyımlardan geçirilmişler. .. 
Kürtlerle ilgili olarak öne sürülen 
görüşler tarih içinde sıkça 
değişse de, Kürtlerin kaderi hep 
aynı kalmış, hiç değişmemiş; ya
saklı toplum olmuşlar Kürtler hep. 
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Dilleri yasaklanmış, kültürleri ya
saklanmış, adları yasaklanmış 
Kürtler bu kaderi yalnızca 
Türkiye'de değil, lran'da, lrak'ta, 
Suriye'de hatta Sovyetler'de de 
paylaşmış. Iran'da Sami olmuşlar 
Kürtler, Irak ve Suriye'de Arap; 
Türkiye'de Türk denilmiş onlara 
onyıllar boyunca. 

Bunca değiştirme niye? 
Kürtlerle ilgili olarak sürekli yeni
lenen ve çoğunlukla da gerçekle 
hiçbir ilişkisi bulunmayan bunca 
bilginin üretilmesinin nedeni ne? 
Yüzbin nüfuslu toplumların bile en 
azından kültürel kimliklerinin 
tanındığı dünya ölçeğinde, mil
yonlarca Kürdün yaşadığı 
ülkelerde Kürtlerin kimliğinin bile 
reddedilmesinin arkasındaki to
plumsal, ekonomik ve siyasal 
faktörler neler? Bu ve benzeri 
soruların bilimsel yöntemlerle 
araştırılması ve bu türden sorula
ra sağlıklı cevapların üretilmesi, 
özellikle günümüzde, çok büyük 
bir öneme sahiptir. Bu ve benzeri 
sorulara sağlıklı cevaplar bulun-

. madığı sürece Kürt sorununun 
gerek Türkiye'de, gerek Kürtlerin 
yaşadığı diğer devletlerde, gerek-
se dünyada çozume ka-
vuşturulmasının güç olduğu 
açıktır. 

Kürtlerle ilgili olarak Milli 
Mücadele yıllarında ve takip eden 
dönemlerde uygulanan inkarcı ' 
politikalar, Türkiye'de yükselen ve 
onyıllarca · devam eden muhale
fete ve dünyada meydana gelen 
ekonomik ve sosyal değişmelere 
paralel olarak yumuşadı ve bilin
diği gibi, son zamanlarda da 
iflasın eşiğine geldi. Bu yüzden, 
Kürtlerle ilgili olarak onyıllardır 
üretilen bu bilgilere karş1 bilgi 
üretilmesine ızın verilmeyen 
"Kürtlerin Türk olduğu ve 
Türklerin dağlık bölgelerde yaşa
yıp; karlar üzerinde gezerken, 
çıkarttıkları kart-kurt seslerinden 
dolayı bu Dağ Türklerine Kürt adı 
verildiği" şeklindeki uyduruk tarih . 
tezleri üzerinde durmanın ve bu 
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Olaylar ve Görüşler 

teze karşıt tez oluştunna çaba
sına girmenin fazla anlamı yoktur. 
Yukarda da değinildiği gibi bu tez 
bugün kesin bir biçimde iflasın 

eşiğine gelmiştir. Ancak, Cumhu
riyetin kuruluş yıllarında uygula
nan bu inkarcı politikaların , bu uy
duruk tarih tezlerinin, gerek 
Kürtler gerekse Türklerin kafala
rında meydana getirdiği yanlış şe
killenmelerin üzerinde önemle 
durulması gerekiyor. Çünkü, 
bugün bu iki halkın iyi ilişkilerini 

koparma noktalarına gelmesinde 
bu tezlerin çok büyük etkisi 
vardır. Kürtlerin Türk olduğu 

doğrultusunda oluşturulan ve Kürt 
kimliğini reddeden bu inkarcı poli
tikaların toplumda yoğun bir 
biçimde propaganda edilmesinin 
genç beyinierin kötürümleş

mesinde önemli oranda rol oy
nadığını tekrar tekrar vurgulamak 
gerekmektedir. Bu politikalar, çok 
daha gerilere gitmekle birlikte, 
özellikle 1930'1u yıllarda sistem
leştirilmiştir. Bu yıllarda "milli dev
let" temasına uygun düşecek "mil
let olma" bilincinin yayılmasını 

amaçlayan ve bu arada Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde 
yaşayan diğer etnik grupların/ 

ulusların Türk olduğunu kanıtla

maya girişen resmi ideolojinin 
önemli sözcüleri (Prof. Afet lnan, 
Prof. Sadri Maksudi, Prof. !smail 
Hakkı lzmirli vs.) Türkiye'de 
yaşayan herkesin· Türk olduğunu, 
çeşitli dergiler ve toplantılar 

aracılığı ile haykınnışlardır. Bu
nunla da kalmayıp ; dünyadaki 
medeniyetlerin hepsinin Türk 
medaniyetinden türediğini, hatta 
bütün dillerin Türkçe'den 
türediğini , yoğun bir biçimde yay
ma çabasına girmişlerdir. Pey
gamberlerin soyunun Türklere 
dayandığı , dolayısıyla samavi din
lerin yayılmasında Türk soyunun 
önemli görevler üstlandiğini iddia 
eden dönemin tarihçileri , Türk Ta
rih Kongreleri aracılığı ile bu 
görüşlerini herkese kabul ettinn
eye çalışmışlardır. Öyle ki bu ta-

rihçileritı bir kısmı, bırakın 

Türkiye'de yaşayan halklardan bir 
k1smmm Türk olmadiği şeklinde 
görüş bildinneyi, dünya medeniy
etlerinin bazilarmda Türklerin 
rolünün olm::ıdJğmJ söyleyenleri 
bile acımasızca ateştirmişler ve 
neredeyse "vatana ihanetten" 
yargılanmaları gerektiğini savun
muşlardır. (1) 

Hiçbir bilimsel tamele dayan
mayan bu iddiaların önemli fonk
siyonlar üstlendiği bir gerçektir. 
Bu denli temelsiz iddiaların sırf 

"gelecek kuşaklar bize gülsün" 
mantığıyla savunulduğu düşünü

lemez. Açıktır ki, bu iddiaların 

"milli devlet''in işine gelmesi, "milli 
devletin milli ideolojisi"ni yay
masında ona destek sağlaması 

gerekir. Bu iddiaların ortaya 
atılmasıyla birlikte giderek artan 
Kürt isyanlarının bastırılmasının 

meşru nedenlerini oluşturmayı, 

yani insanların gözünde Kürt 
kıyımlarının meşru temellerinin 
var olduğunu yaymayi amaçladiği 
aç1kt1r. Öyle ya, madem ki bütün 
medeniyetler Türkler aracJiiğl ile 
dünyaya yayiimiştir. -Madem ki, 
diğer diller, kültürler... Türk dilin
den ve Türk kültüründen 
türemiştir, üstelik peygamberler 
bile Kürt soyundand1r. O halde 
Türkiye'nin Doğu'sunda ve 
Güneydoğu'sunda meydana ge
len olaylar Türk'ün yücelmesini 
engellemeye yöneliktir. Sadece 
bu kadar da değil, madem ki 
Türkler dünya medeniyetlerini 
kurmuşlar, o halde bu ayaklan
ma/ar, Türk medeniyetine ve hatta 
dünya medeniyetlerine karş1 gi
rişilen ey/emlerdir. Demek ki, bu 
isyanlarm temelinde "medeniyet 
düşmanliğ1" yatmaktadir. Mede
niyet düşmanliği yapan bu 
bölgelerin temizlenmesi sadece 
Türklük aÇJsmdan değil dünya 
medeniyetlerinin kurtanlmasi 
aç1smdan da oldukça önemlidir ... 
türünden düzinelerce mantıksal 
çıkarımlar yapılarak, sonuçta Kürt 
kıyımlarının meşru . zeminlerinin 
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oluşturulf\laya çalışılm;:ısı, bu tez
ler aracılığı ile yapılmıştır. Nitekim 
Kürtlerin medeniyet düşmanı ol
duğu bilgisi, çok kısa bir süre 
içinde yansımasını o dönemde 
bulmuştur. Bunun en iyi 
örneklerinden biri, 1930 yılında 

başlayan Ağrı ayaklanması 

sırasında dönemin gazetelerinde 
iddia edilen görüşlerdir. Ağrı ay-. 
aklanması sırasında dönemin 
Cumhuriyet gazetesinde Yusuf 
Mazhar imzasıyla yayınlanan yazı 
dizisinde, Kürtlerin "medeniyet 
düşmanlığına" ilişkin önemli aklar
malar göze çarpmaktadır. Yusuf 
Mazhar "Ben isyan eden bu 
Kürtlere bir vatan eviadi olmak 
hissiyatila, uğrClyacaklan akibet
ten dolayi hiç ac1mam. Hatta 
hükümetin bunlar hakkmda ihsan 
ve merhametle hareket etmesini 
münas1p görmem... Çünkü bun
lar-tarihin şehadeti ile sabittir ki
Amerikan KirmiZI derililerinden 
fazla kabiliyetli olduklan halde, 
,ziyadesiy/e hunhar ve gad
:dard~r/ar. Dessas ve bedii his/erd
en, medeni temayü/lerden tama
mile mahrumdurlar. "(2) demekte
dir. Yusuf Mazhar dönemin 
önemli gazetecilerinden biri olan 
Cumhuriyet gazetesi aracılığı ile 
Kürtlerin medeniyet düşmanı ol
duğunu, bunlara devletin me
rhamet göstennemesi gerektiğini 
hararetle haykınnaktadır. "Bunlar 
asirlardan beri JrklmJzm başma 
bela kesilmişlerdir. "(3) diyen Yu
suf Mazhar, daha önce gezdiği 

yöreler hakkındaki izienimlerini de 
şöyle aktannaktadır: "Bunlar 
aynk otlari gibi sardiklafi toprak
lafi intişar eder, fakat bast1klan 
yere zarar verir mahluklardlr ... Bi
raz ewel bir tabur asker buralan 
taram1ş, şakileri kaç1rm1ş idi ise · 
de kirli sinekler gibi kovulduklan 
yerlere hücum eden bu haşaratiJ? 
tekrar buralara sak/andik/anndan 
şüphe yoktur ... "(4). Yusuf Mazhar 
"haşarat","kirli sinek" gibrdeyim_le
ri ile Kürtleri insan olmayan mah
luklar olarak değerlendinnek ve 
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'Olaylar ve Görüşler 

bu insanlık düşmanı mahluklara 
derslerin verilmesi gerektiğini, 
"Bu Kürt kitlesinin karanlik ruhu, 
kaba hissiyat1, hunhar temayü/ali 
k1rmak mümkün o/mad1ğma ka
niim. Bunu uzun bir tekamülden 
beklemek, bunlarmzaman zaman 
böyle isyanlar Çikararak yahut 
memlekette' asayişi bozarak vey
ahut hirsizlik ederek hükümetin 
daima meşgul olmasma, ha/km 
mütamadiyen mutamz olmasma 
sebep olur" (5) şeklinde ifade et
mektedir. Yani, Bu Kürtler adam 
olmaz. Bunlar zaten aşağılık mah
luklardır. Onun için, isyan etmele
rini bile beklemeden bunların bir 
an önce yok edilmesi gerekir. 
Görüldüğü gibi ."resmi ideoloji" ta
rafından oluş-turulan ve hiç bir bi
limsel temeli bulunmayan Türk ta
rih tezi, üstlendiği fonksiyonu he
men yerine getirmektedir. 
Profesörle-rin,bütün medeniy-
etlerin Türk-ler ' tarafından 
yayıldığını açıkla-malarına paralel 
olarak, Kürt isyanlarının 
bastırılmasında basın kendisine 
verilen rolü hemen · kabullanmiş 
ve Kürtlerin bir an önce işlerinin 
bilirilmesi gerektiğini, çünkü bun
ların "aşağılık yaratıklar" ol
duğunu, bunların "medeniyet 
düşmanlığı yaptığını kamuoyuna 
yaymaya başlamıştır. Sürekli bu 
tür bilgiler tarafından beslenen 
beyinlerin, bugün bulunduğumuz 
no'ktada da Kürtlerle ilgili olarak, 
onlann ~asılıp yok edilmesi bek
lentisi içine girmelerini çok fazla 
yadırgamamak gerekir. Çünkü 
geçmişte "ideolojik bilgiler" 
aracılığı ile ekilenler, bugün 
biçilmektedir. 
· Kürt isyanlarının nedenleri 
konusunda hiç bir araştırmaya 

. gerek görmeden, bu isyanı 
çıkaranların hemen "halledilmesi" 
gerektiğini söyleyen yalnızca Yu
suf Mazhar değildir. Ağrı ayaklan
masının tahlilleri yapılırken, Resmi 
ideoloji" tarafından üretilen herke
sin Türk olduğu bilgisi, dönemin 
gazetelerine hemen • yansı-
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maktadır. Yunus Nadi 13 Tem
muz 1930 tarihli Cumhuriyet ga
zetesinde Ağrı ayaklanmasını 
değerlendirirken, "Ewela Kürt 
lsyam... Bizim telakkimize göre 
hadiseye böyle bir isim vermeye 
cevaz yoktur. Türkiye Cumhuriye
ti dahilinde yaşayan insanlarm Irk 
ve din farki o/maks1zm Türk ol
duğunu unutmamağa . mecburuz" 
{6) demektedir. Oysa çok değil, 
daha on yıl önce, yurtdışı ilişkileri 
ile ilgili olarak Lozan'da, Musul'da 
"Biz Türkler ve Kürtler ... " diye 
başlayıp devam eden kayıtlar har
aretle savunulmaktaydı . Aradan 
on yıl bile geçmeden Türkiye'de 
"1rk ve din aç1smdan herkesin . 
Türk olduğunu unutmamaya mec
bur olduğumuz" iddia ediliyor ve 
ekleniyor. "Bu düşünce Cumhu
riyet düşüncesidir.. . Eşkiyaya 
eşkiya demek kafidir"(7). 

Yunus Nadi, Ağrı ayaklan
masını Kürt ayaklanması olarak 
görmemelde ve fetva vermektedir 
"Cumhuriyet düşüncesine göre ... 
buna cevaz yoktur". Ve Ağrı ayak
lanmasını isimlendirmektedir. Bu 
bir eşkiya haraketidir. Sonraki 
yıllarda ve günümüzde aynı bakış 
açısı sürekli tekrarlanagelmiştir. 
Kürtlerin en basit demokratik 
eğilimleri bile hemen aynı biçimde 
damgalanmıştar. "Bunlar eşkiya
dır, bir avuç çapulcudur .. . " Bura
da bir parantez açmak ve "ideo
lojik bilgiler"in aydınların yürüt
tüğü mantığı nasıl darmadağın et
tiğini görmek; aydınların "ideolojik 
bilgiler" e "biat etmeleri' nedeniyle . 
en ilkel bir biçimde dahi mantık 
yürütemediklerine değinmek 
gerekir. Bir an için Türkiye Cum
huriyeti sınırları içinde gerçekten 
de sadece Türklerin yaşadığını 
varsayalım. Bu sınırlar içinde ay
aklanma oluyorsa, bu ayaklanma
ların Tütl<ler tarafından yapıl
dığının kabulü gerekmektedir. . 
"Eşkiya" diye bir millet tarihte ol
madığına göre, bu ayaklanmalara 
nasıl eşkiya ayaklanması gözü ile 
bakılabilir? Nasıl olur da, insan-
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ların öne sürdüğü istemler "eşkiya 
istemi" diye nitelenebilir? Kendi 
dillerini kullanmak, kültürel faaliy
etlerine izin verilmesini istemek, 
nasıl olur da "eşkiya istemi" ola
rak değerlen-dirilebilir? Ancak, bu 
tip soruların sorulması "resmi ide
ologlar'a göre gereksizdir. Bir kez 
işin içine "dogmatizm" girince bu 
türden sorular hep "bölücüdür'' 
artık, hatta artıJ< bu tipten sorular 
hep "eşkiya soru larıdır". Yunus 

· Nadi örneği, bir kez ideolojik 
kaygılar ön plana çıkınca, 

~aydınların ne denli olgulardan ko
puk bilgiler ürettiğinin önemli bir 
göstergesi. Bu örnek, aynı za
manda, ideolojik bilgilerin 
düşünce sürecini nasıl kötürüm
leştirdiğinin, düşünce sürecını 
nasıl tutarsızlaştırdığının da ö
nemli bir göstergesi olarak ele 
alınmalidır. 

Tüm bu nedenlerdır ki, 
Kürtlerle ilgili olarak üretilen ve 
bugün hala bazı çevrelerce hara
retle savunulan düşüncelerin, "in
san bilinci"nde oluşturduğu tahri
batiatı görmek ve bu bilgilerin ye
rine sağlıklı bilgileri üretmek ge
rekmektedir. Tüm bu nedenledir 
ki, bugün bile bazı çevrelerce har
aretle savunulan bilgilerin doğru 
olup olmadığının açıklığa ka
vuşturulması özel bir önem arzet
mektedir. Bu yüzden, bu yazının 
boyutları içinde ayrıntılı olarak ele 
alınması mümkün olmasa da, "re
smi ideoloji" tarafından geçmişte 
çok yoğun kullanılan ve bugün 
hala bazı çevrelerce savunulan 
bilgilerin tarihsel kökenieri üze
rinde, kısa da olsa durulmuş ve 
bu bilgilerin doğru olup olmadığı 
gözden geçirilmiştir. Bunun Kürt 
sorununun bugününü anlamada 
faydalı olacağına inanılmaktadır . 
Ve yine bu nedenledir ki bu 
yazıda, Kürtlerle ilgili gerek Os
manlı Dönemiyle gerekse, Cum
huriyet Dönemiyle ilgili üretilen 
bilgiler ele alınmış ve bu bilgilerin 
"bilimsel" olup olmadığı üzerinde 
durulmuştur. 
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Resmi Ideolojinin Osmanlı 
Döneminde Kürtlerle Ilgili 
Ürettiği Bilgiler Üzerine: 

Kürtlerle ilgili olarak üretilen 
bilgilerden bir kısmı , "Kürtlerin, 
Türk ırkından gelmeseler bile, 
yüzyıllardır Türklerle birarada 
yaşamaları sonucunda Türkleş

tikleri, bu süreçte, Türk medeniy
etlerinin nimetlerinden fayda
landıkları, bu sürecin Osmanlı 

Döneminde başladığı , ve ' gönül
lülük temelinde oluştuğu ve Os
manlı döneminde Kürtlere baskı 

uygulanmadığı" şeklinde özetle
nebilir. 

Bu görüşün .doğru olmadığı 

üzerinde ileriki satırlarda durula
cağı için, burada,öncelikle bu 
görüşün fonksiyonlarının ne ol
duğuna değinilecektir. 

Bu görüşün en temel fonksiyo
nu; Osmanlı döneminde gönüllü 
olarak Türkleşen ve yüzyıllardır 

Türklerle birarada yaşayan 

Kürtlerin , artık Kürt kimliği ile or
taya çıkmamaları gerektiğini top
luma empoze etmek; böyle bir 
amaçla ortaya çıkanların , bir an
lamda "bölücü","kandırılmış" ol
duğunu topluma yaymaktır. Ma
dem ki , Osmanlılar Döneminde 
gönüllü olarak Kürtler Türklerle bi
rarada yaşamıştır ve madem ki , 
Kürtler bu süreçte Türkleşmiştir, 

üstelik madem ki, atalarınız buna 
böyle karar vermiştir ve bu 
süreçte Türk kültürünün nimetle
rinden faydalanmıştır, o zaman, 
siz de Türk olduğunuzu kabul 
edin ve ilişkileri Türk egemenleri
nin kurduğu biçimde götürün, 
denmek istenmektedir. 

Acaba gerçekten Kürtler Os
manlılarla kaynaşmış mıdır? Aca
ba -kısmi- kaynaşma olsa bile, bu 
gönüllülük esasına mı day
anmıştır? Acaba Kürtler gerçek
ten Osmanlı yönetiminden mem
nun mudurlar? Eğer bu sorulara 
hayır cevabı veriliyorsa, bu du
rumda, bu bilgiler niçin üretilmek
tedir? soruların~ bu başlık altında 

genel hatlarıyla cevap aranmıştır. 
Daha öncesinden de Türklerle 

ilişkileri olan Kürtlerin, Osmanlı 
Devleti ile ilişkileri 16. yüzyılda 
yoğunlaşmıştır. Bu dönem, Os
manlılar ile Iran Safevileri 
arasında çetin · savaşların olduğu 
bir dönemdir. Bilindiği gibi, bu sa
vaşlardan biri 1514 yılında 

yapılan Çaldıran Savaşı'dır. 

Kürtlerin yaşadığı bölgelerde 
gerçekleşen bu savaş son
rasında, Kürt toprakları , Osman
lılar ile Safeviler (lranlılar) arasın

da bölüşülmüş ve sonraki süreçte 
Kürtler zaman zaman Osmanlılar 
ve Safeviler tarafından taciz edil
miştir. Kürtlerin Türklerle gönüllü 
olarak birleştiğini savunan aydın

lar, bu savaş sırasında Kürt emir
liklerinden biri olan Bitlis Emirinin 
(ldrisi Bitlisi'nin) , Bitlis eyaletinin 
anahtarını Osmanlı Sultanı Yavuz 
Selim'e teslim etmesini örnek ola
rak göstermektedirler. 

Dönemin Osmanlı Imparator
luğu 'na baktığımızda, b1.1 devletin 
yayılmacı po.litikalarını açık olarak 
görürüz. Doğu sınırlarını güven
ceye almak, Kürt bölgelerinde 
Safeviierin yayılmasını engelle
mek ve bu arada kendi yayılmacı 
politikalarını Kürdistan'da da uy
gulayabilmek için Yavuz Selim'in 
güçlü ordularının sürekli olarak,bu 
bölgeye seferler yaptığı bilinmek
tedir. Bu dönemde, Yavuz Se
lim'in Mısır' a kadar uzandıgı 
gözönüne alındığında , bu gerçek 
açıkça görülür. Aynı dönemde, 
Kürtlerin beylikler (aşiretler

emirlikler) halinde yaşadığı ve 
çoğunlukla göçebe ve yarı 

göçebe bir hayat sürdükleri de bi
linmektedir. Kendi aralarında 

(göçebe yaşam tarzları nede
niyle) anlaşamayan ve yüksek 
yaylalarda çoğunlukla hayvan
cılıkla uğraşan Kürtlerin, yayılmacı 
Osmanlı orduları karşı-sında za
man zaman çok zorlu savaşlara 
girsalar de, sonuçta çok fazla tu
tunamayacakları açıktır. Çoğun

lukla (dönemin iktisadi koşullarına 
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bağlı olarak) devletleşma eğili

minde olmayan Kürtlerin, kendi 
yaşam tarziarına önemli oranda 
zarar vermedikleri ve toprakları 

üzerinde doğrudan hükümranlık 

hakları iddia etmediği sürece, ge
rek Osmanlı Devleti ile, gerekse 
Safevilerle savaşmaya yanaş

mamaları da doğaldır. Bu dön
emde, bu sosyal gerçeklikler 
içerisinde Kürtlerin Safevilerden 
ziyade Osmanlıların yanında ye
ralmaları ise, önemli oranda din
sel durumlarıyla ilgilidir. Os
manlıların Sünni olması ve 
Kürtlerin de önemli oranda 
Sünnilik Mezhebi'ni kabul etmiş 

olmaları , Osmanlılarla Kürtler 
arasındaki yakınlaşı:nayı sağlayan 

önemli bir gerçekliktir. Aynı 

dönemde Safeviierin Şii olduğu 

gozonune alındığında, Kürt
Osmanlı yakınlaşmasında dinsel 
öğelerin ne denli önemli rol oy
nadığı daha açık görülür. O 
dönemde Osmanlıların egemen
likleri altına aldığı toplumlar için 
uyguladığı siyasa da, Kürtlerin 
Osmanlllara çok fazla direnme
mesinin önemli nedenleri ara
sında sayılabilir. Bilindiği gibi, Os
manlı Devleti egemenliği altında 
tuttuğu toplumları ekonomik ve 
siyasi açıdan kendine bağladıktan 
sonra, o toplumların yaşa!JI tarz
Iarına (kendi yayılmacı politika
larına ters düşmediği sürece) 
karışmamaktadır. Kürtler için de 
uygulanan bu politika, Kürtlerle 
Osmanlıların karşılaştığı ilk 
dönemler için, büyük savaşların 

meydana gelmemesinin önemli 
bir nedenidir. Bu dönemde, 
Kürtlere diğer toplumlardan daha 
fazla özerklik de sağlanmıştır. Bu 
durum, önemli oranda, Kürtlerin 
dağlık bölgelerde yaşamasından, 
bir başka deyişle Osmanlıların 

Kürtleri kendilerine bağlaya

bilecek coğrafi avantajiara sahip 
olmamasından kaynaklanmak
tadır. Bu durumun önemli neden
lerinden biri de, Osmanlılar ile 
Safeviler arasında 120 yıl boyun-

15 
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ca süren savaşlardır. Bölgede bu
lunan bu iki güçlü devletin birbir
leri ile yoğun bir biçimde sa
vaşmaları; bu iki devletin de bu 
savaşta galip çıkmak için Kürt 
Beylikleri'nin desteğine ihtiyaç 
duydukları gözönüne alındığında, 
Osmanlıların Kürtlere fazla do
kunmamalarının ve bu durumdan 
memnun olan Kürt Beylikleri'nin 
de Osmanlılarla savaşmama
larının nedenleri daha açık olarak 
görülür. Bu sosyal gerçeklikler 
nedeniyle birbirleriyle çok yoğun 
olarak çatışmayan Kürtler ile Os
manlıların çatışmamasını, Kürtle
rin Kürt kimliklerini inkar ederek 
Türkleşlikleri anlamında yorum
layamayacağımız gibi, Kürtlerin 
Türklerle gönüllü birliktelik 
oluşturduğu şeklinde de yorum
layamayız . Nitekim, bu dönemde 
Kürtlerin bulundukları yörele
rinden göç ettirilmelerine yönelik 
Osmanlı politikaları, Kürtlerin 
yoğun tepkileriyle karşılaşmıştır. 

Tarihin bize öğrettiği bir 
gerçek vardır: Hiçbir toplum 
sürdürdükleri yaşam tarzlarının 
hızlı bir biçimde değiştirilmesine 
yönelik girişimleri kolay kolay ka
bul edememektedir. Bu gerçeği 
görmek için çok gerilere gitmek 
ve ayrıntılı tahliliere girişrnek ge
rekmemektedir. Cumhuriyet tarihi 
boyunca, Osmanı-lslam gelenek
lerinin değiştirilmesine yönelik gi
rişimlerin Türk toplumunda çeşitli 
tepkilerle karşılaştığını gözönüne 
aldığımızda bile, bu gerçek açık 
olarak görülür. Sadece gelenek
sel yapılarda meydana getirilm
eye çalışılan bazı değişiklikler 
nedeniyle bile, insanlar çeşitli tep
kiler geliştirmeye çalışıyorsa; bir
birlerinden dilleriyle, kültürleriyle, 
yaşama tarzlarıyla oldukça 
farklılaşan Kürt ve Türk toplum
larının Osmanlı Devleti içinde tep
kisiz bir biçimde kaynaştığını ileri 
sürmek, gülünç bir iddia olmanın 
ötesinde bir anlam ifade etme
mektedir. 

Yukarıda sıralanan olgular 

dışında, özellikle 19. yüzyıldan iti
baren Kürtlerle Osmanlı yönetimi 
arasında başgösteren ve 
çoğunlukla Kürtleri ayaklandıran 
anlaşmazlıklar gözönüne alındı
ğında, Kürtlerin Osmanlılarla ba
rış içinde birarada yaşamadığı; 
Kürtlerin Osmanlılar döneminde 
Türkleşmediği daha açık olarak 
görülür. Kendi rızasıyla Osmanlı 
Devleti'yle birarada yaşayan ve 
Türkleşen bir halkın, sadece 19. 
yüzyıl boyunca onlarca ayaklan
maya girişmesi düşünülemez. 
Gerçekten de Kürtler, bu 
dönemde Osmanlllara sürekli 
başkaldırmışlardır. Bu gerçeklik 
karşısında, bazıları, sürekli olarak, 
.Kürt isyanlarının arkasında Çarlık 
Rusyası'nın parmağı olduğunu sa
vunarak, Kürtlerin kendi· kimlikleri-

. ni kazanmak ve ulus olmak 
özlemlerini gizlerneye çalışmak
tadır. Örneğin H. Yılmaz bunu, 
"Osmanlı ların hakimiyeti yıllarında 
Doğu'da hiçbir problem yok" de
mekte ve eklemektedir; (Kürtlerin
C .K.) devlete karşı yegane 
mükellefiyetieri var: Vergi. Bir de 
setere asker göndermek. Os
manlı Devleti'nde bugünkü ma
nasıyla olmasa da, Kürt meselesi, 
Imparatorluğun zaafa düştüğü 
devrede ciddiyet kazanır. Gözü, 
sıcak denizlerde olan Çarlık Rus
yası'nın istismar ettiği Kürt ve Er
meni meselesi. .. " (8) şeklinde 
açıklama yapmakta ve bu açıkla
malarla Kürt meselesinin Osmanlı 
döneminde de olduğunu kabul et
mekle birlikte, bunu Çarlık Rus
yası'nın "emellerine" bağlamak
tadır. Aynı konuya ilişkin bir diğer 
görüş ise T. Erer'den gelmektedir. 
Erer, "Osmanlı'yı çökertmek için 
Çarlık Rusyası büyük bir gayret 
sarfetmekteydi. Ruslar, Rumeli 
topraklarımııda Pen Helenizm, 

· Pan Slavizm, Anadolu toprak
larında da Ermenicilik ve Kürt
çülük careyanlarını yaratmaya gi
rişmekteydi"(9) diyerek Kürt Soru
nunu Çarlık Rusyası'nın "emelle
rine" bağlamaktadır. 
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Güçlü ülkelerin, güçsüz ül
l<eleri bölmeye, parçalamaya 
çalışması ve bu yollarla kendi 
çıkarlarını genişletmeyi amaçla
ması bir gerçektir. Ancak, bu po
litikanın yalnızca Osmanlı Devle
ti'nin parçalanması için dönemin 
güçlü devletleri tarafından uygu
lanmadığı da bir gerçektir. Bir 
yandan Osmanlı Devleti'nin 
parçalanmasını ve bu devletten 
doğan devletlerin emperyalist 
kışkırtmalar nedeniyle meydana 
geldiğini savunurken, diğer yan
dan Osmanlıların uyguladığı aynı 
politikaları görmezden gelmek ve 
bu arada bölünen/parçalanan 
Kürdistan gerçeğini görmemek te, 
aydınlarımızın ürettiği bilgilerin et
kisinden çıkamadığını ve "çifte 
standartlı" davrandığını ortaya 
koyan bir başka gerçektir. Bu ol
gular, aydınların başkalarına 
yapılanları görmeden taraflı bilgi 
ürettiğini; taraflı bilgi üretme 
sürecinde ise, kalemlerin "bilimin" 
değil "ideolojinin" hizmetinde ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca, 
bir imparatorluğun çöküş sürecini 
tek faktöre (emperyalizmin birbir
lerini kışkırttığı faktörüne) bağla
mak; dönemdeki dünyada ortaya 
çıkan gelişmeleri görmemek, 
dünyada ve. imparatorluklarda 
meydana gelen, ekonomik, sos
yal ve siyasal değişiklikleri gözö: 
nüne almadan bilgi üretmek "bilim 
yönteminin" mantığı değildir. Bu 
bilgiler sorun çözücü olmayacağı 
gibi, sorunları arttırıcı rol de oyna
maktadır. 

Osmanlılar döneminde Kürtle
rin, özellikle 19. yüzyıldan başla
yarak ayaklanmalara giriştiğini 
yukarıda ele almıştık. Bu ayaklan
maların Çarlık Rusyası'nın par
mağı aracılığıyla olmadığını; ya da 
bu ayaklanmalarda döne-min 
güçlü devletlerinin rolü de ol
masına rağmen, ayaklanmaların 
tek nedeni olarak bunların gö
rülmemesi gerektiğini daha iyi an
layabilmek için, dönemdeki geliş
melere gözatmak gerekmektedir. 
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Olaylar ve Görüşler 

Bilindiği gibi, 19. yüzyıl Batıda 
ticaret burjuvazisinin geliştiği ve 
Batı toplumlarındaki feodal yapı
larla gelişmeye başladığı yıllardır. 
Bu yıllarda, Fransa'da meydana 
gelen 1789 Devrimi'nin Avrupa'yı 
ve diğer ülkeleri önemli oranda 
etkilediği de bilinmektedir. Bu 
süreçte ortaya çıkan ulusal dev
letler, Osmanlıların Avrupa'da ge
rileme sürecine girmesinde baş
rol oynamıştır. Bu süreç, Osman
lıların Doğu'ya sıkışmasına, bir 
başka deyişle, feodal ilişkilerin 

yoğunlukla hüküm sürdüğü böl
gelere sıkışmasına yolaçmıştır. 

Osmanlılar Batıda meydana ge
len uluslaşma eğilimleri ile 
Doğu'ya sıkışırken, savaşlar so
nucunda kaybettikleri topraklarda 
daha önce elde ettikleri ve artık 

kaybettikleri gelirlerin yükünü de · 
Doğu toplumlarına {Ermenilere, 
Araplara ve Kürtlere) yansıtmaya 
ve imparatorluk bütçesini Doğu 
toplumlarından denkleştirmaya 

çalışmışla~ır. Bu yüzden Doğu 
toplumlarıyla ilişkileri farklılaşan 

Osmanlı Devleti ile, bu toplumlar 
arasında eskiden çok fazla görü
lmeyen sürtüşmeler artmış ve 
önemli çelişkiler ortaya çıkmıştır. 
Bu süreçte Osmanlılar tarafından 
daha fazla vergiye bağlanmak is
tenen Doğu toplumları, merkezi 
otoritenin aldığı kararlara karşı 

çıkmaya başlamış ve merkezi 
otoriteyi tanımamaya yönelmiş

lerdir. Ekenomik anlamda güç
süzlaşan Osmaplılar, kendilerini 
tanımayan bu toplurnlara savaş 
ilan etse de, bu durum çoğun
lukla, Osmanlı Devleti'nin güçsüz
lüğünü Doğu toplumlarının gözle
rinin önüne sermiş ve sonuçta 
merkezi otorite ile egemenliği 

altında tuttuğu toplumlar arasın
daki çelişkiler derinleşmiştir. Bu 
süreç, Kürt toplumu için de 
işlemiş ve Kürtler, artan Osmanlı 
baskıları karşısında direnmeye ve 
yer yer bağımsızlık mücadele
lerine girmeye başlamıştır. Bu 
süreçte, Avrupa'da meydana ge-

len bu~uva devrimlerinin, Kürtle
rin bağımsızlık taleplerini ön plana 
çıkardığı , özellikle Fransız Devri
mi'nin Kürt aydınlarını önem-li 
oranda etkilediğini savunan 
görüşlere de rastlanmaktadır. Bu 
görüşleri savunanlardan biri Y. 
Küçük'tür. Küçük şöyle demekte
dir: "Avrupa'da Almanlar ve ıtal
yanlar ulusal birliklerine ulaşır

kan, başka ülkeler bir yana, Avru
pa'nın doğusunda Helenler, Bul
garlar bağımsızlıklarını sağlarken , 

daha doğuda Ermeniler, Türkler 
ve Kürtlerde çeşitli derecelerde 
olmak üzere ulusçu akımlar filiz 
vermektedir."{ 1 O) 

. Osmanlı döneminde Kürt Bey
likleri'nin zaman zaman merkezi 
otoriteyi tanımadığını; Kürt Emir
likleri'nin kendi adiarına vergi to
playıp sikke bastırdıkları da bilin
mektedir. Ayrıca bazı Kürt Beylik
leri'nin aşiretleri toplama ve 
bağımsız bir Kürt devleti kurma 
çabalarına giriştikleri de dönemi 
inceleyen araştırmacılar ta
rafından öne süiülmektedir. Kürt 
Beylikleri'ni birleştirmeyi amaçla
yan en önemli hareket, 1810'1u 
yıllarda başlayan ve yaklaşık ola
rak 20 yıl süren, Osmanlı Devle
ti'nin defalarca üzerine ordu gön
dermesine rağmen Kürt Beylikle
ri'nde etkisini sürdüren Mir Mu
hammed Ayaklanması'dır. Bu ay
aklanmayı takip eden yıllarda, Bo
tan Bölgesi'nde Bedirhan Bey Ay
aklanması başlamış·, bu tarihlerd
en sonra Kürt beyliklerinin ayak
lanmalarının ardı arkası kesilme
miştir.{11) 

Tüm bu olup bitenler "Osmanlı 
döneminde Kürtlerin Osmanlılarla 
gönüllülük temelinde birarada 
yaşa-dığı ve bu dönemde 
Kürtlerin Türklerle iyi ilişkiler kura
rak Türkleştikleri" yolunda üre
tilen "ideolojik bilgileri" yalanla
maktadır. Bu tür bilgilerin doğru 
olmadığını, Kürtlerin Osmanlı 

yönetimi altında kaldıkları dönem
lerde de, kendi yaşam tarzlarının 
değiştirilmesine, kendilerinin Os-
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manlılar tarafından "haraca· bağ
lanmasına" karşı çıktıklarını yuk
arıdaki olgular göstermekte-dir. 
Kısaca ele alınan bu olgulardan 
da anlaşıldığı gibi Kürtler, Os
manlı hegemonyası altında zorla 
tutulmaya çalışılmışlardır. Dönem· 
dönem Kürtlerle Osmanlılar ara
sında görülen iyi ilişkiler ise Kürt
lerin Osmanlı yönetimini gönüllü 
olarak kabul etmelerinden değil, 

Osmanlıların yayılmacı politika
larını sürdürebilmek . amacıyla 
Kürtlere verdikleri kısmi bağım

sızlık politikalarından kaynaklan
maktadır. Yani, tamamiyle iki ulus 
arasındaki beklenti dengelerinin 
bir ürünüdür. 
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OZGURLUK UGRUNDA 4~ YIL MUCADELE 
. . 

Iran Kürdistanı Denıokrat -Partisi 
•• 

Tarihinden Kısa .Bir Ozet 1 4 
-Dr. Abduralıman Kasımi o 

(1947-1953) 

ÖN SÖZ 

Değerli okuyucular, 
Büyük öğretmen, §ehit Dr. Abdurrahman 

Kasımlo'nun kaleme aldığı "Özgürlük Uğruna 40 Yıl 
Mücadele" adlı kitabın ilk cildi, 1985 yılında basıldı. 
Bugüne kadar 2 baskısı yapılan ve her baskısından 
binlereesi dağıtılan bu kitap, Kürt okuyuculan ve Iran 
Kürtlerinin özgürlük mücadelesinin tarihini bilmek is
teyenler arasında sıcak bir ilgi gördü. Dr. Kasımlo, söz
konusu kitabını 3 cilt halinde, Iran Kürdistanı ])e.. 
makrat P~i'nin 40. kurulU§ yıldönümü olan 16 
Ağusta> 1985 tarihine kadar tamamlamak niyetindey
di Ama ne yazık ki kar§ıl3§tığı bazı. engeller ve yoğun 
i§lerinden doiayı,- kitabını tamamlamaya fırsat bula
madı ve 1989 yılında §ehİt edildi 

Bundan bir müddet önce Şehit Kasımlo'nun özel 
ai'§ivinde, "Özgürlük Uğruna 40 Yıl Mücadele"nin 2. 
cildinin l bölümü bulund\l Kendisinin de ı. cildin 
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b3§ında belirttiği gıbi, 2 cild 4 bölümden olU§acaktı. 
Ama biz, af§ivde bulunan 2 cildin bu tek bölümünün 
yayınianmadan elde kalmasını istemedik. 
İKDP tarihinin en önemli kesitindeki olaylan ve 

Iran halklannın kurtul U§ mücadelesindeki bir dönemi 
açıklayan 2. cildin bu dörte birlik bölümünün, 1. cilt gi
b~ tüm okuyuculara faydalı olacağını umut ediyoruz. 
Aynı zamanda, §ehit Kasımlo'nun yanmasırlık parti 
tarihinin özetini olU§turan çalı§masının, önümüzdeki 
dönemlerde, parti. militanianna ve gelecek nesillere 
yazılı olarak ul3§tırılınasını arzu ediyoruz. 

Öğretmen ve büyük yazar . Kasımlo'ya bin selam, 
ulusal hedeflerine b3§8fl, yürüdüğü yolda mücadeleye 
devam_ 

İran Kürdistanı Demokrat Partisi 
Propaganda Komisyonu, 1991 
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Olaylar ve Görüşler DENG 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

Cumhuriyet'in Yılalmasından 19 Ağustos Darbesine Kadar 

1 - Geri Çekilmenin İni§ Ve Çıkı§lan 

Azerbaycan Milli Hükümeti ve Kürdistan Cumhu
riyeti'nin yıkılınası, Tudeh'in yenilmesi, demokratik 
hareketin tüm İran'da gerilemesine neden oldu. Bu, 
aynı zamanda İran gericiliğinin, ilerici harekete kar§ı · 
rüyasında dahi göremediği ve böylesine kolay elde et
meyi dii§ünmediği büyük bir ba§arısıydı. öte yandan 
bu, İngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin ortak poli
tikasının, Sovyetler'in İran politikasına kai§ı kazandığı 
birzaferdi 

Kızıl Ordu'nun İran'a girmesi ve özellikle 2 Dünya 
Sav8§ı'nda Sovyetler Birliği'nin f8§izme kai§ı zafer ka
zanmasından sonra, İran halklarında Sovyetler Bir
liğine kat'§l sevgi ve sempati ohl§İnll§tu. İran'da de
mokratik hareketin bastırılmasından sonra bu sempati 
büyük oranda sarsıldı. Sovyetler Birliği'nin demok
ratik hareketi askeri yönden korumaması (dediğimiz 
gıbi böylesi bir savunmayı beklemek yersizdi) ve hatta 
harekete ciddi bir siyasi destek vermemesi, geçmi§te 
Sovyetler Birliği'ne güvenen bir kısım halk 
yığınlarında, bu ülkenin politikasına kai§ı bir güven
sizlik yarattı. 

Doğrusu, demokratik hareketin yenilgisi ve gerici
liğin ba§ansı, İran halklarına pahalıya mal oldu. İran 
g~nelinde yakl8§ık 20 bin ki§i, gerici çeteler ta
rafından öldürüldü, idam edildi. Binlerce insan hapis
Iere tıkıldı. Azerbaycan ve Kürdistan'dan binlerce ai
le, İran'ın öteki bölgeleriıie sürüldüler. Tüm İran'da 
belirli bir süre için baskı ve zulüm ortamı tekrar olU§tu. 
Halk yığınlarının cesareti kırıldı. Umutsuzluk ve ken
dine güvensizlik ülkeyi kaplallll§tı. Rıza Şah dönemin
deki gıbi, karanlık bir diktatörlüğün tekrar olll§acağı 
ve bu diktatörlüğün uzun bir süre devam edeceği .kor
kusu y8§aDJ.Yordu. 

Demokratik hareketin geri çekilmesi tüm İran'da 
aynı değildiİran genelinde, her ne kadar siyasi yön
den geri çekilmenin biçimi bir idiyse, halk yığınlan de-

mokratik hareketin geli§mesinden umutsuzdularsa 
da, örgütsel yönden durum farklıydı. Tudeh Partisi 
özellikle Tahran'da, çok kısa bir zamanda örgütlerini 
canlandırmayı ba§ardı. 

Azerbaycan Milli hükümeti ile Kürdistari Cumhu- . 
riyeti'nin yıkılmasından ve hareketin İran genelinde 
gerilemesinden sonra, Tudeh Partisi yöneticileri 
arasında görii§ ayrılıklan ba§g&terdi Tudeh'in bir 
kısım yöneticileri, demokratik hareketin yenilgisin
den, parti yönetimini ve Sovyetler Birliği'nin dı§ politi
kasını sorumlu görüyorlardL Bir müddet devam eden 
tar1:ı§malardan sonra, Parti yöneticilerinden Halil Me
liki ve Enver Hameyi, bir grup parti kadrosuyla birlik
te Tudeh'den ayrıldılar ve "ED§ıhabi" (Bölünme, ayril
ma) adıyla anıldılar. Tudeh'den ayrılanlar sa;yalist 
parti adında bir b8§ka parti kurmak için çaba g&ter
diler. Ama iki nedenden dolayı bu i§i ba§araınadılar: 1- · 
Tudeh Partisi üyeleri ve sempatizanları onlarla birlik
te değildi. 2- Her ne kadar Sovyetler'in politikası 
İran'da yenilgiye uğradıysa da, Tudeh üyeleri, sempa· 
tizanlan ve hatta partiden ayrılanların arasında, Sav 
yetler'in nüfuzu vardı. Sovyetler Birliği, Maskovı 
Radyosu ve basın vasıtasıyla, ayrılanlara saldırdı. Ve 
neticede "En§ıhabi"ler b8§8fllı olamadılar ve: kend 
partilerini kuramadılar. 

"En§ıhabi"lerin b8§af1Sızlığa uğramasından sonra 
Tudeh Partisi saflarını sıkl8§tırdı ve 26 Nisan 1949 ta· 
rihinde 2. Kongresini topladı. 118 delegenin katıldığı 
bu kongrede, 1945 - 1946 Azerbaycan hareketi teyid 
edildi ve haklı bir hareket olarak değerlendirildi. Ama 
Tudeh Partisi'nin bu kongresi, yenilginin, Sovyetler 
Birliği'nin politikası ve Tudeh yöneticileriyle ilgili olan 
bölümünü tesbit etmedi. Gerçeklerin üstünü örttü. 
Aslında Tudeh, geçmi§ine kat'§l eleıjtirici bir yöntem 
izJemedi. . 

Tudeh.Kongresi, "Ell§ıhabi"leri hain olarak değer
lendirdi ve mahkum etti. Tudeh üye ve taraftarlarınca 
desteklenmemeleri ve Sovyetler Birliği'nce mahkum 
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/ Olaylar ve Görütler 

·/ edilmelerinden dolayı, "Eo§ı.habi"ler yav&l yava§ 
~lmaya yüz tuttular, ~bir güç olarak siyaset 

. sabne9nde rol oynayamadıJar. (*) 
/ . Azerbaycan Hareketi'nin geri çekilmesi darma
~ık bir biçimde gerçeklqti. Dedijmiz gibi bu bir 
geri çekilme de@, tam bir teslim olm.aydı. Yöneticiler, 
halkı, partinin üye ve sempatizanlannı bırakarak 
kaçtılar. Halktan, üye ve sempatizanlardan binlerce 
ki§i öldürüldü. Bu durum; bir yandan halkın bir bölü-

. münün ADF yöneticilerine kin ve öfke duymasına, 
öten yandan ise halk ~mda umutsuzluğun olut 
masına neden oldu. Halkın ADF'ye olan güveni 
sarsıldı. İran g~ ve 1945 -1946 demokratik hare
ketinin bastmlması.nda asıl yooetici olan İıigıltere ve 
Amerika, Sovyetler BirJW'ni bu durumun suçlusu ola
rak göıtermek için çok çaba sarfettiler ve göıii§lerini 
halk arasmda güçfendirmeyi ba§ardılar. 

ADFnin cxgüderi tamamiyle çözülmii§, dağılıııı§tı. 
Azerbaycan'da bu agütten herhangi bir iz kal
~ ADF yöneticileri ve birkaç bin üye, Sovyet 
Aıeıbaycanı'na ~orada örgüderini olU§turmU§
tu. ADF birkaç yıl bura4a çalı§malannı yürüttü, gaze
te çıkardı, gizli radyo yayını yaptı. Parti'nin yönetimi 
vardı, toplantılan yapllıyoıdu, söırle "parti çab§Dlası" 
yürütülüyordu. Ama o ıamandan beri ADF, İran 
Aıeıbaycanı'nda tutunamadı. Yani teslimiyet, İran 
Aıeıbaycanı'nda hem siycW, hem de agütsel yönden 
tamdı. Böylelikle Azerbaycan demokratik hareketin~ 
büyük bir daıbewrulmU§ oldu. Ne yazık ki bugün bile 
bu daıbenin izleri lmsediliyor. O dönemden bugüne 
kadar birçok kez· ezilen Aıeri halkının haklarını ele 
geçirmesi için fırsatı geçti Ama Azerbaycan'da bugü
ne kadar ulusal bir harek~ geli§emedi. Bunun neden~ 
lerinden biri de, hiç ku§kusuz 1946 yılındaki teslim ol
madır. 

Kürtlman'ın .durumu, hem Azerbaycan'ıiı, hem de 
İran'ın öteki bölgel~den farklıydı. K~'da ne 
düzenli bir geri çekilme ne de tam bir teslim olma 
vardı. İki olay teslim olmanın etkilerini azalttı: 1-ADF 
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yöneticilerinin aksine, Kadı Mııhatıımed ve İKDPy~ 
neticileri, genelde ülkeyi terketmediler ve halkla bir
likte kaldılar. Kadı Muhammed'in kalıp §ehit olırıa&, 
O'nun, partinin ve halkın amaçlarına vefadar 
kaldıp göıterdi Bu tavır, ADF yöneticilerinin 
tavrından çok farklıdır. Bununla birlikte Kürdistan'da 
İKDP yOOetici ve üyelerine saldırı d~p, Aıer
baycan'daki katliamın benzerini yapacak bir grup da 
yoktu. 

öte yandan Bammilerin YWtçe direnmeleri ve 
Aıeıbaycan'm i§gal edilm~ ve demokratikhareke
tin bastırıJmasmı tarihi bir zafer olarak de~rlendiren 
burnu havada İran Ordusuna darbeler vurması, Kür
cmtan'da halkın moralini yükseltti 

Bu olaylar Kürdistan'daki siyasi yenilginin, Azer
baycan'dakinden çok farklı olmasına, halkın &llfl bir 
umutsuzlu~ dÜ§Dlemesine neden oldular. Ama ör
gütsel yooden durum, Azerbaycan'dan daha iyi de@
di. örgütsel yapının tam anlamıyla teslim olduıunu 
söyleyebiliriz. Gerçekte, KÜI'{Ü;tan Cumhuriyeti'nin 
yıkıimasuıdan sonra, Parti te§kilatı adını ta§lyan hiçbir 

kalmaJmlb. Çünkü, ADFnin tersine çok az sayıda blı;p üyesi ülke dı§ına çıkıııı§tı. Bu nedenle 
yurtdı§ında da İKDP'nin agüderi olulfiladı. 

Büyük ba§an kazanan koyu gericiliğin, uzun bir d~ 
nem için İran'da, katı bir diktatörlük ~ gücünde 
olm~ çabuk açığa çıktı. Kürdistan Cumhuriyeti ve 
Azerbaycan Milli Hükümeti'nin yıkılmasının üzerin
den birkaç ay geçmeden, Tudeh ve di~r bazı muhale
fet partileri, Tahran ve öteki büyük §ehirlerde legal 
mücadeleyi ba§lattılar. Kürtlman'da durum olumsuz
du. Çünkü böylesi fırsat ve özgürlükler Kürdistan'da 
olll§DlaJmlb. Ama yine de Kadı Muhammed'in §ehit 
olmasından bir yıl sonra gençler, Mahabat bölgesinde 

·siyasi çalı§mayı ba§lattılar, kendi aralarında ili§ki kur
dular ve IKDP'in ilk <rgütünü canlandırdılar. Birkaç 
sayı yaymlanan "Rega" (Yol) adlı dergiyi çıkartılar. Bu 
dergi, İKDP'nin mücadelesini devam ettinneyi hedef
lenıi§ti ve halkı mücadeleye tqvik ediyordu. "R6-
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ga"nın }ıayınJanma.g 'gençler üzerinde iyi bir etki yaptı. bağımsız bir örgüt olarak k:unılan Kiiı'<mtan Demok-
Partinin eski yöneticilerinden hiç biri, İKDP örgüt- rat Part:m (IKDP)'ydi Gençler ulusal duygulardan 

lerinin caıılandırılmas katılmadılar. Parti'nin müca- dolayı, Irak muhalefet güçlerinin, <Yz.ellikle de Irak 
deleci kadrolarının büyük bölümü ya idam edilmi§ler Kürdistanı'nda aktif olanlarm yanına, ya yardım al
ya da bapisteydiler. Bir ~ka bölümü re görü§lerini mak ya da danı§nıak için gidiyorlardı. öteki hat re, 
koruyoclaı:dı. Ama ülkede tubınamadıklan için ülke Kürdistan'daki mücadeleyi Tudeh'in mücadelesiyle 
dı§uıa çıkını§lardı. O dönemdeki İKDP yönetici ve uyumlu hale getirmek amacıyla, Tahran'daki Tudeh 
kadrolannın büyük bölümü, yani tutuklanmayan, yöneticileriyle ili§k:i kurmaya çabalıyorlardı. Her iki 
idam edilmeyen ve ~ çıkmayanlar i;e, ~ti- hat da belirli bir süre varlığını korudu. Çok geçmeden 
kadan v~ kendi i§lerinin pe§ine dii§mii§lerdi. Tudeh, Malıahat'da İKDP ile ili§ki kurmaya hazır ol
Kürdistan Cwnhuriyeti döneminde bile, deği§ik bi- duğunu belirtti. O dönemde Tahran'da İKDP ve Tu
çimlerde Şahlık rejimi ile ili§ki kuran parti sorumlusu deh arasındaki ili§kileri sağlayan Sanm Alaaddini 
birkaç a§iret rem, ba§langıçta öyle olmasa bile, daha Sadık Veziri, Sadık Enciri Aza kanalıyla Mahabat 
sonra Kürdistan Cumhuriyetine kacy mücadele et- gençlerine yol gösteriy'ordu. cı 
mekle övünen diğer bir kısım insanlar, hemen renkle- 1948 bahar ve yazında tüm İr~'da, demokratik ha
rini belli ettiler. Şah'ın ve rejimin has adamlan oldular, reket yeniden geli§me g&terdi Muhalefet güçlerinin 
yıllarca gerici §ahlık rejimine himıet ettiler. Parti üye çıkarttığı gazeteler çok açık biçimde iktidar aleyhine 
ve sempatizanlan kendi etrafında toplayabilecek, par- yazılar yazıyor, devletin yaptıklannı elqtiriyorlardı. 
ti ör ütlerini canlandırabilecek tanınmı§ bir parti yö- Tudeh'in, Tahranveİran'mötekiyerlerinde,<Yz.ellikle 
neticm kalmaii11§tı. Partili mücadele deneyimi az olan büyük §ehirlerde, 1945-1946 yenilgisini telafi etme ça
gençler, mücadele alanma çıktılar, "Rega"yı yaymla- basında olduğu yav3§ yav3§ açığa çıkıyordu. Tudeh, 
makla partili mücadelenin yolunu açtılar. birçok büyük §ehirde birbiri ardından örgütlerini 

Siyasi tecrübeleri az ve meseleleri bilen birisinin olU§turdu. Tudeh'in nüfuzu gittikÇ(1 artıyor, yaptığı 
yönlendiriciliğinden mahrum olan bu gençler, bir yol propaganda ile, siyasi ortamı etkiliyordu. Bu §artlarda · 
aynınma varml§lardı. Bunların bir bölümü daha ha§- Iran gericiliği, demokratik hareketin geli§mesini en
langıçtan itibaren, komiiımt tarırla bir örgütlenme- gellemenin, özellikle muhalefet güçlerinin mücadele
den yanaydılar. Buna, Kürdistan Cumhuriyet'i soması sini sınırlamanın, bu güçlerin çıka.ıtmı§ olduğu 

Kürdistan'da olU§an duruma bir tepkiydi diyebiliriz. yayınlan yasaklamanın yollannı aramaya ba§ladı. He
Bu gençler, "Komeleye Komunisti Kurdıstan" adıyla me Rıza Şah'ın b3§ında bulunacağJ., Amerika ve İngi
mücadelelerini devam ettirmek miyorlardı. Ama liz empeıya1izroinin çıkarlannı koruyabilecek gerici 
gençlerin büyük çoğunluğu İKDP doğrultusunda kal- bir diktatörlük tehlikesi ufukta görünüyordu. 
madan yanaydılar. YaV3§ yaV3§ azınlıkta olanlar. da bu _ Amerika ve İngiliz empeıyalizrni, demokratik ha
çizgiyi benirmediler ve hepsi birden İKDP'nin adını reketin bastırılmasında, Sovyetlerin politikasma kar§ı 
ve doğrultusunu benimsediler. mücadele etmede birle§llli§lerdi. Ama 1946 yılmda 

Yeni olU§an bu Parti örgütü iki hat üzerinde hare- demokratik hareketin hastınlmasından sonra, ara
ket ediyordu. Hatlardan birisi, Irak Kürdistanı'ndaki larmda çeli§kiler ba§g~terdi. İran'ın iktidar organ
örgütlerle ili§ki kurma çabasıydı. Ki, bu örgütler o dö- !arında, geçıııi§ten beri büyük bir nüfuza sahip olan 
nemde bii-kaç parçaya aynlan Irak Kom~ PartE İngiliz empeıyalimıi, bu nüfuzun azalmasına razı 
ve ba§langıçda İKbP'nin bir kolu olan ve İKDP'nin değildi Ama, 2 Dünya sav3§1Ildan zaferle çıkan ve 
kurulU§undan tam bir yıl soma, (16 Ağust<ll 1946) uluslararasi pl~da büyük bir devlet olan, geli§mi§ 
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ekonomik gücüne ve elinde bulundurduğu atooı te
keline güvenen Amerika, güçler dengesinin kendi le
hine d~tiği ve y8§lı 1ngiliZ empeıyaJizminin eski gü
cünü yitirdiği inaııcındaydı. Bu nedenle sadece Orta~ 
doğu ve İran'da değil, tüm dünyada yer tutmak istiyor
du Böylece İmparatorluğunu kolayca koruyacak gü
cü kalınayan eski sömürgeci İngiltere ile, onun yerini 
alma gücünü kendinde gören Amerika arasında sert 
bir rekabet b~ladı. . 

Ne İran üzerinde büyük bir etkisi olan İngiliz em
peıyalimıinjn nüfuzu, İran devletinin zayıf yapısına 
uygundu, ne de Amerikalılarm İran'daki az nüfuzu, 
bu ülkenin dünya ölçeğinde ul~tığı ekonomik, siyasi 
ve askeri gücüne cevap veriyordu. Ekonomik ve stra-

. tejik açıdan önemli olan İran' da, iki emperyalist devlet 
arasındaki ~ki, kendini gö;termeye ve bu ülkenin 
siyasi yapısını etkilerneye ba§ladı. Her iki devlet de, 
sözkonusu ülkenin yönetiminde söz sahıbi olan ki§iler · 
arasında kendine bağlı insanlar bulmU§lardı. Ve bu in
sanlar · veya kendileriyle i§birliği yapan güçler 
vasıtasıyla, birbirlerini yenmeye çalı§ıyorlardı. Ama 
dediğimiz gıb~ demokratik ve ulusal güçlerin 
bastırılmasmda, bu iki empeıyalist· devlet arasmda çe
li§ki yoktu, bu konuda birlC§rııi§lerdi. 

4 Ştİbat 1949 tarihinde Tahran'da, Üniversite'nin 
açılı§ törenine katılan Heme Rıza Şah'a atC§ açıldı ve 
Şah liafif yaralandı. Ama bu saldırı muhalefet güçleri
nin, özellikle de Tudeh'in tüm çalı§malarmı yasakla
mak için bir bahane oldu. Tudeh yasaklandı, 

saldırıdan 4 gün soma yani 8 Şubat'ta, devlet alebine 
yayın yapan tüm basını yasaklayan kanun kabul edildi. 
Bu kanunda §ÖYle deniyordu: Şah ve ailesine kar§ı 
saygısızlık: yapan herkes tutuklanır. Heme Rıza bu du
rumdan yararlanıp kurucu meclis olU§turdu, anayasayı 
kendi lehine deği§tirdi, hakimiyetini arttırdı. 

Daha soma Şah'a atC§ açan Nasri Fehrayi'nin, Ge
neral Reziın Ara'ya yakın bir kİ§İ olduğu açığa çıktı. 
Reziın Ara, o dönemde genel kurmay b3§~ 
yürütüyordu ve İngilizlerle çok iyi ili§kileri vardı. Öyle 
anl3§ılıyor ~ İngilizlerin Şah'ın öldürülmesindeki 
amaçları, Rezim Ara)rı iktidara getirerek İran'da as-
keri bir diktatörlük kurmak ve tüm yönetimi ellerine 

DENG 

almaktı. İngiliz politikası, -eğer Şah sağ kurtulsa bile
saldın diktatörlüğün kurulm~a bahane yaratacak -
ki bu durum da Ingiltere'nin çıkarmadır- biçimindey
di. Aynı zamanda gittikçe Amerika'ya yana§an Heme 
Rıza Şah'a bir gözdağı verilmi§ olacaktı. O dönemde 
İran e~onomisi çok kötü bir vaıiyetteydi ve devlet, 
İran'da petrol çıkaran İngiliz §irketinden, petrol gelir
terindeki payının arttınlmasını istiyordu. Çünkü ger
çekten de petrol gelirlerinin çok az bir bölümü İran'a 
veriliyordu. İngilizler; ekonomik durumun düzelmesi 
için İran hükümetine, Amerika veya Dünya Ban
kası'ndan borç almasım nasihat ediyorlardı.(~ Siyasi 
durumun düzelmesi içiıi ise, askeri bir diktatörlük he
defini önlerine koymU§lardı . 

Amerika ve-kontrolündeki Dünya Bankası, İran'a 
borç vermek istemiyorlardı. İran'ın petrol gelirlerin
den daha fazla pay istemesinde israr ediyorlardı. 
Amerikalıların amacı, İran'da İngilizlerin ekonomik . 
ve siyasi nüfuzunun sembolü olan, İran devleti içinde 
bağımsız bir devlet olarak değerlendirilen, İngiliZ Pet
rol Şirketine darbe vurmaktı. (*} 

Amerika'nın, İran'ın İngiliz Petrol Şirketi'nden 
hakkını almasını istemesi, onun haksever bir ülke ola
rak haksızlığa uğrayan İran'ı korumasmdan(~ kay
naklanmıyordu. Amerika'nın amacı, İngiliz Petrol Şir
keti'nin almı§ olduğu imtiyazı bozmak, Amerikan pet
rol §irketlerinin de ortağı oldukları yeni bir petrol §ir
keti olU§turmaktı. Amerikan petrol §irketleri gözlerini 
İngiliz Petrol Şirketi'nin büyük kazancına dikrııi§lerdi. 
Oysa onlann öteki ülkelerdeki kazançları azdı. Ame
rika'nın, İran'ın petrol gelirinden daha fazla kar al
ması doğrultusundaki istemini, anti-empeıyalist ulusal 
güçler onaylıyorlardı. Böylelikle görünii§te bu güçler, 
Ingiliz empeıyalizmine kar§ı, Amerika ile aynı cephe-
ye dii§mii§lerdi. · 

İngiltere devleti tehlikenin farkındaydı. Bu neden
le güvendiği birisinin eliyle, İran'da diktatörlük olU§
turmayı zorunlu görüyordu. Rezim Ara'nın bula§tığı 
Şah'a yapılan saldırıdan amaç, askeri bir diktatörlüğün 
yolunu açmaktı. Daha soma ortaya çıkan bazı belge
ler Nasri Fehrayi'nin, bir kısım Tudeh yöneticileriyle 
direkt veya dalaylı yollardan ili§ki içinde olduğunu or-

(*) İ ~iz Petrol Şirketi'nin imtiyaz haklanıaldığı .tlrihten,nıilJik§tirildi taihe kixJar daı geliri, EJ?5 milpıliraidi.Bundan 
sala:e 105 milyaılira,yani gelirin yüzde ll?'i Iran'a verildi.Buzamanzarfrndapetrol şirketi ve Irgütere devletininkon 
(masroflom~sava) 290 rrilyaılir~ (İ ranPetrolanın SO. Yıl~s.44 )İraıdevletininl933ytlıwJaİ~ 
Petrol Şirketi'yle imzalodığı aılapna ~ petrolgelirinden alıbğıpo;,Ammkan petrol §irketleririn Ortaloğu'dıid 
6teki petrd sdJibi devletli!reverdiğipaydm çdc l1ldı. 
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taya koyuyor. KU§k:usuz bir kısım T~eh yöneticileri, 
özellikle Dr. Nurettin Keya Nuri, 4 Şubat'ta Şah'a 
saldın yapılacağını önceden biliyorlardı. Ve hatta 
olaya sadece seyirci kalmadıkları yönünde bir izienim 
de var. Şah'ın olaydan yaralı olarak kurtulması, bir 
noktaya kadar Rezim Ara'nın planlanın bozdu. Şah 
bu olaydan kendi çıkan doğrultusunda yararlanmak 
istedi. Ba§langıçta Tudeh'i, daha sonra öteki demok
ratik muhalefeti yasakladı. Şah'ın bahanelerinden biri 
Nasri Fehrayi'nin Tudeh üyesi veya sempatizam ol
masıydı. öteki bahanesi ise, Tudeh'in Dr. Taki İra
ni'nin mezarı ba§ında sözkonusu ki§inin ölüm yıldönü
mü dolayısıyla, 4 Şubat tarihinde pirkaç bin ki§inin 
katılımıyla miting düzenlemesiydi. ( ) Her ne kadar bu 
miting, Tahran'ın dı§ında İmamzade Abdulah'da 
yapıldıysa da, yine de bahaıie edildi ve Tudeh'in 4 Şu
bat' da darbe yapma niyetinde olduğu biçiminde ~te-
rildi. 4. Şubat planının bCI§&lSızlığa uğramasından son
ra, Şah için uygun bir ortam olU§tu. Şah, hem bu 
saldından sağ olarak kurtuldu, hem de Heme Rıza 
Şah dönemindeki gıbi koyu bir diktatörlüğün, §artları 
olU§UYordu. Ki, Heme Rıza Şah, uzun bir dönemden 
beri . böylesi bir diktatörlüğü hedefleınİ§tİ. 4 Şubat 
1949'dan sonra, Tahran'da ve öteki §ehirlerde Tudeh 
ve öteki demokratik örgüt üyesi birçok ki§i tutuk
landı, sürgün edildi 

Kiirtmtan'da ise mücadeleye yeni ba§layan gençle.. 
rin üzerine saldırıldı. Aralarında Aziz Yusufi'nin de 
bulunduğu birçok genç yakalandılar ve 1949 yılında 
yapılan gö;termelik bir mahkeme sonucu 4 yıl hap;e 
mahkum oldular, 1953 yılına kadar hapiste kaldılar. 

Heme Rıza Şah, kendisi için uygun olan ortamdan 
yararlanarak ve süngü gücüyle kurucu mecliS "seçim
leri"ni yaptı. Meclis 1949 Nisan'ında anayasa'nın 40. 
maddesini deği§tiıCrek Şah'a, §ura meclisi ve senatoyu 
tek veya birlikte dağıtma yetkisirii verdi. Kurucu Mec
lis'in görevi tamamlandıktan sonra Şah, bu mecliste 
görev yapan "temsilcileri" çağınp onlara §ÖYle dedi: 
"Bu beyterin yaptıkları i§ler, me§rutiyetin yerle§lllesi 

DENG 

içindir. Böylelikle m rutiyeti dli§tüğü kötü durum
dan kurtamıı§lardır."~) Böylece anayasanın yeni 48. 
maddesine göre Heme Rıza Şah, seçilecek temsilciler
den olü§acağı 'belirtilen §ura meclisini, istediği zaman 
dağıtabilecekti. Anayasanın bu biçimde deği§tirilm.esi, 
diktatörlüğün yolunu açıyordu. 

Ama, bir yandan ulusal ve demokratik güçlerin di
renmeleri, gericiliğin 'dağınık ve güçsüz olması, öte 
yandan Amerika ve İngiltere arasındaki çeli§kilerden 
dolayı, diktatörlük o dönemde kalıcıla§aiDadı. Çok 
geçmeden baskı ortamı yava§ yava§ ortadan kalktL 

Her ne kadar koyu bir askeri diktatörlük kurma 
planı ba§ansızlığa uğradıysa da, belirli bir süre için de 
olsa tüm İran'da demokratik hareket geri çekilmek 
wrunda kaldı. 

1949 Eylül'ünde 16. Meclis seçimleri ba§ladı. Mus
addık ve arkada§ları özgür olmayan seçimleri protesto 
etmek için, sarayın önünde oturma eylemi gerçek
le§tirdiler. Bu eylem bir dereceye kadar ba§arılı oldu 
ve Tahran'daki seçimlere hile k~tınlmasını engelle
di. Neticede Tahran'daki seçimler, hem Musaddık ve 
arkada§larının eylemleri, hem de kamuoyunun kar§ı 
çıkmasından dolayı geçersiz sayıldı. Ama Şah, 1949 

· Ekim'inde, Tahran tenıSilcilepnin bulunmadığı mecli
si açtı. Tahran'da seçimler Şubat 1950'de yapıldı ve 
Milli Cephe'den Musaddı! ve diğer birkaç kİ§İ seçile-
rek, 16. Meclis' e girdiler.( *) . 

Seçimlerde Milli Cephe temsilcilerinin gö;terdiği 
ba§afı, bu örgüte mücadele yolunu açtı. Cephe yava§. 
yava§ güçlü siyasi bir örgüt oldu. 1941 yılından bu yana 
Tudeh'in dı§ında ilk defa güçlü bir örgüt olU§uyordu. 
Bu olgu, gelecekte İran'da siyasi durumu tamamiyle 
deği§tirecekti. İıjin ilginç yam, Tudeh, 1949 yılında 
yapılan 16. Meclis seçimlerini boykot etti. KU§k:usuz 
bu da Tudeh yöneticilerin yaptığı yanlı§lardan biri idi. 

Musaddık ve arkada§larının meclise seçilmeleri, 
halk yığınlanın Siyasi mücadeleye çekmek için seçim
lerden yararlanabilineceğini gö;terdi. Milli Cephe'nin 
kurulmasıyla birlikte bu örgütün politik arenadaki rö-

(*) 

(**) 

lrani 'nin ölümyrldmiJmiı 3 Şuba'tu.KeyaNuri'nin6nerisi ilzRrine bu anmamitinginin3 Şubatyerine 4 Şubat'taytıptlmLm 

dikkati çeken bir noktaiır.N edeni ~gaya 4 Şubat'uı Cuma güniJne rastlamasıymış. (Y) 

***) 

K eyhan,~ 1831, "Gdl.e§te ÇrraheRoheAyewle &t." (Gtvni§,geleceğüı çrrasıdır J Taliran 1983,sohife 521 'den okıanna 

(Y) 
Musaldık'uıarktıtJııtion,&rayau:ıwleaurmaeylemitrlensina,birpartikurmadiJ§iJ!r.Rsiııevardılar.AmaMusoddık'uı 

keniisi,milli görüJlere sahip birka; tkgiJtle birlikte, w cqiıe kurulmastnındoha iyi ola:ağıdaşilncesirriej V e neticede 23 
Ekim1949taihinde,aurmaeylmıirN:katılm19~Mwxidık'uıevinietqianorakMilliCephi'yikurdular.MüliCephe 

:ar/u bir m1ca:leleye baJlaiı. Gen4 holkytğuıkrrnıketrli çevresinde tqJlanayıbapdı.(Y) ' 
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lünün değerlendirilme:;~ siyasi güç ve partiler arasında 
çeJi§ki yarattı. Birçok siyasi örgüt Milli ~phe'yi yurt
sever bir güç olarak görürlerken, Tudeh'in hem "Mer
dum" gibi illegal yayın organmda, hem de (bu parti ta
rafından daha sonra b~ılıp dağıtılan onlarca) legal 
yayınlannda, ~phe hakkında doğru olmayan, safça 
tahliller çıkıyordu. Tudeh'in dü§üncesine göre, Sov
yetler'in 1946 .yıbnda İran'dan çekilmesinden sonra, 
bu ülkedeki asıl çatl§lna Amerika ve İngiltere 
arasmda idi Musaddık ve Milli ~phe taraftarlan, 
Sovyetler Birliği'nin politik~a, özellikle de petrol 
politik~a hiç bir §ekilde uyum g&termediler. (Mus
addık 194647 yıllarında, :triuı - Sovyet petrol §irketi
nin olU§turulınasma kai§J. çıkanlardan biri idi.) İngiliz 
poli~ına kar§ıydılar ve o dönemdeki taleple~ 
Amerika'nın politikasıyla uyu§uyordu. Tudeh'e göre, 
bu nedenlerden dolayı Musaddık'ın, Amerika'nın 
adamı olm~ bile, Amerika taraftarı olduğundan 
kU§ku yoktu! Tudeh'in tahlillerindeki yanh§lık, İran 
halklarının İngiliz empeıyalizmine k81'§1 çıkarlannı, 
İngiltere ve tılgiJ.iz Petrol Şirketi'nin İran'daki nüfu
zuna kar§ı olan, Amerika ve Amerikan §irketlerinin 
çıkarlanndan ayırmak ~teınemesinde yatıyordu. Her 
ne kadar bu tarihi dönemde, bu her iki çıkar biçimsel 
olarak aynı görünüyorduysa da, bu, geçici bir durum
du. Ve ~ her iki siy~i gücün aynı göıii§ii payla
§tıkları ve birlik yaptıklan anlamına gelmezdi. Mus
addık ve taraftarlarıyla Amerikan çıkarlan arasındaki 
bu çakı§ma, Musaddık ve taraftarlarının yurtsever, an
ti-empeıya&t, baıı sınıf ve tabakaların temsilcileri ol
d~ gerçeAiııi gizlemeıneliydi. Tudeh ile görii§leri 
ayrıydı. Ama ciddi bir biçimde, yabancı sömürüye kar
§1 mücadele ediyorlardı. Ki, o dönemde İran'da ya
bana ~ürünün sembolü İngiliz Petrol Şirk:etiydi. 
BazL Milli ~phe yooeticilerinin Amerika'ya meyilli 
o~alan, ıne;elenin özünün deği§tirmez. Öyle ise da
ha baılangıçda, empeıyaliıme kar§ı İran'ın ulusal 
çıkarlarını savunan Milli ~phe, bağımsız bir örgüt 
olarak deterlendirilıneliydi. 

2 Dünya Savcş'ııdan sonra İran'da sınıfsal yapı ta
ııwnıyla açıklığa kaVU§IDaiiU§tı ~ Milli ~phe'nin 
sınıfsal am de belirleneb&in. Musaddık'in ken~i 

· burjuva~ büyük mülk sahıbiydi. Musaddık1a bir
likte olan baıı ki§iler, feddal ve mülk sahıbi idiler. 
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Ama denilmetidir ~ Musaddık'ın en büyük desteği 
pazar idi. Pazar re, çıkarlan empeıyalizm ile çeli§en, 
küçük ve orta burjuvazinin temsil~iydi. Bu durumda, 
1949 -1953 yıllannda kendilerini Tudeh yanlısı ve i§çi 
sınıfının temsilcisi olarak bilen ki§iler, hiçbir empeıya
mt güce bağlı olmadan ulusal mücadelede önemli rol
ler üstlenebilirlerdi, yurtsever olabilirlerdi. Bu, daha 
b3§ından beri Tudeh yöneticilerinin anlamadıklan, 
anlamak istemedikleri bir gerçekti. Bu gerçeğin kav
ranmaması, 1949-1953 demokratik hareketinin yenil
mesinde temel nedenlerden biri oldu. 

KU§kusuz, 16. Meclis'in gündemindeki en önemli 
mesele, petrol sorunu idi. İiıgiltere devleti ve İngiliz 
Petrol Şirketi bu sorunu, Amerikan'ın bu §irkete or
tak olmasını engelleyen ve petrol gelirinden İran'a da
ha fa.ıla pay vermeyen bir biçimde çözmek için, çok 
çaba harcadı. 

Amerikalılar ve özellikle de petrol uzmanlan, 
İran'ın petrol gelirinden daha fazla pay alma hakkının 
olduğunu, deği§ik biçimlerde dile getiriyorlardı. Ör
neğin, Said hükümetinin petrol uzmanı olarak görev 
verdiği Arnarikah Curt~, İngiliz Petrol Şirk;eti'nin 
önerisi üzerine §ÖYle diyordu: "İngiliz Petrol Şirke
ti'nin İran'a vermek istediği pay azdır." Venezuella'}". 
örnek g00teren Curtis, "Bu ülkede Amerikan petrol 
§İrketle~ geliri yan yarıya payl3§ma ilkesini kabul et
mi§lerdir. Petrol gelirlerinin yarısı Venezuella devleti
ne veriliyor. İran da bu ilkede İsrarlı olmalı, ve daha 
8§8ğısına razı olmamalıdır" diyordu. . 

Ama İngiliz Petrol Şirketi taviz vermeye yarnl§
madı ve neticede birçok görü§menin sonucunda 17 
Temmuz 1949 tarihinde, İngiliz Petrol Şirketi'nin öne
risi üzerine İran devleti ve İngiliz Petrol Şirketi 
arasında, 1.933 anl8§11l8Slila ek bir an13§ma, imzalandı. n --

Anl3§ma, iınzalandıktan iki gün sonra 15. Meclis' e 
sevkedildi. Ama 8 günlük ömrü kalan 15. Meclis, bu 
anl3§mayı kabul etmedi. Sonuçta petrol sorununu 
çözme 16. Meclise kaldı. Birçok göfÜ§IIleden sonra bi
le İngilizler, petrolden elde edilen karın % 20'sinden 
fazlasını İran'a vermeye razı değillerdi. Bu nedenden 
dolayı sadece milli güçler değil, aynı zamanda bir kısım 
yöneticiler de, hem ülkenin kötü ekonomik k~ullan, 
hem· halkın baskısı ve hem de Amerika'nın www.a
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Olaylar ve Görüşler 

kı§kırtıııası yüzünden, bu anla§m.anın onaylanm~ını 
istemiyorlardı. 

Milli Cephe üyelerinin 16. dönem seçimlerinde 
ba§an kazandıklarını belirtmi§tik. Musaddık ve 6 ar
kad~ı -S'i Tahran'dan biri ise Ka§an'dan olmak üze
re- meclise girdiler. Milli Cephe'nin listesinde yeralan 
Ayetullah K~ de, Tahran'dan seçilenlerin 
arasındaydı. Bu ba§an Milli Cephe'nin prestijini 
arttırdı. Dediğimiz gibi Milli Cephe, büyük bir siyasi 
güç oldu Halk yığınları, petrol sorununun çözümü ko
nmunda bu örgütün yapacaklarını bekliyordu Bilinçli, 
yetenekli bir politikacı olan Dr. Musaddık, bu oı:tuıı
dan en iyi biçimde yararlandı ve ken<Ü;iyle yapılan bir 
röportapa açıkça §Cjyle dedi: "16. Mecm'deki Milli 
Cephe Grubu'nun programı, önerilen petrol anla§
mawa kar§ı çıkmak, siyasal ve toplumsal özgürlükleri 
savunmaktan ibarettir." 

Ba§bakan Abdul Hüseyini Hejir'ın öldürülmesin
den sonra Ba§bakanlığa getirilen Saidi Mareğeyi, Milli 
Cephe'nin kar§ı çıkması. sonucu bu görevi bıraktı. Da
ha soma Ali Mansur, kabinesini olu§turdu O da pet
rol anl~ınasını sonuçlandıramadı. İngiliz emperyaliz
mi, petrol sorununu çözmek için en yetenekli ve nü
fuz sahıbi politikacılardan birini, General Remn 
Ara 'yı, ba§bakanlık görevini üstlenmesi İÇİ~?. seçti 

Remn Ara, Zl Ağusta; 1950 tarihinde bil§bakan ol
du Daha önce de belirttiğimiz gibi Rezim Ara, G~ 
nelkurmay Ba§kanı olduğu dönemde ordu içinde bü
yük bir nüfuza sahipti, İıigiliılerle yakın i§birliği için
deydi ve Şah'ın gitmesinen soma İran'da ~keri bir 
diktatörlük kurmaya hamlanını§tı. Ki, bu amacına 
u18§8mayıp İran'ın tek hakimi alamayınca, b8§bakan 
olmaya hazırdı. İngiltere, petrol sorununun kendi 
çıkarları doğrultusunda çözülmesinde, tüm umudunu 
Rezim Ara'ya bağlam.J§tı. . 

Remn Ara'nın görii§lerinin açık olmasına, İngiliz
lereyakın ve onların İran'daki çıkarlarını savunan bi
risi olduğu bilinmesine rağmen, Tudeh yöneticilerinin 
Reziın Ara'nın ba§bakan olmawdan pek rahatsız ol
madıkları söylenebilir. Rezim Ara döneminde birkaç 
Tudeh'li tarihi Qasri Qecer hap~hanesinden kaçtılar. 

DENG 

Olay §Ö}rl~ oldu: Birkaç Tudeh'li, -eri elbise gijerek 
bir otooıobille Qasri Qecer hapiWmesinin önüne gel
diler. Tutuklulan ba§ka hapmeneye götürmeye gel
diklerini söylediler ve sahte olan bir mektubu gemer
diler. Böylece Tudeh'li olan bazı gaevlilerin 
yardımıyla, haımte olan 10 Tudeh yöneticisini kolayca . 
kaçırdılar. . 

Bu kaçma olayı büyük bir yankı uyandırdı ve Tu
deh'in prestijini biraz daha yükseltti. Ama Tudeh, 
siy~i planda Remn Ara'ya büyük bir dii§manlık du
yan Milli Cephe'ye kacyydı. Sonuç olarak pratikte 
Tudeh, Milli Cephe'ye kar§ı Rezim Ara ile aynı cep-
hedemevzilendi , 

Remn Ara ıamamnda Kürdistanı da· ilgilendiren 
bir konu gündeme geldi. o da "Ülke y ooetimi Sisk>
mi" adlı bir kanun tasarısıydı. Bu taSarı Reıim Ara ta
rafından meclise getirildi. Tek maddeden olU§811 bu 
tasarı §Cjyleydi: "Anayasanın 9192.93. maddeleri uy
arınca, bu tarihden itibaren bölgelerde, balkın genel 
çıkarlarını ilgilendiren toplumsal i§ler, bölge ~ 
menleri tarafindan idare edilir ve ülkenin kimi~ 
lerinde böylesi encümenler olu§turulur." ~··· 

Bazılan ıxuıu otonomi kanunu(Q olarafi;.. ad
landırdılar. ( ) Oysa bu kanun tasansa, otoııoıninin te
mel taleplerinden hiç birini k81'§11amıyordu Sadece 
merkeıi hükümet tarafından yooetilemeyen baZı top
lumsal i§lerin idaresinde, §ekil deği§jldiği getiriycxdu. lı 
ve Eyalet Fııcümenleri Kanunu, eyaletlere bundan 
daha fazla hak tanıyorrlu Ama yine de Milli C6phe 
temsilcileri, bu kanun tasansına kq çıktılar. eniara 
göre kanunun kabul edilmesi İran'ın dağılmasına, par
çalanmasına neden olacaktı.('"') Sonuçta bu tasatı ko
nmyona gitmedi ve daha sonra da kabul edilmedi. Bu 
tavır, daha ~ından itibaren Milli Cephe üyele~ 
ki §OVenizmİn düzeyini gö;teriyordu Onlar sadece 
İran'daki eıilen halklan resmen ve ayrı bir halk olarak 
tanımamakla, bu halkiann ulusal haklarını itiraf etme
mekle kalmadılar, aynı zamanda İran'ın bazı ycrele
rinde, bölge encümenlerinin dll§lDasına da kar§ı 

çıktılar. Bu encümenler, sadece toplumsal i§lerin yö
netilmesinde yetkili olsalar bile.. 

(Sürecek) 
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DEGişiK YÖNLERİYLE 
DERSİM A YAKLANMASI 

(ll. Bölüm) 
B. Şilan 

''Değişik Yönleriyle Dersim Ayaklanması '' başlıklı araştırma yazısının 3 bölümünü, geç
miş sayılarımızda yayınlamıştık. Yazının 2. ve son bölümünü aşağı_da yayınlıyoruz. 

1938'e Girerken: 
Büyük Fırtınaya Doğru Adım Adım 

1937 yılı sonlarında , mevsim koşullarının güçleş
mesi nedeniyle askeri birlikler geriye çekilmiş, da
ha uygun yerlerde konaklamışlardı. Zaman zaman 
bazı noktalarda Dersimli silahlı güçlere karşı hare
kata girişmeye kalkışıyorduysalar da, bu çabalar he
men daima başarısızlıkla sonuçlanıyordu. O 
günlerde askeri birliklerin yanında bulunmuş ve yol
göstericilik yapmış olana Alan aşiretinden Dersimli 
Ali, bu tarzdaki arama-tarama işi üzerinde dururken 
şunları aktarıyor : 

"Kış günü. Dağlarda bir, belki de iki adam boyu 
kar var. Komutan bizi çağırdı, dedi ki 'Tulık köyüne 
doğru yola çıkacağız. O bölgede eşkiyalar barınıyar

I muş'. Bu haber bizi şaşırttı. Kendisine kış günü ara-

l
lara gitmenin güç olduğunu, gitsek bile bir şey 
yapamayacağımızı anlatmaya çalıştık ama, dinleme
di. ' .Gideceğiz' diye tutturdu. Mecburen yola koyul-
duk. Yürüdük yürüdük, asker perişan hale geldi. 
Alışık değiller tabi. Sonra birden nasıl olduysa silah 
sıktılar bize. Eh Demenanlar saklı , biz ise açıktayız . 
Bir şey gelmedi tabi elimizden. Bir sür~ sonra geri
ye dönerek, kaça kaça oradan uzaklaştı k. Böyle şey
ler bir kaç kez oldu." 
~Peki gitmeseydiniz ne olurdu? Asker sizi yol gös-
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termeye zorlar mıydı? 
" Zorla götürülen çok oluyordu. Onun için de mi

lisler askere yardımcı olmak istemiyorlardı. En azın
dan bir çoğu öyleydi. Ben de şahsen hiç memnun 
değildim. Slü Ağa aşiret reisiydi, 'git devlete yardımcı 
ol' dedi, ben de gittim. Kaldı ki türkçe bile bilmiyor
dum. Türkçe bilen tek tük insan vardı, onlar tercü
manlık yapıyorlardı. Neyse bir süre sonra zaten 
gittim, Slü Ağa'ya rica ettim, hastalığa vurdum ken
dimi de, o işten kurtuldum." 

Ocak ayına girerken Ovacık bölgesinde sessizlik 
birden bozulmaya başladı : Yer yer askerle halk ara
sında çatışma çıkıyor, ölenler, yaralananlar oluyordu. 

O. Köyünden Memed, bunun nedenini şöyle 
açıklıyor: 

"Seit Rıza asıldıktan sonra asker her tarafa daldı, 
askere götürmek üzere milleti toplamaya başladı. O 
kadar çok insana 'git' diye tebligat yapıldı ki şaşkı
na döndü herkes. Nerdeyse köyler tamamen erkek
lerden boşaltılıyordu . Tabi halk tepki gösterdi. Bir çok 
insan askere gitmek isterneyince de bu kez kaçak 
duruma düştü . Asker işini gücünü bırakmış , habire 

_ onları kovalıyor , oraya buraya baskın düzenliyordu. 
Öyle olunca da yer yer çatışma, adam öldürme olay
ları da meydana geldi tabi". 

Köse Use (Huseyin)in söyledikleri tle yine ondan 
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farklı sayılmaz: olmadığını anlatmaya çalıştılar. Sonra komutan ta- - -

"Önce bıyık yasak, onu keseceksiniz gibi emirler bancasını çıkardı ve içlerinden birine doğrulttu 'Dağ-

verdiler. Sonra da birden bire çok sayıda insana ruyu söylemezsen öldürürüm seni' diyerek tehdit etti. 

"haydin askere" dediler. Düşünün ki o güne kadar Adam yine aynı şeyi tekrarladı, 'birşey bilmiyorum' 

bu yöreden insanlar askere hiç gitmemişler. Kimse dedi. Komutan ateş etti ve adamcağızı orada öldür-

dil bilmiyor. Son bir sene içerisinde Dersim'de bü- dü. Şaşırmıştık. Biz ona bakadururken komutan bu 

yük çatışmalar meydana gelmiş. insanlar kurşuna kez silahını öteki köylüye çevirdi. Aynı soruyu ona 

dizilmiş, insanlar asılmışlardı. Kimse evinden uzak- da sordu, 'doğruyu söylemezsen seni de öldürürüm' 

laştıktan sonra başına neler geleceğini kestiremiyor- dedi. Köylü 'bilmiyorum ki ne söyliyeyim. Şimdi ben 

du. Asker ise çok sertti. Ne dersen de laftan kimin günahını alayım, kime iftira edeyim' dedi. Ta-

anlamıyordu. Komutanlar gökten inmiş allah gibiy- bi konuşmalar hep yanımızdaki tercüman vasıtasıy-

diler." la oluyordu. Sonra ona dokunmadı komutan, 

Ocak ayının ilk günlerinde, Ovacık bölgesinde yolumuza devam ettik. Arkasından tipi nedeniyle yo-

meydana gelen en önemli olaylardan biri de kuşku- lumuzu kaybettik. Komutanla ben yalnız başımıza 

suz Dıztaş Karakolu'nun basılmasıydı. Köy halkın- kaldık. içimden onu öldürmek geldi ama Zeynel Ova-

dan silahlı bir grup Ocak ayı başında sabahleyin cık'taydı intikamını ondan alırlar diye karışmadım. 

erkenden karakol binasını kuşatmış ve orada bul u- Üstelik de donmaktan kurtardım. Kinim, o zavallı köy-

nan jandarma müfrezesinden teslim olmalarını iste- lüyü öldürmesineydi. Sonra tesadüfen bir köye gel-

mişti. Durumdan haberdar olan Saykemal'lı Er dik. Köylüler bize, Er Mustafa'nın askerleri 

Mustafa hemen olay yerine giderek köylülerle konuş- kurtardığın ı ve o sabah Ovacık'a götürdüğünü söy-

muş, uzun çabalar son·ucu teslim olmaları koşuluy- lediler. Hepsi kurtulmuştu. Yalnız Dursun isminde 

la askerlere dokunulmayacağına dair söz almıştı. Bu onbaşı 'ben Kürde teslim t>lmam' diyerek el bomba-

arada askerlerle de görüşerek onları teslim olmaya sının pimini çekmiş ve intihar etmişti. 

ikna etmişti. Dersim'de iyi bilinen bu olaya ilişkin ola- Diztaş olayı böyle meydana geldi. Nedeni de as-

rak da Köse Hüseyin'in anlattıklarının özeti şöyle: kerin hal ve hareketiydi. Bana sorarsan onlar halka 

"Ben Ağdat'taydım. Birden dediler ki astsubay ge- çok kötü davranmasalardı öyle olmazdı? Öyle olmur 

liyor. Az sonra da kapıda göründü. Rengi kül gibiy- tu ki herkesin gözü önünde kadınların, kızların yolu-

dL 'Hayrola komutan beg' diye sordum. 'Sorma nu kesiyor, sarkıntılık ediyorlardı. Çocuk yaştaydı 

Diztaşlılar karakolu kuşatmışlar, askerlerimizi askerler, töre nedir, gelenek nedir pek anlamıyorlar-

öldürecekler' dedi. 'Kim söyledi?' diye sordum bu dı. Birine askere git dediler mi sanki tanrı buyruğuy-

kez. Zeynel'in karısı haber almış. Komutan bir süre du. Adamın işi var, kendisine zaman lazım, 

odada gezindi, sonra da 'gitmemiz gerekiyor' dedi. çoluk-çocuğunun geçimini düşünmek zorunda, di-

' Nereye komutan beg?' diye sordum. 'Ya Deşt'e ya ye aklına gelmiyordu komutanların". 

da Ovacık'a!' 'Kış günü bir yere gidilmez. Her yeri ilkbahar yaklaşırken de kış nedeniyle geriye çe-

kar kapatmış' diye itiraz ettim. Ama dinlemedi beni. kilmiş olan askeri birlikler, takviye edilmiş olarak Der-

'Ne olursa olsun gideceğiz' dedi. Baktım olacak gi- sim içlerine doğru yeniden sevkedilmeye başlandı. 

bi değil, ikimiz Ovacık yoluna düştük. Çok zorluk çek- Ayrıca hükümet ve ordu yetkilileri de mesajları ve 

tik tabi. Bir gün bir gece yürüdükten sonra nihayet emirleriyle sonraki aşamalarda Dersim'de yapılma-

oraya vardık ve doğruca karargaha gittik. Komutan sı düşünülen şeylerle ilgili ipuçları veriyorlardı. Ör-

üstleriyle konuşmaya giderken, ben de gözaltında neğin , içişleri Bakanlığının 4. Genel Müfettişliğe 

tutulan Zeynel Top'u gördüm, olan biteni anlattım. verdiği 19 Şubat tarihli emirde şunları belirtiyor: 

Çok tedirgindi. Zeynel ama ne yapacağını da bile- • "Muhalefet gösteren aşiretlerin çabaları ve ken-

miyordu. Aradan biraz zaman geçti. Diztaş'a gitmek dilerine taraftar kazanmak için yapmakta oldukları 

üzere bir bölük askerin yola çıkacağı haberi alındı. toplantı ve propagandaları nitelik bakımından bölge 

Çok yorulmuştuk ama yine de biz üç Dersimiiyi yan- üzerinde uyanık bulunmanın önemini ortaya koydu-

larına aldılar. Bir kol önde gidiyordu. Biz onun içeri- ğunu, özellikle ilkbaharda daha çok uyanık olmanın 

sindeydik, karı yarıyar yol açıyorduk. Tipi vardı. Her ve tasarlanan harekatın plan ve programlarının şim-

yeri duman kapatmıştı. Bir ara yolun yakınında bir diden hazırlanması gerektiğine işaret etmekte ve Mü-

mezra göründü. Komutan 'gidin ardan bir iki köylü fettişliğin bu konudaki düşüncesini istemekte idi" (23 

çağırın gelsinler bakalım' dedi. Yanımdaki öteki iki GK.Bşk. age s. 413) 

arkadaş gitti ve az sonra iki kişiyle birlikte geldiler. GenelKurmay Başkanlığının 21 Mart 1938 tarihli 

Köylüler bizleri evlerine buyur ettiler. Komutan on- emrinde ise: 

lara sordu, dedi ki, 'iz var. Köye kim gelip gitti?' On- "Bu yıl Haziran'dan itibaren Tunceli'de geri kalan 

lar bilmediklerini söylediler. 'Köy yerinde iş için tenkil ve silah toplama harekatı yapılması hükümet-

gelen-giden olur. Yolcu olur' dediler. Komutan mut- çe karar altına alınmıştır .. " deniliyor. 

laka eşkiya gelmiş, siz de ekmek vermiş, barındır- --' '1938 harekatı için her şey hazırdı. Öyle ki, hare-

mışsınız diye ısrar etti. Köylüler ise hep böyle bir şey katın artık basılı bir 'kılavuz kitabı' bile vardı. 1938 
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yılında Elazığ Turan Matbaası'nda Tunceli Vali ve 
Kumandanları tarafından bastırılan -kitapçığın adı 
şöyleydi: "Tunceli bölgesinde yapılan eşkiya takip 
hareketleri köy arama ve silah toplama işleri hakkın
da kılavuz". (NOKTA ag. sayı) 

Yaygın ve Yoğun Çatışmalar Yeniden Başlıyor 

Her şey önceden planlandığı gibi gerçekleşti ve 
kar erimeye başlar başlamaz askeri birlikler yetkili
lerin deyimiyle "temizlik" harekatına devam etmek 
üzere yeniden çemberi daraltmaya başladılar. Ha
rekatın ağırlık merkezi Ali Bağazı (Dersim'in Batısın
da yer alıyor) -Hozat-Ovacık ve Nazimiye hattı 
üzerinde yer alan bölgeydi. . 

Silahlı çatışmaların asıl merkezini ise kuşkusuz 
Demenan (DemenO) bölgesi oluşturmaktaydı. Ancak 
Alan (AIO) ve Areyan (ArezO) aşiretlerinden sonra Yu
sufan (UsıvO) aşiretinin de devletten yana tavır al
ması onların durumunu daha da güçleştirmiş 
bulunuyordu. Bu yüzden de Harçik vadisini hemen 
hemen tümüyle terketmiş, daha batıya ve yoğunlukla 
da Munzur nehri tarafına çekilmişlerdi. Demenan 
kuwetleriyle askeri birlikler arasındaki çatışmalar 
aralıksız devam ederken, peşisıra meydana gelen bir 
dizi yeni gelişme, Dersim'de endişe ve korkunun da
ha da artmasına neden oldu. O güne kadar hükü
metle aniaşmış olan bazı aşiret ileri gelenleri de artık 
tehlikeyi sezinlemeye başlamışlardı. Hele de birlik
lerin onların bölgelerini kuşatmaya almaları ve eski
sinden çok farklı olan davranışlara yönelmeleri, 
adeta bardağı taşıran son damla olmakta idi. 

"Herkes büyük bir tedirginlik içerisindeydi. Birden 
haber geldi, dediler ki 'Asker bu sabah şafak vakti 
Sırpatan'ı aştı. Zeynel fazla şaşırmadı ama çok kız
dı. Denayli adamdı tabi, bunun ne anlama geldiğini 
biliyordu. 'Olur mu? Tümen Komutanı ile ortak top
lantı yaptık ve anlaştık. Biz kendi yöremizde olay çık
masına engel olacak, devlete yardım edecektik, 
onlar da askeri Sırpatan'dan buyana geçii'meyecek
lerdi. Peki şimdi ne oldu da sözlerinde durmuyorlar? 
Anlaşılıyor ki, bunlar kötülük peşindeler' diye 
söylendi" diyor Köse Use, bir yıl önce Alişer'i öldür
ten Zeynel Top'un tutumunu açıklarken. 

Seid Rıza'nın yeğeni Zeynel, askeri harekatın ger
çek amacını öğrenme peşinde iken birlikler aniden 
komşu aşiret Kalan bölgesine karşı hücuma kalktı
lar. 

Bu olayın başlangıcını, 1983 yılında evine gider
ken yolu kesilerek katledilen Seit Rıza'nın tarunu 
(Bra lbrahim'in oğlu) Alirıza, daha önceki bir görüş
memizde şöyle aktarmıştı: 

"Birden silah sesleri geldi ve hepimiz aynı anda 
kapıya fırladık. Bir de baktık ki karşı taraftaki Mer
xo'dan toz duman yükseliyor. Toplar köyün altını üs
tüne çevirmişti. Eşikte bir süre bekledikten sonra 
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Zeynel beni de yanına aldı ve evin biraz ilerisine git
tik. Oradan herşey daha iyi gözüküyordu. Zeynel 
uzun uzadıya Marxo'nun yanıp yıkılışını izledi. Top 
sesleri kesilince de bu kez piyadeler hücum etti. Ka
lan silahşörleri ise o sıra karşı koymaya başlamış, 
çatışmalar başlamıştı. Akşama doğru asker artık köy
deydi. Zeynel o gün çok üzgündü. Onu hiç o kadar 
kötü görmemiştim doğrusu. Sonra Kalan aşiretinden 
kendisine haber geldi, yardım istiyorlardı. Zeynel he
men kabul etti. Daha doğrusu onlar yardım talebin
de bulunmasalardı bile, o kendiliğinden başlayacaktı. 
'Başka çaremiz kalmadı. Bizi aldattılar' diyordu ara
lıksız. Hemen arkasından yanına bir miktar silahşör 
alarak Qendil Dağı çevresinde askere karşı koyma
ya başladı. Çatışmalar devam ederken, birden ha
ber geldi, dediler ki; 'Bir tabur asker Munzur'u 
geçmiş Ağdat'a doğru ilerliyor'. Zeynel, onların ar
kadan kendilerini kuşatmaianna fırsat vermeden Ağ
dat'ı geçti ve Tujik Baba tarafına mevzilendi. Tujik 
Baba'nın kuzey kesiminde Kalan ve Keçelanlar, batı 
yakasında ise Zeynel ve arkadaşları bulunuyordu. 
Çok şiddetli çatışmalar vardı. Top ve uçaklar, gece
gündüz Dersimiilere ait mevzileri bombalamaktay
dılar". 

Kalan, ŞexhesE!nan ve Demenan arasındaki böl
gede meydana gelen sözkonusu çatışmalar yine Ge-
nel Kurmay kaynaklarında da yer alıyor: · 

"24 Haziran 1938'de: 
' ... Aynı gün 17'nci Tümen bölgesinde; 17. Tümen 

bütün kuwetleri ile Dojikbaba (Tujik Baba B.N.)
Bedikan-Keçerekbaba-Fatgar-Aşkirik'in 4 km. batı
sındaki Mahniunut gediği hattına karşı taarruza baş
ladı. Bu arada Bedikan, Delak bölgesindeki 
haydutların yan ve gerisine etki yapmak üzere sü
rülen bir müfreze Dojikbaba'nın 6 km. batısındaki Kı
zıltepeyi müsademe etmek suretiyle işgal ettiği 
sırada Kaçkerekbaba batısındaki Aktaş köyü de iş
gal edilmişti .. 

'17'nci Tümen bölgesinde; 62. Alay Koz dağını iş
gal etmiş. Erzincan Tugayının merkez ve sol kolları 
fazla bir mukavamete maruz kalmadan Mareşa ve 
Bobyazbaba'yı işgal etmişlerdi. Sağ kol ise; Kirgan 
ve Boduk bölgesinde haydutların esaslı direnmesi 
ile karşılaşmış ve akşama doğru bu direnme gittik
çe artmıştı. Bir ktsmt silahlt ve bir ktsmt da balta ve 
kürek/i olmak üzere (italikler bize ait) 70 kadar hay
dutla pek yakından çarpışmalar olmuş ve haydutla
ra önemli miktarda zayiatverdirilmiş ve cıvardaki Ali, 
Midrik, Mitgel, Hotar, Anki, Tenkali, Maraş, Mezra
i, Hikü ve Kaçeler köyleri yakılmıştı .. " (Gen. Kurmay 
Bşk. a. g. em. s 430-431) 

Yine aynı günlerde Batı Dersim~de Ali Bağazı çev
resinde bulunan Kozu (Koç Uşağı) aşireti de 1937 
yılında sürdürdüğü sessizli~i bozmuş ve ayaklanma
ya katılmış bulunuyordu. lik iş olarak Usıv (Yusuf) 
Ağa ve Qopo Use (Hüseyin) silahlı bir grupla birlikte 
aşiretin merkezi köyü durumundaki Amutka'da bu-
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lunan karakolu basmış, Hozat'la bağiantıyı sağlayan 

telefon hattını kesmişlerdi. Genel Kurmay kaynak- 1 
larında her ne kadar karakolun direndiği ve 21 Ha
ziran'da Hozat'tan gönderilen 62. Alay'ın çetin 

muharabelerden sonra köye kadar ileriediği belirtil
mekte ise de görgü tanıkları buna katilmıyor ve özetle 
şunları söylüyorlar: 

"Usıv ağa ile Qopo karakolu çevirdiler. Bir süre 
dirandikten son[a Karakol komutanı başçavuş baş

ta olmak üzere askerlerin hepsi teslim oldu. Arka
sından sofra kuruldu , karınlarını doyurdular ve 

yanlarına verilen birkaç klavuz Koçanlı eşliğinde Ho

zat'a gönderildiler. 62. Alay da aynı günlerde hucü

ma kalktı. Somoşi sırtlarında, Zeynel Tepe yöresinde 

şiddetli çarpışmalar ·vardı. Bu arada uçaklar gelip 
Amutka'yı bombaladılar. Ama bunun öyle fazla bir 

etkisi olmadı. Zaten halkın çoğunluğu evini terkede
rek Ali Bağazı'ndaki mağaralara, yaylalara çekilmişti. 

Yalnız Amutka değil öteki Kozu köyfarinin halkı da 
aymsını yaptı. Derken Usıv Ağa vurularak öldürüldü. 
Onun ölmesi aşiret üzerinde çok olumsuz etki yap
tı . Moral bozuldu. Qopo ve öteki öncü silahşörlerin · 

çabaları yeterli olamadı ve Dersim kuvvetleri geri çe

kildiler, asker Amutka'ya girdi. Bir grup köylü evle

rini terketmemişti. Askerlerin yaptığı ilk iş onları 

kurşuna dizrnek oldu. Komutan Cevdet( *) pek gad

dar biriydi. Çatışmalar orda burda, kimi zaman şid
detli, kimi zaman ise hafif biçimde sürdü gitti." 

Nazimiye-Pülümür arasında ve Harçik çayının Batı 

yakasında yerleşik olan Haydaran aşireti de yine 
1936 yılında devletle uzlaşmaya varan ve silah tes
liminde bulunan aşiretlerden biriydi. 1937 yılının ba

şından, yani son harekatın fiilen başlamasından 
sonra ise Hayderanlar genellikle sessizliği korumuş, 

herhangi bir çatışmaya girmemişlerdi. Ne var ki 1938 
yılı yaz mevsiminde meydana gelen olaylar onları da 

harekete geçirdi. Haydaranlı Ali , bu işin başlangıcı

nı şu cümlelerle dile getiriyor: 
"Mazra köyünden Haydaranlı Hemed, o sıra Na

zımiye'de inşa edilmekte olan kışla inşaatında çalı
şıyordu. Bir gün aniden çıkıp geldi ve dedi ki , 'asker 

Zel Dağı.: na tırmanıxor. Bu haber herkeste şaşkınlık 
yarattı. Oyle ya ortada herhangi bir neden yokken 
asker ne diye oraya çıksındı? Bu işin arkasında mut

laka bir kötüll,ik yatıyor olmalıydı. Bunun üzerine si
lahı olan az sayıdaki adam karşı koymaya giderken, 
geri kalanlar ne yapacaklarını tartışmaya başladılar. 

Tabi, silahlı Haydaranlılar askeri durduramadılar ve 
bir de baktık ki asker çadırlarını Zel tepesine kurmuş. 

Habire top atışı yapıyorlardı oradan. Önce Zel' e ya
kın köyler, sonra ötekiler evlerini, ekinlerini, bahçe
lerini terkederek ormana sığındılar." 

Koçan ve Haydaran aşiretlerinin zayıf biçimde de 
olsa fiilen çatışmaya katılmaları, cepheyi daha da ge

nişletmişti. Böylece çatışmalar yaklaşık 100 km. 

(•) Köylüler komutanın Cevdet Sunay olduğunu söylüyorlar. 
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uzunluğunda bir alana yayılmış bulunuyordu. Arli-. 

zinin son derece dağlık olması, umulanın tersine di
renişin bir türlü kırılamaması ve giderek de· 

yaygınlaşması bölgeye yeni askeri birliklerin sevke
dilmesine neden oluyordu: 

" 4'ncü Genel Müfettişlik ayrıca, Koç'luların hay
dutlara katılması dolayısıyla harekatın süratle sonuç

landırllması için yeni bir tugay kararQahı ile takviyeli 

iki alayın Tunceli 'ye gönderilmesini Içişleri Bakanlı
ğı ile Genel Kurmay'dan istemişti. 

" 4'ncü Müfettişliğin harekat bölgesine yeniden iki 

alay daha gönderilme isteği, genel kurmay başkan

lığınca dikkate alınmış ve Yozgat'ta bulunan 93'ncü 

Alay'ın trenle sevkedileceği Müfettişliğe bildirilmiş

ti. Genelkurmay ayrıca 63'ncü Alaydan bir taburun 
çok kısa zamanda Elazığ'a gönderilmesini emretti. 

Öte yandan Tujikbaba Dağı çevresinde günlerdir 
süren çatışmalarda, durum giderek askeri birlikler

den yana dönüyordu. Nihayet 7 Temmuz günü, ku: 
zey cephesi yarıldı ve asker Tujikbaba'ya 
tırmanmaya başladı. 

" 17.'nci Tümen bölgesinde; Dojikbaba ve güne

yindeki 2570 rakımlı tepe hattını elde etmek üzere 

tümen emrindeki birlikler bu sabah saat 07 OO'de ta

arruza geçtiler. Batıdan taar;ruz eden 62'nci Alay 
2570 rakımlı tepenin 1 km. batısındaki tepeye ve ku

zeyden taarruz eden 3'ncü Tugayın sağ kolu da Do
jikbaba zirvesinin SOO metre kuzeyine kadar 
yaklaştılar. Haydutlar muhtelif gruplar halinde diren

melerine devam ediyorlar, kıtalar ise son derece arı
zalı arazide haydutlara karşı takdire değer şekilde 

saldırıyorlardı. Akşama doğru saat 19.30'da 2570 ra

kımlı tepe, saat 20.30'da da Dojikbaba sivrisi çok çe
tin bir muharebeden sonra zapt ve işgal edildi. 

Yapılan bu harekat bir tayyare filosu tarafından des
teklendi ve bu yerler bombalandı. Bu günkü taarruz

da 4 şehit, 17 er, 1 subay yaralı verilmişti. 

Haydutların zayiatı 40'dan fazla idi. Üç haydut da 
kendilerini uçurumdan atarak parçalandı." (G. Kur

may Bşk. age. s. 433) 
Zeynel'le birlikte çatışmalarda yer alan Köse Use 

ise bu durumu şöyle anlatıyor 
" Bizim bulunduğumuz yere taarruz batıdan; yani 

Ağdat üzerinden geliyordu. Ama yalnız piyade de

ğil, uçaklar ve toplar da bulunduğumuz bÖlgeyi sü
rekli bombalıyorlardı. Topların bir kısmı Ağadat 

tarafına, bir kısmı ise Munzur'un batı kısmına kuru

luydu. Buna rağmen uzun süre direndik ve bir tek 
askerin dahi Tujik'e tırmanmasına izin vermedik. Bu 

çatışma sırasında sadece Bako isminde arkadaşımız 
öldürüldü. Bir gün sabahleyin Zeynel bir de baktı ki 
asker Sere Kemer (Kayabaşı) denilen yere tırmanı

yor. Tabi çok acemice bir şeydi bu. Çünkü bir tek 
geçiş yeri vardı ve birisi orayı tuttumu da insanın kı

pırdaması mümkün alamıyordu. Nitekim Zeynel de 
çabucak öyle yaptı . O gün asker orada çok kayıp ver

di. Ne var ki akşama doğru gelen haber, hepimizln 
-- _!"'29 ; 
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moralini alt üst etti. Kuzeyden taarruz eden 3. Tu
gay Kalan cephesini yarmayı başarmıştı. Hakkını in
kar etmemeli, çok iyi savaşıyordu Kalanlılar , ama 
piyade tüfeği ile koca Tugaya karşı daha uzun süre 
dayanamadılar tabi. Bazıları ölmüş, bazıları gerilere 
çekilmiş, bazıları ise esir düşmernek için kendilerini 
Uçurumlardan aşağıya atmak suretiyle parçalanmayı 
tercih etmişlerdi. Bu şekilde hareket edenlerin sayı
sı bir hayliydi. Yine bu arada Beytanlı Hesen ağa ile 
Zeynel de artık orada kalamayacakları sonucuna var
dılar ve Munzur nehrini aşıp karşı yakaya mevzilen
diler. Tujikbaba'nın düşmesi kuşkusuz herkesten 
çok, evini barkını terkederek onun çevresine gizlen
miş olanları etkiliyordu. Başka çareleri kalmayınca 
onlar, halen kurtanimış bölge durumunda olan De
menan yöresine doğru yola koyuldular. Bunu farke
den askeri birliklerin karşı önlem almaları da elbet 
fazla gecikmedi: 

"2 Temmuz 1938'de; Mameki Dağ Tugayı bölge
'sinde, Dojikbaba taarruzunu ateşle desteklemek ve 
Karasakal, iksor doğu sırtlarını tutarak haydutların 
doğuya kaçmalarına mani olmak üzere takviyeli bir 
tabur Aziz Abdal'dan hareket ederek bu yerleri tut
muş ... " (Genel Kurmay Bşk.age. s 433) 

Sonuçta da yola çıkmış bulunan kadın ve çocuk
ların bir bölümü açılan ateş sonucu öldü, bir bölü
mü yine askerin eline düşmernek amacıyla 
kendilerini iksor uçurumlarından aşağıya attı , geri
ye kalanlar ise her şeye rağmen Demenan bölgesi
ne ulaşmayı başardılar . 

Bu arada Denie~anlar Kuzey ve Güney olmak üze
re iki ana cephede mevzilenmişlerdi. Kuzey Cephe
si Petere Ezizevdal Dağı, Anawar tepesi , Güney 
cehpesi ise Kırmızı dağ cıvarıydı . Haziran-Temmuz 
ayları çatışmaların en üst derecede yoğunlaştığı ay
lardı. Askeri birlikler bir an önce harekatı başanya 
ulaştırma çabası içerisinde iken, DersimiHer yönün
den bu bir ölüm-kalım meselesiydi. Vur-kaç taktiği 
ni son derece başarılı biçimde uygulayan Demenan 
kuwetlerinin sağladıkları başarılar, askeri biriikiere 
yalnızca maddi yönden kayıp vermekle kalmıyor , mo
ral bozucu etki ve korku da yaratıyordu. Yoksa bu 
kadar uzun süre tepeden tırnağa modern silahlarla 
donatılmış bu ölçüde büyük bir askeri güce karşı dur
mak zaten mümkün olamazdı. 

Yeri gelmişken burada ivise Seykali (Seykali oğ
lu ivis), Hese Gewe (Gewe'nin oğlu Hasan), Heme 
Cıve Kej (Cıvo Kez'ın oğlu Ahmet), Qemere Hesen 
(Hasan oğlu Kamer), Hese Kale Gonc (Kal i oğlu Ha
san), Aliyo Qız (Küçük Ali), Sıle Pet, Mirzo gibi si
lahşörlerin ender rastlanır derecedeki çaba ve 
başaniarına değinmek gerekir. 

Demenanlar sırf son iki-üç ay içerisinde tam yedi 
büyük askeri hücumu durdurup püskürttüler. Çatış
malar sırasında az sayıdaki Dersimlinin koca birlik
leri bozguna uğrattığı çok oldu. ivise Seykali iki kez 

_)ô~tary_alarını ele geçirerek, topları uçurumlar-
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dan aşağıya yuvarlamak suretiyle parçaladı. Ele ge
çirilen makinalı tüfek sayısı bir hayliydi. Bunların bir 
bölümünü ağır makinalılar oluşturmaktaydı. Ne var 
ki cephanesi olmadığı için Dersimliler bu silahları kul
lanamıyorlardı. Sadece Heme Cıve Kej, sık sık hafif 
makinalı kullanıyordu . 
Demenanların savaşa ilişkin değerlendirme ve 

sağladıkları başarılar şu halk türküsünde yeter açık
lıkta dile getiriliyor: 

ivis xo sano Pule Pil Xatune, 
Hem dano pero, hem qeyda vano, 
Goste venge ivis yeno 
Şere mt hala savano. 
Vano: "to hire ordi onte ma serde. 
Axtri din islama 
Deste heqi dame pero, 
Ordiye to ra nefer neverdame ... " 

Bra perade na qewxa aşire niya, 
Mtreve Ktrmancan O zaltmane Ttrkano, 
Deste xo ra xo mecere, 
Sar mare qolaye vanoy, 

Çe aşirone xayina btrjiyo 
Otrkerdena ma da nsvet O pere 
Stma ke teseliya xo ma ra gurete, 
Meste biro hale stma je hale Ermeniyano. 

Ma do pero. 
Hefe xo hat bedeli gureto, 
Merdena koy persene 
Mare salteneto. 

" Ordiye hokmati zafo, 
Çeye welaxe ma nedona. 

Ma zuvini qtrkeme, 
Çeme Muztr i cendeg O leso ano. 

"PepOg bero btniso cencune marre btwano. 
Qemere Hesen vere mtxara de gmo waro, 
Ma/o şere mm O berano! · 
Hese Ka/i kuno qewxa. 
Besuvo goşt grano 
Heme CtVe Kej persene. 
Xtsme orduya tabOrano! .. 

Hükümetin ordusu çok, 
Aman vermiyor bize, 
Birbirimizi kmyoruz, 
Munzur lrmağt ceset taştyor. 

ibibik kuşu gelip konsun, ötsün gençlerimiz için, 
Qemere Hesen mağarantn önünde vurulmuş, 
Vah benim yiğidim aslamm. 
Hese Kal kavgaya giriyor, 
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Yiğit yapılldlf, 

Heme Cıve Kej sorarsan 
Ordu/ann, taburlann dengidir. 

ivis tutmuş Büyük Hatun Tepesini, 
Hem savaşıyor, · hem türkü söylüyor, 

Dinleyin ivis'in sesi geliyor, 
Yiğidim ne diyor hele. 

Diyor: "Çevirdin bizi üç orduyla, 
Ne de olsa islam dinindeniz, 
Savaşacağız tanrının izniyle, 
Ordudan tek nefer bırakmayacağız." 

Döğüşün kardeşler! Bu aşiret kavgası değil, 

Kürtlerle zalim Türklerin hesaplaşmasıdır bu, 

Ellerinizi bağlayıp durmayın, 
Herkes küçültücü sözler söyler bizim için. 

Hayin aşiretlerin evi yansın, 
Para ve rüşvet karşılığı ölümümüze razı olmuşlar 

Ama biz ortadan kalkınca, 
Yarın öbür gün sizin haliniz Ermeni/erin halidir. 

Döğüştük, 

Aldık yedi kuşağımızın öcünü, 
Dağda ölümü sorarsan 
Bizim için saltanattır. 

Bu arada şunu da belirtmek gerekir savaş sade

ce cephede değildi. Enaz onun kadar önemli ve ay

nı zamanda güç olan cephe gerisindeki mücadele 

de aralıksız sürmekteydi. Önceleri değişik yerlerde 

barınan kadın ve çocuklar, birliklerin çemberi daralt

maları üzerine giderek Laç Deresine, oradaki mağa

ralara yığılıyorlardı. Öteki yörelerden gelenlerle 

birlikte sayıları binleri bulmuştu. Onca insana ölme

yecek derecede de olsa yiyecek bir şeyler temin et

mek, su taşımak vs. elbet kolay değildi. Üstelik asker 

tüm yolları, geçit yerlerini tutmuş, dışarıyla bağlan

tıları neredeyse tümden olanaksız hale gelmişti. iş

te bu büyük ve zor görevin üstesinden gelmek 

kadınlara düşüyordu. Onlar gerektiğinde silah kul

lanmakla birlikte asıl olarak cephede savaşan erkek

lerle gerideki binlerce insanın bakımını 

üstlenmişlerdi. Gizliden, henüz yakılıp yıkılmamış 

olan köylere gidiyor, un ve benzeri şeyleri sırtiaya

rak getiriyor, orda-burda armut, elma türünden mey

ve ile yenilebilecek otları topluyor, terk edilmiş 

köylerde yanmaktan kurtulmuş ekini biçiyor, yanla

rında bulunan az sayıdaki keçiyi sağıyor, su taşıyor, 

ekmek pişiriyor, sonra da cepheye gidecek olanını 

cepheye götürüyor, geriye kalanını ise mağaralarda

kiler arasında bölüştürüyorlarc;iı. O günleri iyi hatır

layan pek çok görgü tanığı ve öteki insanlarımız, Kürt 

kadınlarının büyük riskleri göze alarak gösterdikleri 

çabayı, sağladıkları başarıyı bugün de unutmuş d~ 

ğiller. Bunlardan biri olan Demenanlı H. konuya iliş-

DENG 

kin bilgi verirken: 
"O günleri, o günlerde kadınların yaptıklarını kelime 

bulup anlatmak kolay değil doğrusu. Şu an bile olan

ları hatırladıkça inanmakta güçlük çekiyorum. San

ki ortada olağanüstü bir güç vardı da herşeyi 

düzenliyordu. Nasıl anlaşıyor, hasılgidip geliyor, iş

leri nasıl yapıyorlardı, şaşıyorduk. inanılmaz bir şeydi 

anlayacağın .. Bu işleri yaparken bir çoğu da telef ol

du gitti" sözleriyle durumu ifade etmeye çalışıyor. 

Bütün bu nedenlerden ötürü de Laç Deresi dire

nişin simgesi haline gelmişti. Dersim'in yüreği ora

da atıyordu sanki. 
"Dersim isyanının meydana geldiği yıllar, aynı za

manda ispanya içsavaşının da sürdüğü yıllardı. O za

man Cumhuriyetçi güçler, faşistleri Başkent 

Madrid'e sokmamak için güçlü bir direniş gösterdi

ler, destansı kahramanlıklar yarattılar. işte Laç De

resi de Kürt halkı açısından Başkent Madrid'di. Bir 

farkla ki Cumhuriyetçiferin ''No Pasaran'' (Geçemez

ler) sloganı tüm dünyaca duyulurken, Dersim'de ay

larca yankılanan "Laç Deresine Giremezler" 

sloganını dağlardan, vadilerden, kayalıklardan baş

ka duyan olmadı". (50. Yılında Dersim Ayaklanma-

sı, TKSP Yayınları). · 

Elbet harekatı sürdüren ordunun başındakiler de 

bunun farkındaydılar. Bu yüzden Laç Deresinin ele 

geçirilmesinin onlar bakımından özel bir yeri vardı. 

Harekatı en iyi savunulan ve düşürülmesi en güç 

olan o yörede noktalamak onlar bakımından bir he

defti. 
4. Genel Müfettişlik, yayınladığı14 Temmuz tarihli 

ve ayrıntılı taarruz emrinde bu yöndeki planı şöyle 

açığa vuruyordu: 
"Haydutlar en son olarak Laç Deresinde imha edi· 

lecek ve imha hareketi haydutların kaçmalarına tır· 

sat ve imkan vermeyecek şekilde sürat ve şiddetle 

yapılacaktır. Eğer 15 Temmuz günü akşamına ka· 

dar bir sonuç alınamazsa, kıtalar vardıkları hatlarda 

güvenlik tedbirleri ile kalmalı ve ertesi günü hareka-

. ta devam olunmalıdır." (G. Kurmay Başk. age. 

s.434). 
Bu emir tüm cephede yeni ve çok şiddetli bir hü

cumun daha başlangıcı oldu. 

Ve Nihayet Laç Deresi Düşüyor 

Demenanlı c: bu konuya değinirken önce ivis'in 

ölümüyle başlıyor söze: 
"ivis o günlerde, kuzeyde 25. Alay'a karşı sava

şıyordu. Yakınında ise Heme Cıve Kej vardı . Tabi on

lar hem çarpışıyor, hem de birbirlerini kolluyorlardı. 

Bir ara Hemed bakıyor ki ivis'in silahının sesi kesik. 

Merak ediyor ve onun bulunduğu yere Qidiyor .. Bi

raz aradıktan sanrada cesedini buluyor lvis'in. lvis 

ölmüştü. Tabi onun ölümü sıradan bir şey değildi. 

ivis, savaşkanlığı ve casurluğu ile bir sembol olmuş-
31 
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tu. Sesi de Çok güzeldi. Savaşırken türkÜ söyleme
sjyle ün yapmıştı. insanlar ona büyük umut bağla- · 
mışlardı. Bu nedenle o ölünce umut da söndü. 1 

Herkesin eli ayağı buz tutmuş, kimse birşey ya
pamıyordu. ·Derken baktı ki olacak gibi değil bizzat 

· lvis'in babası Seykali devreye girdi. Morallerini o de
rece bozdukları için kızdı silahşörlere, moral verdi 
kendilerine. 'Siz tıer biriniz birer ivis'siniz' gibi şey
ler söyledi. Arkasından · savaşçılar kalkıp yeniden 
cephttye yöneldiler. Yönelmesine yöneldiler ama tadı 
tuzu da kalmamıştı işin". 

işte bu koşullar altında kuzey cephesinde ani bir 
bOzgun başlamış ve birlikler hızla ilerleyerek dereyi 
çevreleyen sırtiara varmışlardı. Bir topçu bataryası 

. mağaranın tam karşısına mevzilenirken ne derede
kilerin, ne de güney cephede çarpışanların haberi 
olmuştu. Görerek nişan alan topçunun ilk ateşi ise 
tam isabet kaydetmiş, mermiler mağara kapısına bi
rikmiŞ olan kalabalığın ortasına düşmüştü: 

"Orada tam 72 ceset sayıldı. Ölenler arasında Qe
merA Hesen de vardı. Qemer, arasıra mağaradaki 

· işleri gözetlerneye geliyordu", diye bu olayı özetli
yor M. köyünden Use (Hüseyin). 

Çok geçmeden de haber Kırmızı Dağ cephesin
deki Demenanlılara ulaşıyor. Onlar bunun üzerine, 
cepheyi bırakıp derhal gerrgeliyorlar ve karanlıktan 
yararlanarak askeri çemberi yarıyor, mağaraya ula-

. şıyorlar. Bundan sonrasını ise yine M.'lu Usen'den 
dinleyelifT1: tr , · 

"Heme CıvtlJ<ej, Hese Gewe ve Mirzo gibileri ge
lince inşanlar azıcık da olsa morale kavuştular. Bu 
arada konuşuldu ve herkes serbest bırakıldı. 'iste
yen çıkıp gider, isteyen burada kalır' dendi. Çünkü 
her iki· halde de işin ucunda ölüm vardı." 
· SOnrasını anlatırken de: 

"Ben o zaman 12-13 yaşlarındaydım. Biz niağa
radan ayrılmaya karar verdik. Babam nasıl hareket 

- etmemiz gerektiği konusunda bizleri sıkı sıkıya tem-
C. bihledikten sonra çıktık. Asker çevrede bir çok yer

de büyük ateşler yakmıştı. Yine sık sık top sesleriyle 
birlikte gökte ışıklar parlıyor, ortalığı gündüze çevi
riyordu. Tam da cehennemin ortasına düşmüş gibiy
di k. ,_ Top merrnileri düşüyor , makinalı_Lar. ,. 
susmuyordu. Tabi ateş nedeniyle ölen çok oluyor
du. Nasıl oldu bilmiyorum, biz sonunda çemberi·n dı
şına çıkarak kurtulduk.'' diyor Demenanlı C. 
ı Aradan kısa bir süre geçtikten sonra mağarada bu-

. lunanlar da~· .Qüyy,k-blr tehlike ile yüzyüze'geldi_ler._ 
Mağaranın · ôelinmiş, bombalar içeriye düşüyor
du. Df~i er tavanın delinmesinin top mermileri
n~®.şmesi sonucu olduğu c u söylerken, Genel . 

~urmay'Kaynakları bun . ahrip kalıpları yerleştiri.: 
lereJ< gerç~kleşti~·n:>elirti _orlar. Geqsini yine gör
gü ·tanıklarından- ainleyelim: l . 

-_ · -~'Gece ağarada göz gözü göre"miyor. birden ta-
- ~ırıiyor ve içeriye bombalar düşmeye baŞlıyor . 

._!. · bir Çırpıda onlarca, belki de yüzlerce kişi yaşa:32; . --
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mını yitirdi. Ortalığı kan ve barut kokusu kaplamıştı. 
Öyle bir çığlık vardı ki, tanrı kimsenin başına getir
mesin. Mağaranın arkasında bir boşluk vardı. O itiş
me, kakışma sırasında bir çok insan da oraya düştü. 
Kimileri de bile bile attılar kendilerini. Sonra Hese 
Gewe ve öteki silahşörler dışarıya çıktılar. 'Biz as
kere ateş açıp oyalarken, sizler de dışarıya çıkın ve 
dereye doğru gidin' dedikten sonra gitmişlerdi. On
ların peşinden mağarada bulunanlar dışarıya tırla
yarak dereye doğru indiler. Tabi grup grup 
yapıyorduk bunu. Ne var ki çok kayıp verildi. Top ve 
makinalı ateşi bir yandan, uçurum bir yandan pek 
çok insanın yaşamını yitirmesine neden ol <;i u." 

Bunlar Demenan lı M. 'nin anlattıkları. Sonrasını ise 
M. köyünden Usen tamamlıyor: 

"Sabah olduğunda asker bizi kurşun yağmuruna 
tuttu. Bunun üzerine insanlar biraz aşağıdaki Mun- _ 
zur nehrine yöneldil.er. Tek çare, gidip kendimizi su
ya atmaktı artık. Tam suya bir duvar gibi dik inen 
uçurumun başına geldiğimizde ateşle karşılaştı k. Bu
nun üzerine yan tarafa döndük ve nehre doğru koş
mayı sürdürdük. Ona ulaşmamıza az kalmıştı ki 
birden makinalı tüfek benim bulunduğum yeri tara
dı. Çok sayıda insan yığıldı kaldi. Tabi yara falan al
mamıştım ama ben de düştüm. Ölü ve yaralıların . 
altında kalmıştım. Bir fırsatını bulup baktım, karım ve 
i_ki çocuğum kendilerini Munzura bıraktılar. Su onla
rı alıp götürdü. Ben de ancak dördüncü gün ceset
lerin altından çıkabildim. Çünkü asker ancak üç gün 
sonra oradan ayrılmıştı". 

Genel Kurmay belgelerinde ise bu olay şu şekil
de yer alıyor: 

"21 Temmuzda; Laç Deresi mansabındaki haydut
larakarşı Erzincan Tugayı ile kuzeyden, Mameki Tu
gayı ile güneyden, Laç Dere Müfrezesi ile de 
doğudan yapılan taarruz sonucunda haydutların şim
diye kadar olan inatla direnmeleri kırılmış, şaşkınlık 
içerisinde mağaralara, kayalıklara ve ağaç diplerine . 

. sığınmışlardı. Haydutların sığındığı, ağızları mazgallı 
taş duvarlarla kapatılmış mağaralar, cesur askerle
rimiz tarafından kuşatılmış top ve makineli tüfek ate
şinden başka 25'nci Alaydan gönderilen istihkam 
müfrezesi tarafından tahrip kalıpları atılmak suretiy
!e mağaralar tahrip edilerek içindekiler öldürülmüş, 
can havli ile dışarıya fırlayanlar da ateşle imha edil-

. mişti. eöylece' tarama sahası içindeki mağaralarda 
toplam·· olarak 216 haydut imha edilmiş, ayrıca 12 
haydut cesedi Munzur suyu üzerinde görülmüştü. Bu 
kadar kanlı boğuşmaya rağmen hala direnmekte 
olan bir .rnağara vardı.'' (G. Kur. Bşk. age. s.436) 

Bu arada Hese Gewe ve beraberindekiler o gece 
kuşatmayı yarmayı başarmış, daha ötelerde yeni bir 
mağaraya sığınmışlardı. Ne var ki hemen ertesi gün 
yapılan bir ihbar sonucu askeri birlikler yerlerini sap
tayarak yeniden çembere aldılar kendilerini. Ora<;ia 

'iki gün iki gece direnen Dersimliler, cephaneleri bi
tince de teslim oldular. Arkasından Kırmızı Dağ'a gö-
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türülüp öldürüldüler. Hese Gewe'ye günlerce tüyler 
ürpertici işkence Y.apıldı. . 

Yine ondan kısa bir süre önce Zeynel Top da Ağ
dat bölgesinde, Munzur çayının batısında bir çarpış
ma sırasında yaralanmış, birkaç gün sonra ise 
ölmüştü. 

Laç Deresinin düşmesinden hemen sonra, askeri 
birlikler Haydaran bölgesindeki operasyonları da yo
ğunlaştırdılar. Amaç, evlerini terkederek ormanlar
da gizlenmekte olan halkı ele geçirmek yani resmi 
literatürdeki deyimle "temizlik" yapmaktı. 

'' 1 ağustos 1938' de; üzerlerine harekat yapılmakta 
olan H aydaran haydutları kuşatma çemberinden ka
çamayarak Darboğaz'ın sarp olan batı yamaçların
da ve dere tabanındaki mağaralara sıkışmılardır. 
Mameki ve Erzincan Tugayları bölgesinde yapılan 
tararnada 100'den fazla haydut imha edildi. 

2 ve 3 ağustosta da aynı şekilde mağara ve kaya 
kovuklarının aranmasına devam edildi ve ele geçiri
len bir hayli haydut ve hayvan imha edildi. Birlikleri
mizle haydutlar arasında yer yer müsademeler 
devam ediyordu. Haydaranlı Aşireti Reisi Hıdır'ın Su
hari Mezriasında gizlendiği haberi üzerine sabit jan
darma birlikleri ile Püfümür'deki 7 nci Alayın 2 nci . 
Taburundan takviyeli iki bölük Tabur Komutanı em
rinde bu haydudu imha işi ile görevlendirildi. Bura
daki haydutlarla yapılan . müsademede birçokları 
imha edilmiş ve ertesi gün Suhari köyü sarılmış ve 
yakılmışsa da Hıdır ve yakın avanesinin gece Miçi 
Mezriası istikametinde kaçtıkları anlaşılmıştı." (G. 
Kurmay. Başk.lığı age s. 440) 

tiaydaranlı Ali ve öteki bazı görgü tanıkları da bu 
konuda şunları söylüyorlar: 

" Tabi bizim bölgede öyle çatışma falan kalmamış
tı. Zaten silah ve cephane kalmamıştı ki çatışma da 
olsun. Asker etrafımızı sarmış, bizleri yakalamaya ça
Jışıyordu. O günlerde ele geçen herkes öldürülmek
teydi. Bu yüzden de insanlar ne olursa olsun ele 
geçmarneye çabalıyorlardı. Ne gecemiz vardı, ne de 
gündüzümüz. Hiç bir yerde bir günden fazla kala
mıyorduk. Ama bu arada çok sayıda kişi ele geçti ve 
katiedildL Bir keresinde dar bir vadide sıkıştırılan yüz
den fazla insan öldürüldü. Başka bir keresinde de 
ele geçirilen yetmişin üzerinde insan süngülendi. Bu
nun dışında da her gün bir sürü insan orda burda 
yakalanıyar ve katlediliyordu. Ne bileyim bir fırtınaydı 
işte." 

Bu arada 1936 yılında silah tesliminde bulunan 
aşiretin ünlü Ağası Hıdır Ağayı (Xıde Ale isme) ya
kalamak için de yoğun operasyonlar sürüyor, kona

·ğı bombalanıyordu. Hıdır Ağa pişman olmuştu ama 
artık zaman çok geçti. Onun pişmanlığı, "Dersim" 
türküsünde kendi dilinden Şu şekilde ifadesini 

\ buluyor: 
'. 

De way way keko bra way, 
Bo Xtdtr vano: 

"Kor a ke mar'e ame', 
Ma çeke' xo ke'rdi top i 
8t)rdi Nazmiya de tt)sfim kerdi day" 
Vano: 
"O strede tMe jar O dari 
Tede ma ra hereday". 

Vano bra na zaltm i ma qtrkt}rdime 
Cendegt) me tt)lJe kerdu ve ra tijj 
Bra Xtdtr vam: 
"Na kelepure ma werte Ktrmanciye de 
Çtra honde ybiyo uciz. " 

Ey vah vah vah, 
Kekom kardeş vah, 
Kardeş, Htdtr diyor "körlüğümüze bak ki, 
Topladik silahlanmlzt götüroük, 
Teslim edip verdik Nazimiye'de" 

Diyor: "Onu yapar yapmaz 
Tüm ziyaretler ve melekler küstü bize" 

Diyor: "kardeş bu zalim ktrdl bizi, 
Cesetlerimizi güneşte btraktl, " 

DENG 

Kardeş! H1dtr diyor ki "ta/an edilen mal-mO/kümüz, 
Neden bu kadar ucuz/adi Kürtlerin arasmda." 

Planın Yeni Bir Aşamasına Geçiliyor 

Dersim'de silahlı direniş esa~ itibariyle kırılmıştı. 
Gerçi değişik bölgelerde büyüklü-küçüklü gruplar, şu 
veya bu şekilde ve çoğu kez de olmemek amcıyla 
direnmeye devam ediyorlardı ama bu durum, ger
çeği değiştirmeye yetmiyordu. Ne var ki devlet ba
kımından yine de Dersirrı sorunu çözümlenebilmiş 
değildi. Sömürgeci rejim i~in, yıllarca öncesinden ha
zırlanmış planın yeni ibir aşamasının daha gerçek
leştirilmesi gerekmekteydi. Harekat herhangi bir 
şekilde ayaklanmaya· katılmayanları da kapsayarak 

· devam ediyordu. 
"Bu hududun tespitinde, senelerden beri Cumhuri
yet Hükümetinin şefkat ve geniş ölçüdeki sosyal ve 
kültürel yardımlarından ve şimdiye kadar yapılan as
keri harekatta uslanmayan, hükümet kuwetleri kar
şısında sinan ve fakat alışmış olduğu şekaveti 
yapmaya fırsat bekleyen haydutların oturdukları böl
gelerin ve ayaklanmalarında daima faydalandıkları 
arazi kısımlarının tarama hududu içine alınması göz 
önünde tutularak hudut şuralardan geçirilmişti:" (G. 
Kurmay Bşk. age s. 443) 
·Görüldüğü gibi burada açıkça halk potansiyel suç

lu olarak kabul ediliyor ve ileride yeniden ayaklana
bileceği varsayımından hareketle yeni bir harekata 
girişilmesi zoruniu görülüyor. Ay!"ıca Türk hüküme
tinin Dersim' e gösterdiği "şefkat" ile yaptığı "geniş 
ölçüdeki sasyal ve· kültürel yardimlar"ın ne olduğu, 
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ise doğrusu merak konusudur. Aklı başında bir tek 
insan bile, devletin bu alanda o ana kadar herhangi 
bir çaba içerisine girdiğini söyleyemez herhalde. 

Yeni harekata göre Dersim yedi bölgeye ayrılıyor
du. 1 ve 2. bölgeler 9. Kolurdu; 3 ve 7, bölgeler 8. 
Kolordu; 4, 5 ve 6. bölgeler ise 7. Kolurdu komutan
lıkları emrine verilmekteydi. Harekatta fiilen görev 
alan tümen sayısı yedi olarak belirlenmişti. Bölgede 
bulunan tugay, alay ve bağımsız tabur düzeyindeki 
öteki bazı birlikler de gerektiği zaman yardımda bu
lunmak üzere hazır bekletiliyorlardı. 

3. Ordu Müfettişliği yeni harekatın ilk aşamasına 
ilişkin olarak verdiği emirde, harekatın yapılış tarzı-
na ilişkin şöyle diyordu: · 

"Ordu bu görevi, bölgenin her tarafında birden ha
rekete başlamak üzere kısa zamanda kesin, şedit, 
seri ve en etkili bir şekilde, haydutların herhangi bir 
yere saklanmasına veya tarama başlangıcında ve sü
resinde bölge dışına çıkmasına meydan vermeyecek 
şekilde yapacaktır." 

Dersim'de taş taş üstünde bırakılmaz ve tarihin en 
zalimce katliamlarından biri sürerken, 24 Ağustos ta
rihl i günlük gazeteler de Başbakan Celal Bayar ile 
Dışişleriri BakanıTevik Rüştü Aras'ın, "manevrala
rı" yerinde izlemek üzere Dersim'e hareket ettikleri 
yazılıyordu. Aynı günlerde Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak da yeniden Dersim'e gelmiş

ti. Devlet yöneticileri Dersim 'de arz-ı endam eder
ken, o güne kadar yapılanlar yeterli görülmemiş, 
harekatın şiddeti daha da arttırılmıştı. Ele geçirilen 
ve çoğunluğunu kadın ve çocukların olu~turduğu 
yüzlerce dersim kürdü gruplar halinde Harçik kena
rında kurşuna dizilirken, Celal Bayar ile yanındaki
ler de biraz öteden olanları seyrediyorlardı. Son iki 
yıldır varını yoğunu devlete adayan, ona hertürlü des
teği vermekten geri kalmayan Alan aşiret resi ve Çu
xur Ağası Slü Ağa, Başbakanı konağında ağırlamak 
üzere hazırlık yaparken evi kuşatıldı, kendisi Celal 
Bayar'ın gözleri önünde, öteki aile bireyleri ise gö
türüldükleri Mazgirt Gediği (Kerte Mazger)'nde kur
şuna dizildiler. Aileden geriye bir tek kişi bile 
kalmamıştı. 

~Çuxur Ağaları için söylenen türküde Celal Bayar'ın 
durumu ile ilgili şu satıriara rastlıyoruz : 

"Ax ondera Çuxure. 
Lemm sono gavano. 
Celal Bayar amo. 
Emsun mare meymano. 
Xon sola ma newano. 
Ma de xayin nadano. 
Vano zere m1 terseno. 
Az m1 ra neverdam. " 

ı "Ah meret Çukur, 
Lemm gidiyor çetin geçit, 
Celal Bayar gelmiş, 

34 

Konuktur bu akşam bize, 
Ekmeğimizi tuzumuzu yemiyor, 
Haince bakwor bize, 
Diyor_ korkanm ki, 
Soyumuzu tüketsin bu bizim" 

DENG 

Ancak Başbakan Bayar'ın katliamdaki rolünü an
latan türküler bununla sınırlı değil. Başka bir çok türk
üde de aynı konuya değiniliyar ve her zaman ondan 
olumsuz olarak bahsediliyor: 

"Ya de dina dina, bra vera hegay, 
Bra M1st i fermane Dersim veto, 
Dora deste terese Celal Bayar i, 
Bra kard i da werte Dersim ro, 
Zalim onceno je mal O gay, 
Axlere koye Dersim qlfkerdi qedenay, 
Feqire ke vere desude mendi, 
Kerdi makna hokmati vorde rusnay. " 

Hey dünya dünya, kardeş aşağ1da tarla/ar, 
Kardeş, M1sto Dersim için ferman ç1karm1ş, 
Vermiş teres Celal Bayar'ın eline, 
Kardeş o da çallyor Dersim'e b1çağm1, 
Davar ve sJğlf keser gibi. çekiyor zalim. 
Dersim Dağmm ağalanm öldürüp bitirdiler 
Duvar diplerinde kalan yoksullan da, 
Hükümetin makinaianna koyup aşağ1 yolladiiar. 

30 Ağustos yaklaştığında, Dersim'de sağlanan 
"başarıdan" ötürü kutlama mesajları birbirini izliyor
du. 30 Ağustos "Zafer Bayramı" nedeniyle Genel
kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a gönderdiği 
telgrafta M. Kemal şöyle demekteydi: 

"Ordumuzun yüksek ve her zaman olduğu gibi 
milletin güvenine cidden layık kıymet ve kudretle do
lu manevrasının, çok faydalı safhalar göstererek bit
tiğini bildiren telgrafınızı aldım. 

Türk Ordusunun yarattığı zaferin bu yıldönümü 
günlerinde kalbirn orduya karşı takdir ve şükran his
leri ile doludur. Sizin ve tercümanı olduğunuz aziz 
silah arkadaşlarımın hakkımda gösterdikleri samimi 
ve asil duygular o günlerdeki anılarımı canlandırdı, 
heyecanlarımı arttırdı. Başta siz olduğunuz halde 
cümlenize candan sevgi ve saygılarımı sunar, şim
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da daima ar
tan mutlu başarılar dilerim" ... 

Ne var ki bu kutlarnalara rağmen hala da tatmin 
olabilmiş değildi. Bir yandan Dersim'de o ana kadar 
ikinci dereceden harekat bölgesi olarak kalmış yer
lerde operasyonları tamamlamak, bir yandan da 
komşu Elazığ ve Erzincan ilieri için planlanan bir ta
kım uygulamaları gerçekleştirebiirnek amacıyla "ma
nevra"ya devam edildi. Kaldı ki harekatın ağırlık 

merkezini oluşturan yörelerde bile hala gizlenmek
te olan çok sayıda insanın barınmakta olduğu bilini
yordu. O güne kadar yakalananların ezici çoğunluğu 
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öldürülmüştü. Yeni aşamada ise onun yerine sürgün 
önplana geçiyordu. 

" .. 3. Bu tarama harekatının hedefi ve maksad ı bi
rinci derecede Koçuşağı haydutlarını yakalamak, Ko
çuşağı bölgesini tamamen temizlemek, bu yasak 
bölge dışında da hiç bir Koçuşaklı bırakmamaktır . 

"a. Hudutları ewelce bildirilen yasak bölgeler için
de bulunan halk batıya nakledilmek üzere toplana
rak bu bölgeler halktan tamamen tecrit edilecek ve 
bu bölgeler içinde iskana yarıyacak hiç bir ev, kom 
ve bu gibi binalar bırakılmayacaktır." (31 Ağustos'
tan itibaren Dersim 'd.e yapılacak yeni harekatın ya
pılış biçimini açıklayan emirden, G.Kurmay Bşk. , 

age. s 468-469) 
O günden sonra ise Dersim Kürdünün yaşamın

da yeni güçlüklere ve sıkıntılara neden olacak yeni 
bir aşama başlıyor, ele geçen binlerce insan önce 
Elazığ ve Erzincan 'a götürülüyor, oradan da kara
vagonlara bindirilerek Türkiye'nin batı bölgelerine 
sevkediliyordu. · 

Avusturya istanbul Konsolosu Vinter, 24 Mayıs 
1937 tarihinde Dışişleri Bakanı Dr_ Gunido Schmidt'e 
yazdığı yazıda, Dersim harekatı ile ilgili olarak şun
ları dile getirmişti: 

"1925 isyanı ve Şeyh Sait'in idamından sonra da 
ülkenin doğusunda sürekli karışıkilkiara yol açan kürt 
sorununu tümden ortadan kaldırmak için baskı ön
lemlerinin en kısa zamanda uygalanacağı söyleni
yor. Güvenilir Türk kaynaklarından edindiğim 

bilgilerin ışığında, dünyada eşine rastlanmayacak 
derecede bir katliama gir işilmesinden korkuyorum." 

Ve maalesef 1938 yılının yaz sonlarında, Avustur- · 
ya Konsolosu Vinter'in korkusu, Kürt sorunu konu
sunda sağır ve dilsiz dünyanın gözleri önünde 
gerçekleşti. işbirliği yüzlercesi içerisinde bir alıntıy
la vereceğimiz şu bir kaç örnek de bunu tüm çıplak
lığıyla gözönüne seriyor: 

"Dersim isyanının yenilgiye uğramasında büyük 
payı olan Türk hükümetinin "değerli dostu" Rehber 
Kop 1938'de yaptığı hizmetlerin karşılığında aldığı 
paraya ek olarak Batı'da vaadedilen çiftliğinin başı
na gitmek üzere Hozat'ta bulunan Kolordu Komuta
nıyla görüşmeye gitti. Rehber, komutanın önceki 
günlerde olduğu gibi kendisine yine "dostça" kar
şılayacağını umarken hem kendisi, hem aile birey
leri kurşunlanarak öldürüldü, parasına el kondu. 

Yazının daha önceki bölümlerinde de belirtildiği 
gibi silah tesliminde bulunan ve Türk hükümetiyle 
anlaşmaya varan Ferhadan Reisi Cemşit Ağa ile Ka
rabalan Reisi Kangazade Mehmed Ali'nin sonu Reh
ber'inkinden farklı olmadı. Yalnız kendileri ve aileleri 
değil, aşiretleri bir bütün olarak ağır kayıplara uğra
dı. Kırgan aşiretide iki yıl boyunca askeri biriikiere 
her türlü yardımda bulunmuşken, 1938 katliamında 
Şatoğlu Salman ve aile bireyleri Hozat'da kurşuna 
dizildi. Geriye kalanların ise bir kısmı öldürüldü, bir 

DENG 

kısmı sürgüne yollandı . Areyan aşireti de aynı şekil
de yaptığı hizmetlerin karşılığını pek çok kurban ver
mekle ödedi. Aşiret Reisi Mamed Ağa'nın Torunu 
Usıv (Yusuf) tesadüf eseri canını kurtarabildL 

Horrnek aşiretinin Cıvarık köyünde oturmakta olan 
o yöredeki reisi Bertal Efendi'nin hükümetle herhan
gi bir çelişkisi yoktu. Üstelik harekat bölgesindeki sü
vari ve nakliye birliklerine ait hayvaniara yem taşıma 
ihalesini almış, iki yıl boyunca bu işi yapmıştı. 1938 
katliamında kendisi Nazımiye yakınında öldürülür
kan, köyündeki evi basıldı ve aile çevresinden ele 
geçirilen 66 kişi kurşuna dizildi. 

Kureşanlı Zeynel Çavuş, devletin eşkiyalık diye ni
telediği işleri en çok yapanlardan biriydi. 1937 'de 
askeri harekat başladığı zaman devlet kendisiyle an
laşmış ve yanına almıştı. Zeynel Çavuş, askeri bir
Iikiere küçümsenmeyecek ölçüde yardım etti. Ama 
direniş kırılıp da otuz sekiz katliam ı gelince o ve aile 
bireyleri de kurşunlanmaktan kurtulamadılar. 

Halvori köyü halkının hiç bir suçu yoktu. Üstelik 
köyünün ileri gelenlerinden Mıste Sure, Demanan
lara karşı askerle birlikte savaşmış "değerli" hizmet
lerde bulunmuştu. 1938'de Mıste Sure Hozat'a 
götürülüp yolda öldürülürken, köy halkı da "Tümen 
komutanı gelecek, sayım yapılacak ve size azad ka
ğıdı verilip serbest olacaksınız" diye kandırılarak ya
kındaki Munzur Nehri 'nin kenarında bulunan 
kayalığın başına götürüldü, sonra da kurşunlanıp 
nehre atıldı. Orada öldürülenlerin sayısı 380 kişiydi. 

Bir sabah Heç (Xeç) köyünü kuşatan askeri birlik
ler köy halkını "sürgüne göndermek" üzere topla
yıp götürmüş ve köyün yukarısında kurşuna 

dizmişlerdi. Burada ölenlerin sayısı ise 370'ti. Heç'
lilerden yaklaşık yarım saat kadar önce ve hemen 
onların yanıbaşında ise Hozat'ın Zımık köyü halkı ay
nı şekilde katledilmişti. Tavux (Tavuk) köyünün in
sanları bir uçurumdan aşağı atılarak katledildiler. 
Lolan Taner'liler evlere doldurulup ateşe verilmek 
suretiyle yokedildiler. Vartinik' in 17 erkeği Ağdat'ın 
yakınındaki Eşşek Çukuru denilen yerde bir çukura 
doldurulup üzerlerine buğday sapı yığılarak ateşe ve
rildi. Haydaranların 70 kadın ve erkeği bir yerde sün
gülan ip katiedildL Ali Bağazı'nda Kurt Mağarası'na 
sığınmış olan 70 Koç Uşağı'lı (Qozu) tavanda açılan 
delikten üzerlerine elbombaları fırlatılarak , makinalı 

tüfekle taranarak katledildiler. iresık (Eresk) köyün
den ele geçirilenler ise Dere Çır'da kurşuna dizildi
ler." 

Direniş Neden Yenilgiye Uğradı? · 

Dersim direniş jnin başanya ulaşamamasının ne
denleri, esas itibariyle öteki Kürt ayaklanmalarında 
görülenlerden farklı değil. Bunları kısaca şu şekilde 
sıralamak mümkün. 

1. Ayaklanmanın meydana geldiği bölge, kısmen 
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dar bir alanı kapsıyordu. Kuşkusuz eğer O, Kürdis
tan'ın tamamını değilse bile daha geniş bir kesimini 
kapsayarak genel bir ayaklanmaya dönüşebilseydi, 
varacağı sonuçliu çok daha farklı olabilirdi. 

2. Ayaklanmanın meydana geldiği bölgede birlik 
sağlanabilmiş değildi. Ulusal bilincin zayıf oluşu, bit
mez tükenmez aşiret savaşları ve kan davaları, bir
likte hareket etmeyi engelliyordu. Kimi aşiretler 
tarafsız kalmaya, yani herhangi bir şeye karışmamayı 
yeğlerken, kimileri de fırsat çıkmışkan rakibini ezme 
çabası içerisine girerek devletle işbirliği yapıyor, as
keri biriikiere değişik türden yardımlar sağlıyorlardı. 
Devlet eliyle yürütülen sistematik propagandanın ve 
bazı aşiret reisleriyle, Seit ve dedelere sağlanan çı
karların da bunda önemli ölçüde etkili olduğunu be
lirtmek gerekir. 

3- Ayaklanma hareketi merkezi yönlendiricilikten 
yoksundu. Direnen aşiretler daha çok kendilerini 
kendi bölgelerinden sorumlu görüyor, ötekilerden ko
puk hareket ediyorlardı. Güçlerin ortaklaşa bir yön
lendirmeden yoksun oluşu ise elbet yurtsever 
güçlerin aleyhine olan bir durumdu. 

4- Karşı karşıya gelen güçler arasında büyük oran
da dengesizlik vardı. Devlet Dersim'e üç kolordu ve 
ona ek olarak da değişik düzeylerde bir dizi birlik sev
ketmişti. Her direnme bölgesinde sayıları yüzlerle ifa
de edilebilecek Kürt silahşörüne karŞılık, onbinlerce 
asker bulunuyordu. Sahip olunan silah sayısı ve ni
teliği bakımından sözkonusu dengesizlik daha da bü
yüktü. Bir yandan uçaklar, tanklar, toplar, 
elbombaları, ağır ve hafif makinalı tüfekler, diğer yan
dan piyade tüfekleri. Gerçi araziyi tanıma ve ona 
uyum bakımından Dersim kuwetleri daha avantaj
lıydılar ama yine de bu, yukarıdaki dengesizliği gi
derebilecek bir etken sayılmazdı. 

5- Direnişçi güçlerin tecrit edilmişlikleri ve ulusla
rarası planda şu veya bu şekilde destek görmemiş 
olmaları. 

Dersim Harekatına Gösterilen Gerekçeler 
ve Gerçekler 

Bundan 52 yıl önce başlayan Dersim direnmesiy
le ilgili olarak, günümüzde hala kamuoyunda bir ta
kım yanlış bilgi ve değerlendirmeler varlığını 
sürdürüyor. Sömürgeci devletin izlediği Kürt politi
kasını benimseyen; yani halkımızın varlığını inkar 
.eden, onun en sıradan ulusal ve demokratik hakkı
na bile saygı göstermeyen ve bu yöndeki istemleri 
.kanla, terörle boğmaya çalışanlar bakımından elbet 
·bunda şaşılacak bir şey yok. Onlar gerçekleri bile bile 
çarpıtıyor, sömürgeci sloganiara sarılmaktan kaçın-
mıyorlar. Ne var ki, ilerici ve demokrat çevreler de 
bu gibi konularda hala netleşmiş değiller. lrkçı-şöven 

· şartlandırmanın etkisi pek çokları üzerinde derece 
. derece kendisini gösteriyor. · , 
,_ Devletin Dersim harekatına gösterdiği ve sözko-
36-
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nusu çevrelerce de benimsenen gerekçeler ana hat= 
ları itibarıyle asayiş bozukluğu ile ağalarla aşiret re
islerinin Cumhuriyet hükümetince gerçekleştirifrnek 
istenen reformlara karşı direnmeleri şeklindedir. 

Burada yeri gelmişken her şeyden önce şu nok
tayı bir kez daha altını çizerek belirtmek gerekir. M. 
Kemal yönetimi., Kürdistan'ın öteki yörelerinde oldu
ğu gibi Dersim'de de o güne kadar herhangi bir re
formcu çabaya girişmiş değildi. Tersine Türkiye'yi 
yönetenler, daha ilk günden itibaren Kürt ağaları, aşi
ret ileri gelenleri, şeyh ve dedeleriyle ittifak politika
sını temel aldılar -ki devletin bu politikası günümüzde 
de aynen devam ediyor. Bu politikanın her iki tara
fın çıkarlarına uygun düştüğü açıktır. Dolayısıyla da 
Kürt ayaklanmalarının asıl nedeninin reformlara karşı 
çıkma biçiminde gösterilmeye çalışılması, gerçeğin 
çok kaba bir şekilde çarpıtılmasıdır. 

Yine devlet eliyle yapılanların, asayişin korunma
sı tarzında gösterilmek istenmesi de aynı ölçüde te
melsiz, temelsiz olduğu kadar da gülünçtür. Elbet 
bununla Dersim'de bir asayiş sorunu bulunmadığı
nı söylemek istemiyoruz. Dünyanın ve Kürdistan'ın 
başka yörelerinde olduğu gibi Dersim'de de kan da
vaları, arazi anlaşmazlıkları ve öteki nedenlere da
yalı sürtüşmeler vardı. Türk devletinin bu gibi çelişki 
ve kutuplaşmalardan memnunluk duyduğu ve elin
den geldiğince onları kışkırttığı, teşvik ettiği gerçeği 
bir yana; onları önlemenin yolu da herhalde orduyu 
seferber ederek taş taş üstünde bırakmamak, henüz 
yürümesini ve konuşmasını bile öğrenmemiş, ya da 
doğmaya fırsat bulamamış anne karnındaki bebek
ler dahil, yediden yetmişe herkesi "haydut" diye ni
teleyip süngülamek ve kurşunlamak olmasa gerek. 
Bunun aynı dönemde Nazi Almanyası'nda Yahudi
lere yapılanlara bile taş çıkartan bir uygulama oldu
ğu açık değil mi? 

Kaldı ki herhangi bir ülkede var olan sorunların çö
züme kavuşturulması, orada yaşamakta olanların işi
dir. Halkların iradesine aykırı olarak birilerinin " 
dışarıdan gelip müdahalede bulunmaları ise hiç bir 
şekilde savunulamaz. Aksi taktirde ulusların kendi 
kaderlerini özgürce belirleme hakkını, onlar arasın
da bulunması gereken eşitlik ilkelerini rafa kaldırmak 
gerekir. 'Bu, dünyadaki tüm işgal eylemlerine ve sö
mürgeciliğe arka çıkmak, onları savunmak anlamı
na gelir. Bu bakımdan Kürdistan'da karşı karşıya 
kalınan her türden sorununun çözümü, halkımızın 
nasıl bir gelişme yolunu saçeceğinin belirlenmesi de 
onun kendi işidir, sömürgecilerin değil. ingiliz sömür
gecilerinin Hindi~tan ve öteki sömürgelerde şu ve
ya bu görünüm altında yaptıkları ne ölçüde haklı 
idiyse, ülkemizi ellerinde tutan zorba güçlerin ora
daki uygulamaları da o ölçüde geçerli ve yasaldır. 
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•• 
KURT HALKI 

KATLiAMLARLA YOKEDiLEMEZ 

Koalisyon Hükümeti, bir yandan "Kürt realitesini 
tanıdık" lafa,zanlıklarıyla Türkiye, Kürdistan ve gide
rek de Dünya kamuoyunu uyutma politikası 
güderken, ne menem şeyse, "tanıdığı" Kürt realite
sine bile tahammül edemeyerek, en acımasız 
biçimiyle onu da katlediyor. Perşembenin gelişi 
Çarşambadan bellidir. Devlet güçleri, aylardan ber
idir, tüm planlarını Kürt halkını sindirme, O'na 
yönelik bir katliam provası yapmaya yönelik olarak 
hazırlamıştı. Üstelik bu planlarını gizleme gereği 
bile duymuyorlardı.. En yetkili ağızlardan biri olan 
ÖZAL, "Baharda Doğu ve Güneydoğu'da (siz 
Kürdistan anlayın) PKK'Iılara karşı (siz Kürt halkına 
karşı anlayın) büyük bir 'operasyon (siz katliam an
layın) yapacağız diyordu. 

Kürt halkının 2604 yıldan buyana onurunu 
çiğnetmeden kutladığı Newroz, her f<utlanışında 
Kürdistan'ın dörtbir yanında ulusal mücadelenin 
şahlandığı gün olarak kendini gösteriyor. 1992 
Newroz'u yaklaşırken de Türkiye Kürdistanı halkı 
ulusal bayramını topraklarının dörtbir yanında her 
koşulda kutlayacağını söylüyordu. Kürt halkının bu 

. kararlılığı karşısında sıkışan hükümet de, daha 
Newroz'dan günlerce önce, Newroz'un her yerde 
"serbestçe" kutlanabileceğini ifade etmeye başladı. 
Aslında hükümetin bu beyanlarıyla kamuoyuna be-· 
nimsetmek istediği şey, Newroz'un bir Türk bay
ramı olduğunu kitlelere "kabullendirmek"ti. Öte 
yandan, sözümona Newroz'un kutlanmasını "serb
est" bırakarak, Kürt halkının , yüzyıllardır büyük bir 
kararlılık içinde yüksselttiği Newroz ateşini de • söndürmeyi hedefliyordu. Diğer yandan, Newroz 
yaklaşırken, insanlarda yoğun bir tedirginlik te 
oluşturulmaya çalışılıyordu . Newroz yaklaştıkça 
"ayaklanma" söylemleri alabildiğine fütursuz bir 
şekilde yayılır; Babıali Basını da bu söylemleri 
manşetlerinden indirmeyip, sürekli körüklerken, 
tüm devlet yetkilileri de "baharda Kürt halkına kan 
kusturacaklarını" söylüyorlardı. Daha Newroz günü 
gelmeden, lokal düzeyde yaşanan bir çok eylem 
ve olayda kolluk güçlerinin saldırıları ve New
roz'dan günlerce önce başlayan ve büyük bir 
yoğunlukla sürdürülen gözaltı furyası, Newroz'da 
olabilecek daha büyük çaplı kutlama ve gösterilere 

ŞEMSETTİN GÜRBÜZ 

devlet güçlerinin daha acımasızca saidıracağını ve 
saldırıların katliam boyutlarına ulaşacağını açıkça 

·gösteriyordu. Ki, 20 Mart 1992 tarihinde, Kürdis
tan'ın birçok bölgesinde başlayan ve halen de yer 
yer devam eden olaylar ve sonrasında yaşanan 
katliam boyutuna varan saldırılar, kay-gıların yersiz 
olmadığını da gösteriyor. 

Newroz süresince yoğun olarak yaşanan ve 
halen de daha az yoğunlukta olsa da süren olaylar
da, özel tim, polis, asker ve korucular tarafından 
katiedilenlerin sayısı, resmi ağızlarca 100 civarında 
ifade edilirken; Kürdistan'da olayların yaşandığı 
tüm yörelerde katiedilenlerin toplam sayısı, değişik 
kaynaklardan alınan bilgilere göre en az 300 ci
varındadır. Çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların 
oluşturduğu katiedilenlerin dışında, halen de ken
dilerinden haber alınamayan 1000'in üzerinde in
sanvardır. 

CiZRE 
Newroz gösterileri ilk olarak 20 Mart günü Ciz

re'de başladı. Cizre'de öğrenim gören öğrencilerin 
liselerde başlattıkları Newroz kutlamaları, aynı gün 
herhangi bir saldırı yaşanmadan şon buldu. Özel 
tim, polis ve askerlerin, Lise bahçelerinde yakılan 
ateşler etrafında yapılan kutlarnalara müdahalede 
bulunmadığı Cizre'de, Imam Hatip Lisesi'nde 
okuyan bir öğrenci, ruhsatsız silah bulundurduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Ertesi gün ise, C~zre'nin değişik yerlerinde top
lanan halk, dörtyolda biraraya gelmek üzere bulun
dukları yerlerden yürüyüşe geçtiler. Yine Cizre'nin 
değişik yerlerinde toplanan bir kısım insan ise, da
vullu-zurnalı etkinliklerle Newroz'u kutluyorlardı. Bir 
yandan kutlamalar devam ederken, yürüyüşçüler, 
çeşitli merkezlerden Cizre Mezarlığı'na doğru 
yürüyüşe geçtiler. Ancak yürüyüşçülerin önü kimi 
yerlerde özel tim, polis ve askerler tarafından bari
katlar oluşturularak kesilmeye başlandı. Önlerine 
barikat kurulup mezarlığa gitmeleri engellenan in
sanların büyük çoğunluğu, bulundukları yerlerde 
oturarak eylemlerini sürdürmeye devam ettiler. 
Henüz bu engellemeler devam ederken, çeşitli ke
simlerden silah sesleri de duyulmaya başlandı . 
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Silah seslerinin duyulmasından hemen sonra 
ise, barikatlarla önü kesilip mezarlığa gitmeleri en
gellenen ve mezarlığa ulaşabilen kimi insanlar, 
özel tim, polis ve askerler tarafından rastgele ta
ranmaya başlandı. Asker ve özel tirnin bu tarama
Ianna yer yer karşılık verilmesi üzerine de, tarama
lar yerini karşılıklı sokak çatışmaianna bıraktı. lık 
taramalarda ve daha sonrasında devam eden so
kak çatışmalarında onlarca insan yaşamını . ~i~irirk

en, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaşamını yıtırenler 
ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve 
çocuk ta var. 

Olaylar 21 Mart Newrez günü Cizr~'de 

yoğunlaşarak devam ederken, öğlen saatlerınde 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma 
yasağı konulmasına rağmen, Cizre'de silahlar sus
madı. 21 Mart'ın hemen ertesinde de devam eden 
çatışmalar sırasında, aralarında Sabah Gazetesi 
muhabiri lzzet KEZER'in de bulunduğu 35'e yakın 
insan yaşamını yitirdi. Gerek özel t!m ve polisi~ ga
zetecilerin çalışmasını engellemesı, gerekse bırçok 
yerde yoğun sıcak çatışmaların yaşanma.sı nede
niyle ölenlerin sayısını net olarak tespıt etmek 
mümkün değil. _. 

Cizre'de çatışmalar halen de durmuş degıl. De
vam eden çatışmalar, genellikle şehir merkezinden 
şehir dışına taşmış durumda. Cizre'de evle.rin ~ran
ması sırasında özel tim, polis ve askerların bırçok 
eve havanlı roketatarlı saldırılarda bulunduğu, 

birçok evin y~rlebir edilerek kullanılmaz hale getiril
diği de belirtiliyor. 
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ŞIRNAK 
Şırnak'ta ise, olaylar 

yoğun olarak 21 Mart günü 
başladı . 21 Mart günü 
Şırnak merkezinde bulu
nan Cumhuriyet Mey
danı'nda Newroz'u kutla
mak üzere, aralarında 

Belediye Başkanı, HEP, 
SHP ll Başkanları ve HEP 
Parti Meclisi Üyesi Mesut 
UYSAL'ın da bulunduğu 

kitle, değişik semtlerden 
meydana doğru yütüyüşe 

geçti. Bu arada Şırnak'ın 

köylerinden de kutlarnalara 
katılmak üzere gelenler 
vardı. Yoğun güvenlik 
önlemleri nedeniyle araba
ları şehir içine sokulmayan 

birçok köylü, çeşitli şekillerde şehir içi~e girerek 
kutlarnalara katılmak üzere Cumhurıyet Mey
danı'na doğru ilerlediler. Özel tim, polis ve askerle
rin korucuları da kullanarak yoğun önlemler aldığı 
Şırnak'ta, kutlamaya katılmak isteyenler.in ara~
mak istenmesi üzerine birçok yerde özel tım, polıs 
ve askerlerle halk arasında tartışmalar çıkmaya 
başladı. Bu tartışmalardan sonra görüşler~ne 

başvurduğumuz bazı Şırnaklılar tarafından kıtle 

arasına sızmış provokatörlerin veya bir provo~ 

katörün ateş açması üzerine kitlenin devlet gü9lerı 
1arafından tarandığı ifade edildi. Işaret olduğu ızle
nimi uyandıran tek bir el silah patlamasından he
men sonra, kitle yoğun olarak taranmaya başlandı. 
lik etapta taramaların hiçbirine kitle içinden karşılık 
verilmemesine rağmen, özel tim, polis ve askerler, 
öte yandan yüzleri puşilerle sarılı . ko.r~cular 
aralıksız silah patlatmaya, yer yer de kıtle ıçınden 

hedef gözeterek insanlara ateş etmeye devam et
tiler. Daha sonra kitle çeşitli biçimlerde dağılarak 
evlerine gitmeye başladı. Kitlenin dağılmasından 
sonra "güvenlik güçleri" operasyonlarını sürdürdü. 
Bu arada en az 20 insan yaşamını yitirmiş, onlarca 
kişi ise, çoğu ağır olmak üzere yaralanmış durum
daydı. Yaralıların hastaneye taşınmasının en~ellen
diği, yaralı taşıyan birçok şoförün tartakl~n~ı~ı. ~~t: 
ta bazılarının timlerin saldırılarıyla olduruldugu 
Şırnak'ta, akşam saat 18-18.30 sularınd.a bir ilkok~
lun bahçesinde ateş yakılmasının ve sılah seslerı
nin duyulmasının hemen akabinde ise, sokak 
çatışmaları şiddetini arttırdı. . Sokak . çatışmalar~ 
sürerken, mahalle aralarına gıren polıs panzerlerı 
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ve hakim tepelere yer
leşen tank, havan ve 
benzeri ağır silahlarla, 
Şırnak bir bütün olarak 
ateş altına alındı. En az 
50 evin tamamen yı

kıldığı Şımak'ta, aldı

ğımız bilgilere göre 60'ın 
üzerinde insan yaşa
mını yitirmiş durum
dadır. Olayların başla

masından iki gün son
rasına kadar devam 
eden çatışmalar ve özel 
tim, polis, asker saldı
rılarının dinmesinden 
sonra Şırnak sokak
larına hakim olan devlet 
güçleri, 23 Mart 1992 
günü çeşitli araçlarla 
halka çağrıda bulunarak 
silahlarını teslim etmele
rini ve herkesin Emniyet Müdürlüğü civarında bulu
nan stadyuma toplanmasını istediler. Stadyumda 
toplananlara hitaben bir konuşma yapan Vali, kit
leye tehditte bulunarak herkesi ihbarcılığa ve diğer 
yandan çatışanları da teslim olmaya çağırdı. Şu 
anda Şırnak'ta ana cadde üzerinde bulunan 
işyerlerinin % 99'u tahrip edilmiş durumdadır. 

Şırnak HEP ll Başkanı Abdullah ÖZCAN'ın 
işyerindeki maddi hasarın en az 200 milyon lira ci
varında olduğu söyleniyor. 

NUSAYBiN 
. Nusaybin'deki olaylar ise, 21 Mart Newroz günü 

Cızre ve Şırnak'ta kitlenin taranarak birçok ölümün 
-meydana gelmesinden sonra başladı. 21 Mart 
günü herhangi bir provokasyona meydan vermed
en, Newroz'u en olgun biçimiyle kutlayan halk, 
akşam saatlerine kadar şenliğini sürdürdü. Davu
zurnalar ve oyunlarla Newroz'u kutlayan, Newroz 
ateşini durmaksızın güçlendiren Nusaybin halkı, er
tesi gün ise Şırnak ve Cizre'deki olayları protesto 
etmek için şehir içinde bir yürüyüş düzenlemek is
tedi. Newroz kutlamalarından daha az sayıda bir 
~labalığın katıldığı yürüyüş kolu, Çağçağ Köprüsü 
cıvarında durdurularak geçişlerine izin verilmedi. 
Başlangıçta göstericilerin tartaklandığı olaylar 
sırasında, daha sonra göstericilere panzerlerden 
ateş açıldı. Köprü üzerinde bulunan kişilerin bir 
kısmının nehire düştüğü olaylar sırasında en az 10 
kişi yaşamını yitirdi. 

DENG 

DiYARBAKlR 
Newroz kutlamaları çeşitli biçimlerde Diyarbakır 

ve ilçelerinde de yapıldı. Diyarbakır ve ilçelerinde 
yapılan kutlamalarda herhangi bir olay meydana 
gelmezken, gösteri ve eylemlerin birçoğunda dev
let güçleri tarafından müdahalede bulunulmadı. 21 
Mart günü Diyarbakır esnafı kepenk kapattı. Diyar
bakır'ın kalabalık ve geniş alanlarında çeşitli okul
lardan öğrenci gençler ve öğrenci olmayan insan
lar ateşler yakıp, halaylar çekerek Newroz'u 
kutladılar. Newroz kutlamalarını stadyumda yap
mak• için izin başvurusu yapan, ancak başvurusu 
önce Valilikçe reddedilen, daha sonra Başbakan 
Süleyman DEMIREL'in talimatıyla yeniden izin ve
rildiği açıklanan HEP'in Newroz kutlaması HEP ll 
Yöneticilerince iptal edildi. HEP, Newroz'u parti bi
nasında, kabul biÇiminde kutlayacağını açıkladı. 

21 Mart sabahı, Diyarbakır'da Bağlar-Dörtyol, 

Şehitlik, Dağkapı, Melikahmet ve Esma Ocak 
Parkı'nda yapılan halkoyunları gösterilerine polis 
müdahale etmedi. Ancak yoğun güvenlik önlem
leriyle süren gösteriler sırasında topluluktan ayrılan 
kimi insanlar da gözaltına alındı . Diyarbakır'da 

Newroz'dan önceki 3 gün içinde gözaltına alınan
ların sayısının 150'yi bulduğu bildiriliyor. 

Diyarbakır merkezi ve ilçelerinde kepenk kapat
malarla yoğun eylemliliğin yaşandığı Newroz ey
lemlerinde, herhangi bir olcıy yaşanmazken, Cizre, 
Şırnak ve Nusaybin başta olmak üzere Kürdistan'ın 
birçok yerleşim biriminde yaşanan devlet saldırıları 
çeşitli kuruluşlar tarafından açıklama ve bildirilerle 
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protesto edildi. Diğer yandan · HEP Diyarbakır ll 
Örgütü'nde, aralarında DiyartJakır Milletvekilleri 
Hatip DICLE ve Leyla ZANA'nın da bulunduğu bir 
kısım demokratik kitle örgütü temsilcisi, iki günlük 
uyarı açlık grevi yaptılar. Açlık grevine katılanların 
çağrısıyla 28 Mart 1992 günü Diyarbakır halkı bir 
günlük sokağa çıkmama ve kepenk kapatma eyle
mine çağrıldı. 

SILVAN 
Silvan'da, yoğun güvenlik önlemleri alınmasına 

rağmen, 20 Mart akşamı Newroz kutlamaları 
başladı. Akşam genellikle bütün mahallelerde 
ateşler · yakılarak Newroz kutlanırken, ateşlerin 
tümünün etrafında kadınlı, çocuklu, erkekli yüzlerce 
insan yer alıyordu. Yer yer ufak çaplı müdahaleler 
olmasına rağmen, gösteri ve kutlamalar olaysız 
sona erdi. Polis, genellikle, sokak aralarında slo
ganlı olan kutlarnalara müdahale etti. 21 Mart günü 
HEP'in Silvan'da izin alarak düzenlediği Newroz et
kinliği yapıldı. Stadyumda halkın yoğun ilgisiyle kut
lanan Newroz'da, herhangi bir olay meydana gel
medi. Yerel sanatçıların katıldığı Newroz etkinliği 
akşam 16.30 sularında bitti. 

KULP 
20 Mart 1992 tarihinde Kulp'un Merke, Ağaçlı 

ve diğer köylerinden toplam 38 kişi gerekçesiz ola
rak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri
ni tesbit edebildiklerimiz şunlar: Çevre Sağlık Me
muru Ömer KOÇ, ilkokul öğretmeni soyadını tespit 
edemediğimiz Sırrı, Selahattin GÜNEŞ, Ziya YIL-
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DIZ, Mahmut SEYITHAN, Emin AY. 

VAN 
Newroz günü, Van şehir merkezi, özellikle dev

'let güçlerinin marifetleriyle yoğun olaylara sahne 
oldu. 

Saat 11 sularında, çoğunu çocukların 

oluşturduğu yaklaşık 1 00 kişilik bir grup, Cumhuriy
et Caddesi'nde türküler söyleyerek govend tuttu. 
lik etapta polis olaylara müdahale etmedi. 
Göstericilerin arasında bulunan kimi kişilerin 

çevredeki işyeri ve dükkaniarın camlarını kırmaya 
başlamaları üzerine, olayların yönü hızla değiş

meye başladı. Polis olaylara çok sert~ ve silahla 
müdahale etmeye başladı. Göstericilerin herhangi 
bir silahlı hareketi bulunmamasına rağmen, özel
likle özel tim ve polis birimleri rastgele ve hedef 
gözetmeksizin ateş açmaya başladılar. Bu ateş 

sırasında 17 yaşındaki Çetin BAYRAM yaşamını 
yitirdi. Olaylar sırasında 17'si kurşunla olmak ü
zere 30 kişi yaralandı. Kurşun yarası alan lsmet 
ARVAS kaldırıldığı hastanede 23.03.1992 günü 
yaşamını yitirdi._ Yaralılardan 7'sinin durumunun 
ağır olduğu bildiriliyor. 

Olaylar sırasında, şehir, tamamiyle polis ve 
askeri güçler tarafından ablukaya alındı. Cumhu
riyet Caddesi boyunca sıraya dizilen askerler, pa
nik ve korku yaratmak amacıyla sürekli havaya 
ateş ediyorlardı. Bunun yanısıra birçok yerde, 
göstericilerin taşkınlığına güvenlik güçlerince 
gözyumulduğu gözlendi. Hatta, silah kullanılmadan 
rahatlıkla dağıtılabilecek küçük gösterici grubuna 

r--:----ı:ın 
özellikle müdahale edil-
meyip, olayların daha da 
büyümesine gözyumuldu. 
Silahlı bir karşı koyma ol
madığı halde, gösteri
cilerin üzerine silahla ateş 
açıldı. Saat 13.30 su
larında, polis arabasın
dan, saat 14'ten itibaren 
sokağa çıkma yasağı uy
gulanacağı, herkesin evle
rine gitmesi yönünde a
nonslar yapılmaya baş

landı. Anons devam ederk
en bile polis ve askerler, 
sürekli havaya ateş ediyor 
ve halkta, çatışma olduğu 
izlenimi yaratmak istiyor
lardı. Zaten halkın büyük 
bir bölümü - işyerierini ka
patarak çarşıyı boşaltmıştı. 
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Olayların boyutlarını öğrenmeye çalışan insanlar
dan başka sokaklarda kimse görünmüyordu. Silah
la havaya ateş faslı saat 15'e kadar devam etti. Bu 
arada caddeler boşalmış ; gösterici grubu abluka 
~ltın~ _alınmış olmasına rağmen, çarşıda birçok 
ışyennın camları kırıldı ve tahrip edildi. 

Olaylar sırasında 260'a yakın insan gözaltına 
alındı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan insanların 
verdikleri bilg.ilere göre, gözaltında bulunan insan
lara yoğun işkenceler yapılmaktadır. 

Olaylardan çok sonra, sokağa çıkma yasağının 
sürdü~ü ve halkın bu yasağa yoğun olarak uyduğu 
gecenın geç saatlerinde, birçok ilerici, yurtsever in
sanın işyerleri, araçları, HEP yöneticilerinin 
işy:rleri, IHD başkanının dükkanı tahrip edildi, 
~~gmalan~ı. ~u tahrip ve yağmalama olaylarını pol
ısın yaptıgı ınancı halk arasında yaygın olarak 
söyleniyor. HEP Van ll Örgütü, 21 Mart günü saat 
19'da Kapalı Spor Salonu'nda yapmayı planladığı 
Newroz kutlamasını, olayların boyutu ve can 
güvenliğinin olmaması gerekçesiyle iptal etti. 

Olaylar sırasında bazı HEP yöneticilerinin ve so
rumluluk duyan y·urtsever kimi insanların çok 
yoğun çabalarına ve uğraşılarına rağmen olaylar 
önlenemedi. Olaylar sırasında Korucubaşı Sadun 
SAYLAN'ın aşiretine mensup korucuların da 
göstericiere ateş _açtıkları gözlendi. Ayrıca olaylar 
sırasında Yeni Ulke Gazetesi Van Bürosu'nun 
kapıs·ı kırılarak içeride tahribat yapıldığı gelen bilgil
er arasında. 

TATVAN 
17 Mart Salı günü, Tatvan Atatürk Lisesi 

öğrencileri Halepçe Katliamı'nı protesto etmek 
amacıyla , sabah saat 7.30-08 arası, okul 
bahçesinde toplanarak, dersleri bir gün süreyle 
boykot ettiklerini, ayrıca bu günü "ulusal yas" ilan 
ettiklerini açıkladılar. Okul bahçesinde toplanan 
yaklaşık 200 kişilik kızlı-erkekli öğrenci, düzenli 

, gruplar halinde okul bahçesini terkederek çarşıya 
doğru yürüyüşe geçtiler. Öğrenci korteji okulun 50 
m. ilerisindeki Tugay Komutanlığı civarında dura
rak, 1 dakikalık saygı duruşu yaptıktan sonra, "Ha
lepçe Jenosidi"ni yaratanları, günümüzde hala 
ülkemizde yapılan katliamları, dünyanın tüm ezilen 
halkları adına kınayarak, protesto ettiler. Protesto
dan sonra okula giren polisler öğrencilerin adlarını 
ve numaralarını almakla yetinmeyip, öğrencileri 

tahrik etmeye çalıştılar. Ancak öğrenciler büyük bir 
olgunluk göstererek provokasyona gelmediler. 

Newroz'un yaklaşmasıyla birlikte Tatvan'da 
olağanüstü önlemler alındı. 20 Mart'ı, 21 Mart'a · 
bağlayan gece, başta çarşı merkezi olmak üzere 

DENG 

birçok yerde (sokaklarda, evlerin önlerinde) ateşler 
yakılarak geç saatiere kadar halaylar çekildi. 
Coşkusunu ertesi güne saklayan kitle, gecenin 
ilerleyen saatlerinde dağıldı. 21 Mart Newroz sa
bahı saat 11 sıralarında, "Hizan Durağı" olarak ad
landırılan bölgede, yaklaşık 1500-2000 kişilik kitle 
toplandı. Yolu tamamen trafiğe kapayan kitle lastik
lerle yaktığı dev ateş etrafında halay çekerek 
türküler söyledi. Gösteri sırasında "Geli Kurda 
Rabın Jı Hevra Bı ra Bın , Bıji Newroz, Serhıldan Jiy
an e, Mazlum Doğan Ölümsüzdür" pankartları 
açıldı. Polisin müdahale etmediği gösteri o1aysız 
sona erdi. . 

Tatvan'da coşkulu Newroz kutlamaları sırasında 
herhangi bir olayın çıkmamasını ve kitlenin provo
kasyona gelmeyerak Newroz'u büyük bir olgunluk 
içinde kutlamasını hazmedemeyen polis ve özel 
tim, 26 Mart günü Tatvan merkezinde Nedim 
ÇOLAK'a ait evi bastı. Evde bulunan Nedim 

ÇOLAK ve eşini gece saat 1.30-2 sıralarında gö
zaltına alan polis, bu insanlar hakkında herhangi 
bir bilgi vermiyor. Yakınları , ÇOLAK ve eşinin 

yaşamlarından endişe duyduklarını belirtiyorlar. 
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Tatvan ve çevresinde gözaltına alınanların sa
yısının 10Q'ün üzerinde olduğu gelen bilgiler 
arasında . 

GÜROYMAK 
Newroz günü, çok sayıda özel tim ve polisin 

geniş önlemle'r aldığı Güroymak'ta bir günlük ke
penk kapatma eylemi yapıldı. 

Newroz'u Tatvan'da kutlamak üzere Tatvan'a 
gelen 4 kişi Tatvan girişinde gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 3'ünün daha sonra serbest 
bırakıldığı bildiriliyor. Gözaltına alınanlar arasında, 
haklarında sOrgün kararı çıkmış iki öğretmenin de 
bulunduğu gelen bilgiler arasında . 

DOGUBAYAZIT 
Newroz kutlamaları dolayısıyla , D0ğubayazıt'ta 

da günler öncesinden gergin bir hava yaşanıyordu . 
Bu gerginlik sonucu insanlar büyük oranda tedir
gindi. 

Doğubayazıt'ta ilk hareketlilik Sağlık Meslek Li
sesi'nde yaşandı. 18 mart Çanakkale Şehitlerini 
Anma Günü ile ilgili olarak yapılan törende, 
öğrencilerden biri töreni eleştiren bir konuşma 
yaptı. Daha sonra lise öğrencileri tören alanını ter
kettiler. Ertesi gün de öğrencilerin okula gitmemesi 
okul idaresini harekete geçirdi. Idare, bu olaydan 
dolayı birçok öğrenciye uyarı cezası verdi . 

20 mart ,günü Doğubayazıt Lisesi öğrencilerinin 
bir çoğu okula gitmeyerek boykot başlattılar. Okula 
giden öğrenciler de polis tarafından sorguya 
çekilerek, dersleri boykot eden öğrencilerin isim ve 
numaraları alınmaya çalışıldı. 

21 Mart günü ise Ağrı merkez, Diyadin ve 
Doğubayazıt Ilçeleri'nde kepenk kapatma eylemi 
yapıldı. Özellikle Doğubayazıt'ta polisin yoğun 
önjemler aldığı göze çarpıyordu . Kolluk güçleri ; 
özel timleri, resmi ve sivil polisleri ve panzerleriyle 
tüm sokakları tutmuştu. Ilçede büyük bir gerginlik 
yaşanıyordu. Saat 9.30-10 sıralarında, şehrin 
çıkışında bulunan Tugay Komutanlığı civ~rında si
lah sesleri duyulmaya başlandı. Sesler öğlen saat
lerine kadar devam etti. . Öğlenden sonra ilçe 
merkezinde toplanan yaklaşık 30 kişilik bir topluluk 
yürüyüş yapmak istedi. Ancak yürüyüş özel tim ve 
polislerin dipçik ve coplarıyla dağıtıldı. Toplulukta 
bulunan birkaç yaşlı kadın · çok kötü biçimde 
dövüldü. Akşam saat 18.30 sıralarında Doğu
bayazıt'ı çevreleyen, yakın iki tepede oldukça 
büyük iki Newroz ateşi yakıldı. Ayrıca ilçede bulu
nan kimi evlerin bahçelerinde de Newroz ateşleri 
yakıldı. Yakılan ateşlerin etrafında toplanan insan
lar, zılgıt sesleri ve halaylarıyla Newroz coşkusuna 
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katılı yordu . Polis bu etkinliklere müdahale etmedi. 
Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren şenlikler 
olaysız sona erdi. Kepenk kapatma · eylemi 
Doğubayazıt'ta Newro:z'u izleyen 3 gün boyunca 
devam etti. 

25 mart günü 20 ki şilik bir topluluk, mezarlığı 
ziyaretleri sırasında özel tim ve polis tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimlerini 
tespit edebildiklerimiz şunlar: Halis ŞAHIN, Musta
fa ANDIÇ, Mehmet YILDIZ, Mehmet ÇOKTIN, 
Mehmet Ali ÖZ. Olaylardan sonra ilçede yoğun 
gözaltılar yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına 
alınanların sayısının 70 civarında olduğu ve ara
larında çok sayıda kadının da bulunduğu gelen bil
giler arasında. 

28 Mart pazartesi günü polisin, Doğubayazıt Li
sesi öğrencis i Selim KOÇKAR' ı gözaltına alması 
üzerine, öğrenciler bir kez daha derslere girmeme 
eylemi başlattılar. Okul bahçesinde toplanan 
öğrenciler , eylem sırasında okula gelen polislere 

· gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılıncaya 
kadar derslere girmeyeceklerini söylediler. Polis 
öğlenden sonra herkesin derslere girmesi, derslere 
girmeyeceklerin tutuklanacakları tehdidi ile öğren
cileri dağıttı .. Gözaltına alınan öğrenci ertesi gün 
serbest bırakıldı. 

24 Mart sonrasında şehir genelde sakin. 
Gözaltına alınan ve tutuklananların ailelerinde ise 
tedirgin bir bekleyiş hüküm sürüyor. Polis ve özel 
timler ilçede adeta gövde gösterisi yapıyorlar. 

AGRI 
Ağrı'da Newroz günü % 100 katılımla k~penk 

kapatma eylemi yapıldı. Şehrin kimi mahallelerinde 
t;Jewroz ateşleri yakıldı. Yakılan ateşler etrafında 
türkü ve halaylarla Newroz büyük bir olgunluk 
içinde kullandı. Aynı gün polis tarafından şehrin 
merkezi yerlerinde, üzerlerinde "Devlet Gün 
Ağartır, Eşkiya Gün karartır, Devlet Sizin Güven
liğiniz Için Sizin Yanınızda , Türk Vatanı Bölünmez 
Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Bir Bütündür, Batılı 
Ülkelerin Hedefi Kürdistan'ı Kurmak Değil, O 
Bölgeleri Üs Yapmaktır, Sen Kendi Milletvekilini 
Kendin Seçmiyor Musun? Seçen De Seçilen De 
Senin Hemşehrin Değil Mi? Öyleyse Neden Yeni 
Bir Meclis Aldatmacasına Kanı-yorsunuz? Önce 
Türk- Kürt Diye Bölmeye Kalk-tıklar Bizi, Sonra da 
Zaza-Kurmanc Ayrımı Çıkar-dılar, Şimdi De Sunni
Alevi Diyorlar. Böyie Parçalanmış Bir Türkiye Kimin 
Işine Gelir" ibareleri bulunan pullama ve 
kuşlamalar yapıldı. 

Newroz sonrası şehir merkezinde yoğun bir 
gözaltı turyası yaşanıyor . Gözaltına alınanlardan 
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isimlerini tespit edebildiklerimiz şunlar: Mehmet 
BIRKAN, Mehmet ÇIFTÇI, Necmettin EFE. Ayrıca 
Ayhan AKKUŞ, Kerim YILDIRIM, Nesim ÖZTÜRK, 
Murat ÜLGEN ve Müdür KAYA ise tutuklanarak 
Ağrı Cezaevi'ne konuldu. 

lG DIR 
Newrez günü, çevre köylerden ilçe merkezine 

doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 4- 5000 kişilik bir 
kitle, lğdır'a 8 km. uzaklıktaki Panik (Özdemir) 
Köyü yakınlarında durduruldu. Kitlenin etrafı polis 
ve özel timler tarafından sarıldı. Ancak tüm provo
kasyon girişimlerine rağmen, yarısını rengarenk 
ulusal giysilerini · giymiş kadın ve çocukların 

oluşturduğu kitle, yaklaşık 5 saat boyunca coşkulu 
bir biçimde kutlamalarını sürdürdü. Daha sonra ki
tle sessiz bir biçimde dağıldı. 

ARALIK 
21 Mart günü çevre köylerde toplanan SOO ci

varında kişi, davul-zurna eşliğinde ve ellerinde 
meşalelerle, yaklaşık 15 km.'lik yolu yürüyerek 
ilçenin girişine geldiler. Ilçe girişinde polis ve· özel 
tim kitleyi geri çevirmek istedi. Bazı orta yaşlı 

köylüler tartakland ı. Kitlenin mezarlığı sessizce ziy
aret edip dağılacağını bildirmesine rağmen, ken

dilerine izin verilmedi. Kendisine yönelik ha
karetlere dayanamayan kitleden bir genç kızın, 

Karakol Komiseri'ne tokat atmasıyla gerginlik iyice 
yükseldi. Polis tekrar s.aldırarak kitleden 3 kişiyi 

gözaltına almak istedi. Ancak kitlenin kararlı dire
nişi sonucu gözaltına alınmaya Çalışılan 3 kişi po
lise verilmedi. Daha sonra kitle sessizce dağıldı. 
Köylerde. Newrez şenlikleri ise büyük bir coşkuyla 
gece bôyunca sürdü. 

ADANA 
DENG Dergisi Adana Temsilciliği tarafından 

yapılan başvurunun kabul edilmesi sonucu, 21 
. Mart günü Adana'da Newrez şenliği düzenlendi. 
Ancak şenfiğe izin verilmesine rağmen, polis, şen
liğin afişlerini asan kahvehane sahiplerini tehdit 
etti, üzerlerinde şenlik bileti bulunan insanları gö
zaltına aldı. 

Baskı ve sindirme çabaları salon civarında da 
sürdürüldü. Salonun çevresi ve giriş kapısı polis ta
rafından adeta kuşatıldı. Gelen davetliferin üzerieri 
tek tek arandı. Bahar Sendromu'nun yarattığı ger
ginlik ve polisin estirdiği teröre rağmen yaklaşık 
500 kişilik bir kitle şenliği izledi. 

Gece Newrez'un tarihsel özellikleri ve günü
m9zde kazandığı niteliklerini vurgulayan açış 

DENG 

konuşması sonrası yapılan saygı duruşu ile baş
ladı. 

Saygı duruşundan sonra HKD Amed ekibi bir 
gösteri sundu. Daha sonra sahneye çıkan Şanoya 
Roja Azadi oyuncuları, gecenin özelliğine de denk 
düşen Dawiya Dehaq adlı oyunlarıyla kitlenin 
büyük beğenisini kazandılar. Şanoya Roja Aza
di'den sonra sahneye çıkan Bıjar, geleneksel Kürt 
ezgilerinden oluşan repertuarıyla kitleyi adeta 

Kürdistan'ın dörtbir . tarafı nd~ gezdirdi. Bıjar'dan 

sonra sıra 12 Eylül öncesinin değerli sanatçısı 

Roja'daydı. Kitle, prog-ramı sırasında govendleriyle 
Roja'ya eşlik etti. Daha sonra Mersin DENG okuyu
cularının oluşturduğu halkoyunları ekibinin Bitlis 
yöresinden sunduğu oyunlar kitlenin beyenisini ka
zandı. Gecede son olarak, sahneye çağdaş yorum
ları ve marşlarıyla Koma Denge Azadi çıktı. Diyar
bakır'da yaşadıkları gözaltı ve işkence uygula
malarına inat, sesleri adeta daha gür çıkan Koma 

Denge Azadi'yi kitle bağrına 

bastr. Gece büyük bir olgun
luk ve disiplin içinde sona 
erdi. 

DENIZLi 
Denizli'de Newrez kutlam

aları coşkulu bir biçimde 
yapıldı. Newroz gecesi Deniz
li'de açık alanda büyük bir 
ateş yakarak Newroz'u kutlay
an kalabalık bir kitle, kutlania

A. Harnit TOLUN larını gece boyunca sürdürdü. 
"Herkes istediği gibi Newroz'u kutlayabilir" dema
goji-leriyle kamuoyunu aldatmaya çalışan hükümet 
ve onun kolluk güçleri, gerçek yüzlerini sonraki 
günlerde gösterdiler. 25 Mart günü, Denizli'de 
yoğun bir gözaltı operasyonu başladı. Gözaltına 

alınanlara yoğun işkenceler yapıldı. Aralarında 

DENG Dergisi Denizli Muhabiri A. Harnit TOLUN 
ve Nusbahattin SABUNCU'nun da bulunduğu bir
çok kişi gözaltında yoğun işkenceler gördükten 
sonra, haklarında herhangi bir yasal işlem 
yapılmadan, emniyetten , serbest bırakıldılar. Gör
düğü işkenceler sonucu sol yanağı şişen ve alt 
dudağının sol tarafı patlayan A. Harnit TOLUN ve 
Nusbahattin SABUNCU, Savcılığa suç duyurusun
da bulundular. Muhabirimiz meydan dayağına ma
ruz kaldığını, erkeklik organının copla sıkıştırılarak 
ezildikten sonra coplandığını, ölümle tehdit edil
diğini belirtiyor. Denizli'de yoğun polis terörü ve 
gerginlik sürüyor. 
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KURDISTAN KAYNIYOR 

SiiRT 
Siirt Eğitim Fakültesi'nde Halepçe Katliamını ve 

1978'de Istanbul Üniversitesi'nde 7 öğrencinin 
ölümüyle sonuçlanan faşist saldırıyı protesto etmek 
amacıyla yapılan forumun olaysız sona ermesin
den sonra, polis ve özel tim, Siirt Yükseöğrenim 
Öğrenci Vurdu'nu bastı. Baskında, öğrencilerin 
eşyaları talan edilircesine dağıtıldı, parçalandı. · 
Baskın sırasında çok sayıda öğrenci, polisin ve 
özel tirnin saldırıları sonucu çeşitli yerlerinden yara
landı lar. Saldırılarda sağ gözü çıkan ve şu anda 
hastanede tedavi gören Eğitim Fakültesi öğrencisi 
MahmutKÜÇÜKKAYA olayı şöyle anlattı: 

"Okulda, Halepçe ve 1978 katliamlarını protesto 
etmek için olaysız bir forum düzenledik. Forumdan 
sonra yurda gittik. Bir süre sonra 100 kadar polis 
yurdu bastı. Beni odaya götürüp ölümle tehdit ede
rek, dövdül~r. Yediğim dayak sonucu sağ gözüm 
çıktı." Olaydan sonra arkadaşları tarafından D.Ü. 
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan KÜÇÜKKAYA 
hemen ameliyata alındı. Dokterlar, KÜÇÜKKA
YA'nın sağ gözünün görme yeteneğini kaybettiğini 
belirtiyorlar. Ayrıca, olayda çok sayıda arka
daşlarının gözaltına alındığını belirten öğrenciler, 
gözaltına alınanların yaşamlarından endişeli olduk
larını belirtiyorlar. 

. DARGEÇiT 
18 Mart 1992 günü, Dargeçit'e bağlı Karabayır 

Köyü'ne yüzlerce asker ve özel tim tarafından 
yapılan baskın sonucu, 3'ü çocuk toplam 17 kişi 
öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Edindiğimiz bil
gilere göre olay şöyle gelişti: M. Zeki SOY ve Ab
dullah SOY adlı iki kardeşe ait evin, PKK militan- · 
larının barındığı gerekçesiyle özel tim ve askerler 
tarafından bombalanıp taranması sonucu, ·M. Zeki 
SOY, Abdullah SOY, V. S. (9}, Y. S. (17), B.S. 
(15}, R.S. (10}, Ramazan SOY (18}, R.S. (4), S.S. 

. (10} olay sırasında öldüler. Ayrıca, yaralı olarak Di
yarbakır'a hastaneye kaldırılan iki kişinin de hasta
nede öldüğü gelen bilgiler arasında. 
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MiDYAT 
18 Mart 1992 günü, Midyat Nüfus Memuru Zey

nettin DEMIR, sabah evinden işe giderken uğradığı 
silahlı saldırı sonucu öldürüldü. ldil doğumlu olan 
DEMIR, Midyat ve ldil'de yurtsever ve sevilen bir 
kişiliğe sahipti. DEMIR'in cenazesi, ldil'de, yaklaşık 
5000 kişinin katıldığı bir törenle toprağa verildi. 

BATMAN 
20 Mart 1992 tarihinde Batman'da, Newroz'u 

yasal olarak kutlamak üzere başvuruda bulunan 
tertip komitesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 
yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların 
devam ettiği gelen bilgiler arasında. 

KlZlLTEPE 
4 gün boyunca kuşatma altında tutulan 

Kızıltepe'nin 4 köyünden, asker ve timler, 20 Mart 
1992 günü geri çekildiler. Ancak geri çekilme 
sırasında zor kullanarak ve kimilerini de yarlaya
rak; Yedikardeş Köyü'nden Mahmut AKAY, Meh
met AKAY, Nevaf AKAY, Hamdullah AKCAN, Haki 
AKCAN, Şeyhmuz TAVŞAN; Ölüköy'den Mahsum 
ASLAN, Nuri ASLAN, Ahmet ASLAN, Mehmet 
TURGAY ve isimleri tespit edilemeyen çok sayıda 
köylünün gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında . 

DiYARBAKlR'DA BiR "FAiLi MEÇHUL" 
CiNAYET DAHA 

23 Mart 1992 günü sabah saat 8.00 civarında, 
evinden çıkarak görev yaptığı Alipaşa Ilkokulu'na 
gitmekte olan, Cizre nüfusuna kayıtlı ilkokul 
öğretmeni Mehmet GEREN (42}, okulun kapısında, 
kafasına sıkılan tek kurşunla vurularak öldürüldü. 
Olayın görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, 
saldırganların 4 kişi oldukları, uzun namlulu silahlar 
taşıyan 3'ünün köşe başlarını tuttuğu, birinin ise 
GEREN'in yanına yaklaşarak elindeki tabancayla 
başına tek kurşun sıktığı öğrenildi. 
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Daha önceleri Diyarbakır'ın Silvan Ilçesi'nde 12 
yıl görev yapan GEREN, 2,5 yıl önce Diyarbakır'a 
atanmıştı. Yurtsever kişiliğiyle tanınan GEREN, 
Eğit-Sen'in üyesi ve aktif çalışanlarındandı. 

Devlet Hastanesi Morgu'ndan saat 14.00'da 
alınan cenaze, Eğit-Senli öğretmen arka
daşlarından oluşan yaklaşık 300 kişi tarafından 

Mardinkapı Me zarlığı'nda toprağa verildi. 

SiLVAN DURULMUYOR 
25 Mart 1992 akşam saat 21.30. sıralarında, 

çarşıdan evine gitmekte olan 22 yaşındaki Hamdu
sana IPEKÇI, 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. 
Önce sopalar1a dövülen genç, daha sonra 
vücudunun çeşitli yerlerine sıkılan 7 kurşunla 

öldürüldü. Yakın çevresi tarafından, lpekçi'nin 
ağabey.inin Silvan'da bir kıraathane işlettiği , bu 
yüzden Ramazan ayında Hizbullahçı çevreden teh
dit aldığı ve IPEKÇI'nin de bundan dolayı 
öldürüldüğü ifade ediliyor. 

Ayrıca 26 Mart günü Silvan'da, 16 yaşmc@ki 
G.K. adlı bir bayan, mahallede başı açık bir 
biçimde dolaştığı için, siyah çarşaflarla örtünmüş 4 
kadının saldırısına uğradı. Saldırganlar; "Bu bir 
uyarıdır, bundan sonra başı açık sokağa çıkan 

kızların sonu böyle olacak, bütün kadınlar kapana
caklar~ tehdidinde bulundular. G.K.'nın elbiselerinin 
yı rtıldığı ve vücudunun birçok yerinde sıyrıkların bu-
lunduğu gelen bilgiler arasında . · 
· 30. Mart gecesi saat 22.30 sıralarında , Hizbul-

. lahçı olarak tanınan Hacı BIÇER'in evi bir grup 
tarafından basıldı. Evde bulunan Hacı BIÇER 
öldürüldü, eşi de ağır yaralandı. Ertesi gün yapılan 
cenaze törenine Silvan'dan kimse katılmadığı, 

çevreden gelen yaklaşık 500 kişinin cenazeyi 
kaldırdığı tespit edildi. · 

Öte yandan, 31 Mart akşam saatlerinde, eski 
Yoğurt Pazarı civarında saatçilik yapan Ramazan 
YAVUZKILIÇ adlı esnaf, dükkanında bulunduğu bir 
sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı 
olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 
kaldırılan YAVUZKILIÇ, tüm müdahalelere rağmen, 
başından aldığı kurşun yarasından dolayı kur
tarılamadı. YAVUZKILIÇ'ın yakın çevresi olayın, bir 
gece önce evinde öldürülen Hizbullahçı olarak 
tanınan Hacı BIÇER'in intikamını almak amacıyla 
gerçekleştirildiğininsanıldığını söylülorlar. 

Yine 2 Nisan günü akşam saat 18.20 sularında, 
Demirciler Sokak'ta oto yedek parçacılığı yapan 
Menaf ŞIMŞEK {38) ve babası lzzettin ŞIMŞEK, 3 
kişinin silahlı saldırısına uğradılar. Edindiğimiz bilgi
lere göre olay şöyle gelişti : Dükkanını kapatarak 
evine gitmekte olan Menaf ŞIMŞEK ve Belediye 

DENG · 

Encümen Üyesi babası lzzettin ŞIMŞEK, yolda 3 
kişinin silahlı saldırısına uğradılar. lzzetin 
ŞIMŞEK'in de saldırıya silahla karşılık vermesi so
nucu çatışmaya dönüşen olayda, vücudunun çeşitli 
yer1erınden 4 kurşun yarası alan Menaf ŞIMŞEK 
ölürken, ağır yaralanan lzzettin ŞIMŞEK D.Ü. Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 

Saldırganlardan, Batmanlı olduğu tespit edilen Fikri 
BAYRAM da, ayaklarından aldığı kurşun yara
larından dolayı hastaneye kaldırıldı. BAYRAM'ın 

daha sonra "meçhul" kişilerce askeri hastaneye 
götürülüp bakım altına alındığı belirlendi. Olayın 

görgü tanıklarından Ercan isimli bir şahıs da 3 
Nisan günü (ertesi gün) sabah saatlerinde evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu · öldürüldü. 
Menaf ŞIMŞEK Silvan'da ilerici, yurtsever olarak 
tanınan bir esnaftı. ŞIMŞEK'in öldürülmesini Hiz
bullahçıların gerçekleştirdiği yaygın olarak 
söyleniyor. 

8 Nisan günü Ahmet TURAN ve Nihat KADI
NAN adlı !ki yurtseverin öldürülmesinden sonra, 
Silvan bir kez daha kana bulandı. Görgü 
tanıklarından aldığımız bilgilere göre olaylar şöyle 
gelişti : sabah saat 9.30 sıralarında Silvan Semt 
Pazarı'ndan alışveriş yapmaya giden Ahmet 
TURAN ve Nihat KADINAN, alışverişten hemen 
sonra Azizoğlu Caddesi üzerinde bulunan Noter'in 
bitişiğinde öldürüldüler. Silvan'da yaklaşık 1 O 
günden beridir süregelen ve PKK Hizbullah 
çatışmasının yansımaları şeklinde değeriandirilen 

olaylardan sonra da, bu kez Silvan'da Hizbul
lahçıların etkili kişilerinden biri olraka bilinen Emrul
lah SÜTŞURUBUtnun dükkanı tarandı. Olay 
sırasında dükkanda bulunan Suat SÜTŞURUBU, 
çenesinden ağır yaralandı. Olay sırasında Suat 
SÜTŞURUBU'nun çelik yelekli olduğu için 
ölmediği, olayı gören birçok kişi tarafından söyle
niyor. Polis, Ahmet TURAN ve Nihat KADlNAN'ın 
öldürülmelerinde göstermediği duyarlılığı, bu olay
da fazlasıyla gösterdi. Dükkanın taranmasından bir 
süre sonra saat 12.00 civarında ise, yine Hizbul
lahçı olarak bilinen iki kardeşe yönelik silahlı saldırı 
oldu. Saldırıda Menaf YAVUZ ölürken, kardeşi 
llyas YAVUZyaralı olarak hastaneye kaldırıldı . 

Aynı gün içinde ikisi Kürt yurtseveri, biri Hizbul
lahçı 3 kişinin ölmesi, Hizbullahçı olarak bilinen biri
nin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan 
sonra Silvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Ölenlerin cenazeleri ise, 4 kişilik ekipler halinde, 
polis denetiminde toprağa verildi. 

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü sırada. bazı 

tim ve polislerin, sokaklara "MSP", "MÇP", "DSP" 
gibi yazılar yazdıkları tespit edildi. Sokağa çıkma 
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yasağı ile birlikte operasyanlara da başlayan devlet 
güçleri, yoğun olarak insanları gözaltına almaya 
başladı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu 
yurtsever ve devrimciler oluşturuyor. Polisin gözal
-tına alma sırasında kullandığı tek kriter Hizbul
lahçı olmamak. 

.. <,?layların ertesi günü Olağanüstü Hal Bölge Va
lısı Unal ERKAN Silvan'a gelerek Kaymakam, Muh
tarlar, Oda Temsilcileri ve bazı tanınmış sirnaların 
çağrılı olduğu birtoplantı yaptı. 

Toplantıda ~ulunan kimi katılımcıların verdikleri 
bilgilere göre ERKAN, toplantıda sorunlara çözüm 
'getirmekten çok, Hizbullahı suçsuz ilan etmenin 
yollarını aramış ve Kürt halkını bir bütün olarak ola
yl~ırdan sorumlu ilan etmeye çalışmış. Toplantıdan 
hemen sonra, akşam saat 17.00 sıralarında 
sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sokağa çıkma 
yasağının kaldırılmasından yaklaşık yarım saat 
sonra ise, ellerinde kalaşnikoflarla dolaşan iki kişi 
ile polis arasında çıkan çatışma sonucunda, soyadı · 
tespit edilemeyen Celal adlı bir şahıs öldü, Mehmet 
YAVUZ adlı biri ise silahıyla birlikte sağ olarak ya
kalandı. Bu iki şahsın da Hizbullahçı olarak 
tanındığı belirtiliyor. Yine Silvan halkının anlatım
Iarına göre polis, önce bu iki şahsın Hizbullahçı ol
duklarını bilmediğinden çatışma çıkmış, ancak Hiz
bullahçı oldukları anlaşıldıktan sonra çatışma 
hemen kesilmiş. 

Öldürülen Kürt yurtseverlerinin cenaze 
törenlerine katılan kitlenin; törende birlik ve 
dayanışma ifade eden ve ayrıca çoğunluğu 
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müslüman olan Kürt halkının dini duygularını 
sömürüp, onlar arasında devlet yanlılarının 
sayılarını çoğaltma yönünde çabalar içinde olan ve 
bu yönüyle sömürgecilere hizmet eden Hizbul
lah'ın , müslüman ve yurtsever Kürtleri de katiet
tiğini teşhir edici yönde sloganlar da attığı muhabi-

rimiz tarafından bildiri
liyor. Törene katılanlar 
polis tarafından videoya 
alındı. Tören sırasında 
hiç bir o.lay yaşanmama
sına rağmen, aynı 
akşam polis törene ka
tıldığı tespit edilen bir
çok kişiyi ve törene katıl- . 
mayan kimi insanları da 
gözaltına aldı. · 

Silvan'da en son olay 
15 Nisan tarihinde ger
çekleşti.. Aynı gün A. 
Samet' ÇETIN 3 kişi-nin 
silahlı saldırısı sonucu 
öldürüldü. Kahvehane
den evine gitmekte iken 
saldırıya uğrayan ÇE
TIN'i öldürenleri kovalay
an Silvan halkı, katiller

den ikisinr sağ olarak yakaladı. Halkın elinden zorla 
alınan saldırganlardan birinin, Adil BILMEZ adlı, 
yörede Hizbullahçı olarak tanınan şahıs olduğu ve 
halen gözaltında olduğu gelen bilgiler altında . 

KULP 
20 Mart 1992 günü Kulp'un Merke, Ağaçlı ve 

diğer kimi köylerinden toplam 38 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan isimlerini tespit ede
bildiklerimiz, şunlar:· Çevre Sağlık Memuru Ömer 
KOÇ, soyadını tespit edemediğimiz Sırrı adlı bir il
kokul öğretmeni, Selahattin GÜNEŞ, Ziya YILDIZ, 
Mahmut SEYITHAN, Emin AY. . 

Ayrıca Kulp Lisesi'nde 30 Mart 1992 günü bir 
günlük okula gitmeme eylemi yapıl.dı. Newroz kut
lamaları sırasında halka karşı estirilen devlet 
terörünü protesto etmek amacıyla gerÇekleştirilen 
boykot sırasında jandarma tarafından Kulp Lise
si'ne baskın yapılarak okulda arama yapıldı, okul 
yönetiminden okula gelmeyen öğrencilerin listesi 
istendi. Ertesi gün okulu tekrar basan jandarm~. 
Ortaokul bölümünden 3, Lise bölümünden 3 olmak 
üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların isimleri şöyle: Zozan ÖZGEN, lbrahim 
DENIZ, Yusuf ÖZGEN, Cihan DENIZ, Zahir 
AYDIN, Mahmut ACAR. 
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Bunun dışında sık sık Kulp Lisesi'ni basarak 
öğrenciler üzerinde olumsuz psikolojik etkiler ·. 
bırakan jandarma, okul idaresi ve Kaymakamlık'la 
işbirliği yaparak öğrencilerin bir çoğunu, özellikle 
de yurtsever ve demokrat öğrencileri tastikname 
almaya zorluyor, bu öğrenciler sudan bahanelerle 
gözaltına alınarak öğrenim hakları engelleniyor. 

Bunun yanında, 16.04.1992 günü, Kulp'un 
Reşıka (Başbuğ) Köyü'ne jandarmalar tarafından 
baskın yapıldığı ve köy dışında dedektörle yapılan 
aramalarda bir kısım silah ele geçirildikten sonra 
jandarmanın köyden ayrıldığı bildiriliyor. 

Köyden ayrılan askeri birliğin köy çıkışında bu
lunan Newala Heva mıntıkasında saldırıya 

uğramasından sonraki gün, Ilçe halkına Karakol 
komutanı tarafından , yüryüş yapmaları veya me
zarlığa gitmeleri durumunda hepsinin taranacağı 
yönünde tehdiNerde bulunuldu. 

LiCE 
5 Nisan 1992 günü akşam saat 21-21.30 

sularında Lice'de terör estiren özel tim, polis ve as
kerler, en az 1 O' u kurşun yarası olmak üzere 40'ın 
üstünde insanın kasatura ve benzeri aletlerle yara
lanmasına , 2 kişinin de yaşamını yitirmesine neden 
oldu. Oiaylar sırasında birçok dükkan ve 1 OO'ün 
üzerinde araç ta tahrib edildi. 

Bayramın ikinci günü, akşam saat 2l.oo· 
sularında, kahvehanelerde oturan insanlar, ansızın 
şehir içinde otomatik silahlarla taramaların oldu
ğunu belirterek, yarım saatlik yoğun ateşten sonra 
şehrin elektriklerinin kesildiğini, bu kez tim, asker 
ve polislerin ilçeyi ablukaya alarak kahvehanelerde 
oturan insanlara karşı yoğun terör estirdiklerini be
lirtiyorlar. lık ateşin nasıl ve niçin başladığını bilme
yen halk, "büyük bir olasılıkla devlet, terör estirmek 
için provokasyon · yaratıyor" eğiliminde birleşiyor. 

Öte yandan Karakol'un PKK' Iılarca taciz ateşi altı
na alındığı, bunun üzerine çıkan çatışmadan sonra 
devlet güçlerinin sivil halka yönelik terör estirdiğini 
belirtenler de var. 

Elektriklerin kesilmesinden sonra izli mermilerle 
ortalığı aydınlatan özel tim asker ve polisler; yoğun 
ateşle birlikte şehirde bulunan kahvehaneleri . bas
maya başladılar. Kahvehanelerde bulunan insanla
ra birçok hakaretlerde bulunulduktan sonra, 5 daki
ka süre içinde evlerine gitmeyenierin taranacağı 
tehditleri yapıldı. Daha sonra sokaklarda bulunan 
insanları yerlerde süründürüldü. Bu sırada onlarca 
insanın da askerlerin kasatura darbeleri sonucu 
vücutları parçalandv. Estirdikleri terörü yeterli gör-

. meyen devlet güçleri bu kez Baba Çayevi'ni taray
arak içeride bulunan Hikmet (Hükmü) MENEKc 

DENG 

ŞE'nin kafasından aldığı kurşun yarası sonucu 
ölümüne, tarama sırasında ayakta duran Mehmet 
Şi rin KORKUSUl'un da ayaklarından yaralan
masına neden oldular. Olaylar sırasında yaralanan 
birçok insan, yakınları tarafından Diyarbakır Tıp 

Tıp Fakültesi Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altına alındılar. Birçok yaralının 
da, evinde tedavi edilerek hastanelere getirilmediği 
gelen bilgiler arasında . Diyarbakır Devlet Hastane
si'ne kaldırılan ve vücudunun büyük bir kısmı kasa
turalarla parçalanan. Belediye Zabıta Memuru Tah-

. sin DEMIRHAN ve elinden aldığı kurşunla yara
lanan Süleyman ERGÜN halen tedavi altında bulu
nuyorlar. Özellikle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde is
mini tespit edemediğimiz 5'in üzerinde yaralı var. 

Öte. yandan Lice Cumhuriyet Savcısı, olaylar
dan sonra yaptığı açıklamada, yalnızca bir kişinin 
öldüğünü, birkaç hafif yaralının olduğunu belirtti. 
Ayrıca Karakol Komutanı'nın gazetecilerin görüş
me talebine, "gelirlerse onları tararım" şeklinde 

yanıt verdiği, Kaymakam Beyazıt TUNÇ'un ise, 
"haki-miyet tamamen polis ve askerdedir, benim 
yapabileceğim bir şey yok" diyerek tüm görüşme 
taleplerini geri çevirdiği gelen bilgiler ' arasında. 

Lice'yi ablukaya alan polis ve askerlerin, olayın 
ertesi günü (6.4.1992), sabah saat 5.00 sıralarında 
Lice sokaklarındaki mermi .kovanları, birçok yerdeki 
kan izlerini sildikleri de bildiriliyor. Lice'de halen de 
büyük bir tedirginlik yaşanıyor. 

SA VUR VE SISMiL 
16 Nisan 1992 günü, Savur'un Yazır (Kuzerip) 

ve Taşlık (Cızre) köylerine 1000'in üzerinde asker 
ve özel tim tarafından baskın yapıldı. Etrafı sarılan 
köylerin tüm evleri boşaltılarak , insanlar köy okulu
na toplandı. Daha sonra yapılan aramalarda köylü
lerin değerli eşyaları çalındı , hayvanları kesildi ve 
bu arada toplanan insanlara da ağır işkenceler 

yapıldı. Tüm bu yapılanların gerekçesi de, köy 
civarıhda "terörist"lerin gizlendiği , bu bilginin kay
nağının da PKK'lılar arasında bulunankod ismi 
Kazım olan, Sabri adında bir şahsın olduğu 

yönündeydi. Daha sonra köy civarında bulunan 
sığınak ve mağaralara yapilan operasyonda, ara
larında 28 militanın, 5 köylünün ve Kazım kod adlı 

1 

Sabri'nin de bulunduğu 34 kişi öldürüldü. 
Yaklaşık 40 saat süren olaylardan sonra insan

ların toplu olarak gömüldüğü çukuru açan köylüler, 
çukurdan bir kişiyi sağ olarak Çıkardıklarını, ancak 
bu kişinin hastaneye kaldırıldığı sırada kan kaybın
dan öldüğünü belirttiler. Öldürülen militanların 
arasında 7 Sismillinin bulunduğu gelen bilgiler 
aras ı nda. 
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Bu olaylardan sonra, 18. 4. 1992 günü cenaze
leri almaya gelen 2000'in üstünde insan, 150 
araçlık bir konvoyla çatışmaların olduğu Kuzerıp ve 
Cızre Köyleri'ne ulaştılar. Canazelerin konvoy 
tarafından alınmasının ardından, konvoy Tepe 
Köyü'ne varmadan, helikopterden verilen bir emir 
üzerine durduruldu. Araçlardan indirilen insanlar, 
yol kenarında bulunan mercimek tarlasına yatırıla
rak kendilerine 3 saat boyunca ağır işkenceler 
yapıldı. lşkencelerin özellikle aydın insanlar üzerin
de yoğunlaştırıldığı, yaşlıların sakallarının yolun
duğu, IHD Sismil Temsilcisi ve Diyarbakır Barosu 
avukatlarından Emin AKDAR'ın konvoydan alınıp 
ağır işkencelerle birlikte gözaltına alındığı tespit 
edildi. 

Olaylar sürerken Milletvekilleri Leyla ZANA, 
Orhan DOGAN ve Avrupalı Parlamenterlerden 
oluşan heyet, olayın olduğu bölgeye gelerek, 
bölgede bulunan Kaymakamla görüştüler.Bu gö
rüşmeden sonra, askerlere verilen talimat üzerine 
konvoy yoluna devam etti. Ancak olay sırasında 
konvoyda bulunan araçların tümü tahrip edilmiş ve 
yaklaşık 1500 kişinin kimliği alınmıştı. Ayrıca kon
voyda bulunan birçok insanın paralarma da el ko
nulduğu ifade ediliyor. 

Henüz Tepe civarında olaylar devam ederken, 
Sismil'den cenaze törenine katılmak üzere 1000 
kişilik bir grup, bazı parlamenterlerle birlikte saat 
13.00 civarında olay yerine doğru hareket ettiller. 
Heyetin bölgeye ulaşmasının ardından, yere yalı
rılan kitlenin üzerine yoğun olarak ateş edilmeye 
başlandı . Ateş sırasında bir çok insan sağa sola 
kaçışı rken, kimi insanlar da yaralandı. 

Cenazeler ertesi gün yoğun güvenlik önlemleri 
altında kaldırıldı. Cesetler üzerindeki yeşil bölgeler 
kimyasal silah kullanıldığına dair kaygıları arttırdı. 
Bu sırada çıkan çatışmada kapısının önünde bulu
nan Halk Bankası memuru Mikdad KUTLU aldığı 
kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdi. KUTLU için 
verilen otopsi raporunda, ölüm nedeni, kafasından 
aldığı darbeler sonucu beyin kanaması olarak belir
tildi. Olaylar sırasında birçok kişinin gözaltına 
alındığı ve gözaltına alınanların yaşamlarından en
dişe duyulduğu açıklandı. Olayları protesto etmek 
amacıyla esnaf, ldil, Silopi, Sismil ve Kızıltepe'de 
geniş bir katılımla kepenk kapattı. 

öte yandan, 19 Nisan tarihinde Sismil'in Birık 
(Ağıllı) Köyü yakınlarında çıkan çatışmadan sonra 
köy, ağır silahlarla tarandı. Olay sırasında araların
da Mecit KILINÇ ağır yaralı ve 15 yaşındaki T.K. 
adlı kız çocuğu ile birlikte Musa KURT, Türkan 
KURT, Arap KURT, Fevzi KURT, Abdulkadir YIL
DIZ, Bahri LEVENT (Köy lmamı), lsmail SARI, 
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Mehdi SARI, Bereket KILINÇ, Ramazan ERKEK, 
Şirin . KILINÇ'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan Abdülkadir KURT, 
Sismil Jandarma Karakolu'nda yapılan yoğun 
işkenceler sonucu öldürüldü. KURT'a ait otopsi ra
porunda ölüm nedeni, "Makatına cop sokulması ve 
göğüs kemiğinin kırılarak akciğerlerine baskı yap
ması sonucu oluşan iç kanamadan kaynaklanan 
ölüm" olarak belirtiliyor. Görüşlerine başvurduğu
muz kimi Birıklılar, olayın asıl nedeninin köyde 3 ay 
kadar önce yapılan bir düğün sırasında Sismil Jan
darma Yüzbaşısı ile Abdülkadir KURT ve Musa 
KURT kardeşler arasında çıkan tartışma olduğunu, 
Yüzbaşının düğünden sonra "Bunun hesabını sora
cağım" yönünde tehditte bulunduğunu belirtiyorlar. 

MIDYAT'TA KÖYLÜLER E KORUCU SALDIRISI 
Mardin'in Midyat Ilçesi Çalpınar Köyü'nden Mi

dyat'a gitmek üzere köyden ayrılan 20'ye yakın 
köylü, yolda köylüler tarafından durdurularak 
kurşuna dizildi. 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin de çeşitli 
yerlerinden yaralandığı olayla ilgili bir açıklama 
yapan Olağanüsüt Hal Bölge Valiliği köylülere 
yönelik saldırının PKK tarafından yapıldığını iddia 
ederken, saldırı sırasında yaralanan köylüler kendi
lerini kuruşuna dizenlerin, komşu Kutlubey Köyü 
korucuları olduklarını ifade ediyorlar. 

Olayın gelişim seyri şöyle : Çalpınar Köyü'nden 
Midyat'a gitmek üzere 1 minibüs ve 1 kamyonla 
yola çıkan köylülerin önü, köyün hemen çıkışında 
çoğunun yüzleri poşilerle sarılı yaklaşık 30 kişilik 
bir grup tarafından kesiliyor. Daha sonra köylüleri 
araçlardan indirip sıraya dizen grup, çeşitli hakaret
lerden sonra verilen "a eş serbest" emriyle köylü
leri kurşuna diziyor. Olayda ölen 8 kişinin yanında 
yaralanan 8 kişi de, olay yerine gelen yakınları ta
rafından Mardin ve Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılıyorlar. Görüşlerine başvurduğumuz ve 
halen Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde tedavi 
altında tutulan ACAR ailesi mensupları, saldırının 
Kutlubey Köyü korucuları tarafından yapıldığını, 
saldırıda Cengiz adlı korucuyu tanıdıklarını söylü
yorlar. Daha önceleri de çeşitli defalar, korucu 
olmadıkları için tehdit edildiklerini, bu saldırının da 
koruculuğu kabul etmedikleri için gerçekleştirir
diğine inandıklarını belirtiyorlar. 

Ölenlerden isimlerini · tesbit adebildiklerimiz 
şunlar: Abdülkadir AKAN, Mehmet AGIRMAN, 
Hasan AKAN, Mehmet AKAN, Sabri ACAR, lsmet 
ACAR. Yaralıların isimleri ise şöyle : Reşit ACAR 
(ağır yaralı), Semra AKAN, lbrahim AKAN, Salih 
ACAR, Yusuf ACAR, Süleyman ACAR, Mehmet 
Emin ACAR, Ziver ACAR. 
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NEWROZ KATLiAMI 

BELGELENiYOR 

Newroz kutlamaları sırasında ve sonrasında Kürt 
halkına yönelik katliamlar, bölgede inceleme yapan hey
etierin raporlarıyla belgeleniyor. Gerek Insan Hakları 
Derneği'nden, gerekse çeşitli demokratik örgütlerin ve 
basın kuruluşlarının temsilcilerinden ve hatta hükümet 
ortağı SHP Milletvekillerinden oluşan heyetierin katliamın 
yaşandığı bölgelerde yaptıkları incelemelerde ortak nok
talar göze çarpıyor." Hepsinin de üzerinde ortaklaştıkları 
noktalar; bölgede görev yapan devlet görevlilerinin olay
ların bu boyuta varmasında birinci derecede sorumlu ol
dukları, müdahale edilmemesi halinde herhangi bir 
olayın yaşanmayacağı gösterilerde polisin ve özel tirnin 
müdahaleleri sonucu olayların bu boyutlara vardığı 

şeklinde somutlanıyor. 

INCELEME HEYETLERININ GÖZLEMLERI 
24.03.1992 günü, IHD Istanbul Şubesi'nde; 20-21 

Mart tarihleri arasında, Cizre, Diyarbakır ve çevresinde 
incelemelerde bulunan IHD Genel Sekareteri Akın 
BIRDAL, Istanbul Şube Başkanı Ercan KANAR, Ankara 
Şube Başkanı Ayşe PEKDEMIR, Konya Şube Başkanı 
Orhan ÖZER, lzmir Şube Başkanı Şennur KAYA, Diyar
bakır Şube Başkanı Fevzi VEZNEDARO~LU, ÇGD 
Genel Sekreter Yardımcısı Gazeteci Timur TÜRKAN, 
Halkevleri Genel Saymanı Harniyet KIZILER, IHD 
Istanbul Şubesi Yöneticileri ve üyelerinden Ayşe ZARA
KOLU, Av. Metin KOZAN ve sanatçı Ferhat TUNÇ'tan 
oluşan heyette yer alan IHD Istanbul Şube Başkanı 
Ercan KANAR, Yk. Üyesi Ayşe ZARAKOLU ve sanatçı 
Ferhat TUNÇ'un katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. 

Basın toplantısında heyette yer alan katılımcılar, 
özellikle Cizre'de karşılaştıkları olayları ve gözlemlerini 
aktardılar. Öncelikle söz alan Ercan KANAR, 20 Mart 
akşamı Cizre'ye doğru yola çıktıklarını, Cizre civarında 
yol boyunca halkın, yaktığı ateşler etrafında, türküleri ve 
halaylarıyla Newroz'u barışçıl bir biçimde kutladığını 

gördüklerini belirtti. KANAR'ın 20-21 Mart günleri Cizre 
izlenimleri şöyle: 

"20 Mart gecesi Cizre'de, güvenlik güçlerinin hemen 
hem'ım sokaklarda hiç bulunmadıklarını gördük. Halkın 
coşkulu Newroz kutlamaları gece boyunca sürdü. 
Görüştüğümüz halktan insanlar, Newroz'u barışçıl bir 
biçimde, şenlik havasanda kutlayacaklarını, güvenlik 
güçleri tarafından müdahalede bulunulmadığı sürece 
herhangi bir taşkınlık olmayacağını belirttiler. Ancak, eski 
Refah Partili Belediye Başkanı iyikser olmadığını, devle
tin yoğun bir askeri güç yığınağı yaptığını, büyük"olaylar 
çıkmasından korktuğunu vurguladı. Ertesi gün gördü-

Kemal DEMiR 

ğümüz manzara adeta bir gün öncesiyle tam bir tezat 
teşkil ediyordu. Sabah kalktığımızda Cizre sokaklarının 
ve şehrin çevresinin tanklar, panzerler, resmi-sivil polis
ler ve özel timler tarafından tam anlamıyla ablukaya 
alındığını gördük. Saat 7.30 civarında 1500-2000 kişilik 
bir kitle Cizre'nin ana caddesinde toplandı. Pankart 
taşımayan ve slogan atmayan kitle, sessizce mezarlığa 
yürüyüp, orada bir tören yapma isteğiyle hareket ediyor
du. Ancak kitle ana cadde girişinde özel tim tarafından 
durduruldu. Bunun üzerine kitle caddenin ortasında otur
du. Heyet olarak, olayların büyümeden önlenmesi ve 
Newroz kutlamasının barışçıl bir biçimde gerçekleş

mesinin sağlanması amacıyla yürütmenin en yetkili kişisi 
olan Kaymakam'la görüşmek istedik. Ancak Kayma
kam'ın yerinde olmadığı söylendi. Kaymakam'la görüşme 
olanağı bulamayınca, olay yerinde bulunan Emniyet 
Müdürü ile görüştüı<. Emniyet Müdürü, mezarlık 
civarında inceleme yapacağını, 5 dakika sonra, üstleriyle 
görüşerek karar vereceğini söyledi. Bu sırada mezarlık 

• civarında da bir grup insanın toplandığı, diğer grupla 
· birleşmak için yürüyen kitlenin orada da engellendiği ha

beri geldi. Emniyet Müdürü'nün olay yerinden 
ayrılmasından hemen sonra, özel tim tarafından panik 
yaratmak amacıyla önce havaya, daha sonrada hedef 
gözetmeksizin toplanan kitlenin üzerine ateş açıldı. Bu 
sırada kitlenin üzerine sürekli gaz bombaları atılmaya, 
panzerlerden açılan ateşle kitle taranmaya başlandı. Bu 
olay sırasında bir çok insanın yaralandığını gördük. Tara
ma sırasında, insanlar yaralı ve ölülerin bir kısmını da 
alarak, mahallelere doğru geri çekildiler. Olaylar sı

rasında eski Alman Yeşil Milletvekili Uwe ve bir kısım ya
bancı basın mensuplarının da dövüldüğünü, bir yabancı 
gazetecinin 5 saat süreyle gözaltında kaldığını, kendisine 
gözaltı süresence işkence edildiğini öğrendik. Aynı anda 
mezarlık civarından da sürekli ateş sesleri geliyordu. Bu
rada da bir çok insanın açılan ateş sonucu yaralandığını 
veya öldüğünü öğrendik. Otele döndüğümüzde kurşun 
sesleri devam ediyordu.Bu arada bir özel tim görevlesi 
otele gelerek bulunduğumuz yere dinleme cihazı 

yerleştirdi. Ayrıca özellikle yabancıların kaldıkları odaların 
da didik didik arandığın ı gözlemledi k. 

Bir ara ateşin kesilmesinden sonra, güvenlik 
güçlerinin bir gece önce olduğu gibi şehri terkettiği habe
ri üzerine, biz de fırsattan yararlanarak hastaneye gidip 
yaralı ve ölülerin durumunu görmek ve gelişmeleri • 

öğrenmek amacıyla otelden ayrıldık. Hastaneye va
·rdığımızda karşılaştığımız manzara yaşanan gerçeği 

bütün çıplaklığıyla ortaya seriyordu. Aylarca öncesinden 

49, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum 

bölgeye yoğun silah ve asker sevkiyatı yapan devlet; 
muhtemel olaylar sonucu doğabilecek olumsuzlukları gi
dermek amacıyla hastanede hiç bir önlem almamıştı. 
Hastanede bir tek göz doktoru, bir pratisyen doktor ve 
birkaç hemşireden başka kimse yoktu. Görüştüğümüz 
yetkililer, Sağlık Bakanlığı'ndan haftalarca önce doktor 
ve hemşire istenmesine rağmen, bu talebin karşı
lanmadığını belirttiler. O sırada hastanede bulunan Cum
huriyet Savcısı Ahııiet GÖKÇINAR ile yaptığımız 
görüşmede 4 ölü olduğunu, ağır yaralıların Şırnak'a 

gönderildiğini öğrendik. Heyetten bir grup arkadaşla bir
likte hastane bahçesine çıkıp 20 m. kad~r yürümüştük ki, 
hastane bahçesi taranmaya başlandı. Yerlerde 
sürünerek tekrar hastaneye döndükten sonra, hastane, 
özel tim tarafından taranmaya devam etti. Bu arada 
Şırnak hastanesinin bizzat hedef alınarak tarandı ğı bilgisi 
de bize ulaştı. Daha sonra Savcı nezaretinde otelin 
önünden getirilen araçlarımıza binerek zorlukla hastane
den ayrıldık. Otelde bulunduğumuz süre içinde gece 
saat 2.00 sularına kadar aralıklarla kurşun sesleri devam 
etti. Bu arada otel de sık sık taranıyordu. Bulunduğumuz 
otelin telefonları lçesildiğinden, bitişik otele geçerek An
kara ile, kurşun yağmuru altında ve masaları siper alarak 
telefon bağlantısı kurabildik. Genel Sekreterimiz Akın 
BIRDAL, Gazeteci Mustafa EKMEKÇI'ye, bizzat kurşun 
seslerini de dinleterek durumu anlattı ve toplantı halinde 
bulunan kabineye iletmesini istedi. 

Ertesi günün sabahı, yabancı gazetecilerle birlikte 
Cizre'den ayrıldık. Yol boyunca sürekli kimlik yoklamaları 
ve aramalarla karşılaştık. Ancak Nusaybin girişinde 
karşılaştığımız olayı kamuoyunun bilgisine sunmayı bir 
görev kabul ediyorum. Nusaybin girişinde araçlarımız, el
lerinde makinalı tüfekler bulunan trafik polisleri, resmi ve 
sivil polisler ve özel timlerden oluşan bir grup tarafından 
durduruldu. Şoförden Insan Hakları Heyeti olduğumuzu 
öğrenen özel timlerin ilk lafı, "inin bakalım şerefsizler" 
oldu. Aşağı indirildikten sonra bir çok hakarete maruz 
kaldık. Bayan olan lzmir Şubesi Başkanına, "utanmıyor 
musun, ne iŞin var burada?" türü hakaretlerde bulunul
du. Çantalarımız yol kenarındaki tarlalara fırlatıldı. Olaya 
tepki göstermemiz ve sert tartışmalar sonucu, -bu sırada 
Nusaybin'den de sürekli silah sesleri geliyordu- bize, 
"hadi, siz de oraya gidin" tehditleriyle geçiş izni verildi. 

Diyarbakır'a döndüğümüzde, hastanede bulunan 
yaralıları ziyaret etmek üzere bir grup arkadaşımız orada 
kaldı, biz geri döndük. lstanbul'a vardığımızda basında 
gördüğümüz haberler, bizleri tam anlamıyla şok etti. 
Orada, TAT dahil tüm basın organları olayları tüm 
çıplaklığıyla gördüler. Ancak olayların gazetelere ve 
TV'Iere yansıyan hali, tam anlamıyla olaylarla bağ
daşmayan bir durum gösteriyor. Bu anlamda, olayları ob
jektif bir biçimde kamuoyuna yansıtmak, insan hakları 
savunucuları olarak bizim açımızdan vazgeçilmez bir 
görevdir. Herhangi bir yerde sadece 2911 sayılı yasanın 
ihlali olarak değerlendirilebilecek olayların bedeli, 
bölgede kurşun ve ölüm olmuştur. Bu basın toplantısını 
yapmamızın temel amacı da gerçekleri kamuoyuna ak
tarmaktır. " 

KANAR'dan sonra gözlemlerini aktarmak üzere 

DENG 

sözalan sanatçı Ferhat TUNÇ ta, genel olarak 
gelişmeleri Ercan KANAR'ın aktardığını belirterek, birkaç 
noktayı açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. TUNÇ, 
IHD Genel Sekreteri Akın BIRDAL1Ia konuşan 70-80 
yaşlarında bir ihtiyarın, "Biz kardeşçe, birlikte yaşamak 
istiyoruz. Bize terörist diyorlar. Benim yüzüme bakın, 

bende terörist tipi var mı? Bir de gidip biraz ilerde bekle
yen timlere bakın. Asıl terörist onlardır. Onlarda insanlık 
yok, onlar müslüman değiller. Hükümet eğer demokrasi 
diyorsa, bu adamları buradan çeksin. Eğer bizi 
yöneteceklerse insan gibi yönetsinler, biz eşitlik ve 
özgürlük istiyoruz." sözlerine bizzat tanık olduğunu; 
ayrıca yanına yaklaşan bir gencin, kendisine, "Eğer 

kardeşlik diyorlarsa, bize eşit haklar tanısınlar, kardeşlik 
böyle gerçekleşir. " dediğini belirtti. Kendisinin, bir özel 
tim görevlisine yönelttiği "Bu insanlar barışçıl bir biçimde 
Newroz kutlaması yapacaklardı, neden ateş ettiniz?" so
rusuna, aynı görevlinin, "Siz bunları bilmezsin,iz, pankart 
cıçmamışlardı, ama açacaklardı", başka bir tim 
görevlisinin de, "Biz emirleri uyguluyoruz, bu iş Anka
ra'da çözülür" cevabını verdiğini belirtti. Bu cevaplarla, 
devletin, Kürt halkını bir bütün olarak potansiyel suçlu 
olarak gördüğünü n bir kez daha açığa çıktığını vurguladı. 
Ayrıca gün boyunca 4-5 helikopterin, sürekli Cudi ve 
Kurtuluş Mahalleleri üzerine pike yaptıklarını ve bu ma
halleleri bombaladı klarını bizzat gördüğünü de belirtti. 

Heyette yer alan Ayşe ZARAKOLU'da yaralıların has
tanede çekilmiş fotoğraflarını göstererek, polisin vurduğu 
insanları terörist olarak nitelediğini, oysa gerçekte kadın, 
yaşlı, çocuk ayrımı yapılmadan savunmasız insanların ta
randığını bu fotoğrafların kanıtladığını, olaylar sırasında 4 
çocuğun öldüğünü tespit ettiklerini vurguladı . Basın top
lantısı sırasında, heyetin kaldığı otelin odalarından top
ladıkları mermi çekirdeklerini de gösteren konuşmacılar, 
Olağanüstü Hal'in, Koruculuk Sistemi'nin kaldırılmasını, 
Özel Tim'in bölgeden çekilmesini acil talep olarak 
açıkladılar. Ayrıca Ferhat TUNÇ tüm _sanatçı, yazar ve 
çizeriere duyarlı davranmaları konusunda bir çağrıda bu
lundu. IHD yöneticileri; yaşanan böylesi olaylarda 
tanıklıgın çok önemli olduğunu, bölge halkı için bunun 
acil bir ihtiyaç olduğunu ve en kısa zamanda 
oluşturulacak yeni bir heyetin bölgeye gönderileceğini 
vurguladılar. 

Basın toplantısına katılan Memur Sendikaları da 
yaptıkları bir basın açıklamasıyla olayları protesto ettiler. 

Yine IHD Istanbul Şubesi'nde, 30 Mart-3 Nisan tarih
leri arasında Diyarbakır, Van, Cizre, Şırnak ve· Nusay
bin'de incelemeler yapan, IHD Genel Sekreter Yar
dımcısı Yusuf ALAı:f!.Ş, Balıkesir Şube Başkanı Mehmet 
EKER, Konya Yk. Uyeleri Kazım BOZDOGAN ve Meh
met Seyit YÜKSEL, Istanbul Şube Yk. Üyesi lzzet 
ERAY, ÇHD Ankara Şubesi Yk. Uyesi Sait KlRAN, ÇHD 
Istanbul Şubesi Yk. Üyeleri Kamil KIRMAN ve lbrahim 
INCE, Kadıköy Halkevi Yk. Üyesi Av. Serap KAYA ve 
Newroz Dergisi Muhabiri Hüseyin ALATAŞ'tan oluşan 
ikinci heyetin, bizzat olayları yaşayanların ağızlarından 
anlatımlarından da yararlanılarak hazırladıkları rapor 
basına verildi. 

Heyet özellikle Nusaybin'de 22 Mart günü Cizre ve 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Güncel Gelişmeler- Haber -Yorum 

Şırnak'ta bulunan yakınlarını ziyaret etmek üzere Kayma
kam'dan araç isteyen, ancak kendilerine araç tahsis edil
mediği için yürüyüşe geçen kitlenin panzerlerle ta
randığını, daha sonra köprünün üzerinde oturan kitlenin, 
üzerlerine doğru gelen panzerlerin altında ezilmemek 
için, can havliyle, Çağçağ Köprüsü'nden suya atla
dıklarını ve suda da taranan insanların cesetlerinin bir 
kısmının Suriye sınırında teliere takılı olarak bulun
duğunu, ayrıca bir çok insanın da panzerlerin altında ezi
lerak yaralandığını veya öldüğünü , bizzat Belediye 
Başkanı'nın ifade ettiğini bildirdiler.Bunun yanında 

yaralıları toplamakla görevli zabıta memurlarının, 

yaralıların tedavi edilmek üzere toplanmasının özellikle 
özel timler tarafından engellendiğini, bu yüzden ölü 
sayısının bu oranda yüksek olduğunu ifade ettiklerini be
lirttiler. 

Şırnak'ta yaptıkları incelemelerde ise, şehrin adeta ha
rabolduğunu, tüm sivil yerleşim birimlerinin kurşun ve 
roket atışları sonucu kullanılamaz durumda olduğunu, 
ancak, Vilayet Binası ve Askerlik Şubesi'nde tek bir 
kurşun izinin bile bulunmamasının ilginç olduğunu belirti
yorlar. Ayrıca sokaklarda bir çok kamyonun parça
landığını gördüklerini, bunun da, insanlar tarafından, 23 
Mart gecesi, uçaklar tarafından yapılan bombalamalar 
sonucu olduğunu öğrendiklerini söylüyorlar. 

Şırnak'ta, gözaltına alındıktan üç gün sonra. "intihar. 
etti" denilerak cesedi ailesine teslim edilen ...... yaşındaki 
Bişenk ANlK adlı kız çocuğunun öyküsü ise oldukça 
ilginç. Annesi Sabriye ANlK bu "serüveni şöyle anlatıyor: 

"Kızım bir çiçek gibiydi. 24 Mart gecesi, ellerinde bir 
listeyle, Hasan adlı bir polis ve 3 özel tim gelip kızımı 
evden aldılar. 28 Mart'ta ise eve telefon ederek, kızımın 
intihar ettiğini, gelip cesedini almamızı istediler. Dedesi 
hastaneye gittiğinde kızımın parmaklarının . arasının 
yarıldığını, vucudunun her tarafında sigara yanıkiarı bu
lunduğunu, ayakları ve baldıriarının morardığını, kafa
sının arkasından aldığı kurşun yarası sonucu gözlerinin 
ve beyninin çıktığını görmüş . Bize kızımızın intihar ettiğini 
söylediler. Nasıl diye sorduğumuzda, ayakkabı bağ

larının bile alındığı yerde, bir polisin tüfeğini unuttuğunu, 
onun da tüfeği alarak kafasına arkadan ateş ettiğini 

söylediler. Bir insan nasıl arkadan tüfeği kafasına 

dayayıp ateş edebilir? Bu olur mu? Devlet yetkilileri bi
zimle alay ediyorlar, göz göre göre çocuklarımızı 

öldürüyorlar. Parmak aralarını da mı kendisi yardı, ayak
larını da mı kendisi morarttı, yüzlerce sigara yanığını da 
mı kendisi yaptı? Bunlar mümkün mü? Tabii ki değil, 

Savcı'ya da sordum. O da intihar ettiğine inanmadığını 
söyledi. Otopsi yapılmadı. 'Gözaltında intihar ettiğine'dair 
üç tanıkil düzmece bir tutanak tutmuşlar. Kızımla birlikte 
gözaltına alınan Parihan ERENER adlı öğrenci arkadaşı, 
Diyarbakır'a götürülmüştü . Serbest bırakıldı. Şu anda bu
rada, ama korktuğu için kimseyle görüşmüyor. O da çok 
kötü işkence görmüş, ölümden dönmüş. Onun da duru
mu kötü, konuşabilecek durumda değil." 

Heyet, Şırnak'ta büyük bir göçün başladığını, 

gözlemleri sonucu tamamen tek taraflı bir yaylım ateşinin 
ve sindirme operasyonunun yapıldığını, gerek yöreden 
topladıkları mermi ve roketlerin MKE damgalı olması ve 

DENG 

gerekse üç gün süren çatışmalar sonucunda güvenlik 
görevlilerinden tek bir yaralı veya ölünün olmamasının 
da bu tespitin doğruluğunu kanıtladığını vurguluyorlar. 

Heyetin Van'da yaptığı gözlemlerde, IHD Van Şube 
Başkanı Yavuz · BINBAY'ın Emniyet Müdürü ile 
görüşmeye gittiği sırada, bir özel tim görevlisi tarafından 
'bu Yavuz BINBAY'dır vurun' yollu hedef göstermesiyle 
50-60 polisin saldırısına uğradığını, Emniyet Müdürü'nün 
bizzat olaylara müdahale ederek BINBAY'ı ölümden kur
tardığını, BINBAY'ın çok ağır bir biçimde yaralı olarak 
hastanede yattığı sırada, taburcu edilmesi için hastane 
görevlilerine baskı yapıldığını, evlerine 'Yavuz'u öldü
recektik, Emniyet Müdürü'ne dua edin' yollu tehditler 
geldiğini, bizzat BINBAY'ın eşinin anlatımlarından tesbit 
ettiğini açıkladı. Van'da olayların bir askerin yanına aldığı 
bir kaç çocuğa binalara saidırmaları ve slogan atmaları 
konusunda baskı yapması sonucu bir provokasyonla 
başladığını tespit ediyorlar. 

Öte yandan bölgede yaptığı incelemeleri bir rapor ha- . 
linde Genel Başkan'ı ErdaiiNÖNÜ'ye sunan SHP Şırnak 
Milletvekili Mahmut ALINAK, raporunda gözlemlerini ak
tardıktan sonra raporunun "Sonuç ve Kanaat" bölü
münde şu görüşlere yer veriyor: 

"1- PKK. Nevrez kutlamalarından birkaç gun önce 
halkı savaşa çağıran bildiriler yayınlamıştır. Güvenlik 
güçleri, PKK'yı ve bu bildirileri savunmasız halka karşı si
lahlı saldırı gerekçesi olarak kullanmıştır. 

2- Nevrez kutlamalarında Şırnak, Cizre ve Nusay
bin'de bir tek güvenlik mensubu, ya da PKK'lı yaşamını 
yitirme miştir. 

3- Resmi yetkililerce PKK ve güvenlik güçleri arasında 
meydana geldiği söylenen çatışmalarda da herhangi bir 
can kaybı yoktur. 

4- Ev ve işyerleri güvenlik güçlerince tahrip edilmiş ve 
yüzmilyonlarca liralıkzarara uğratılmıştır. 

5- Yaklaşık altmış kişiyi silahla öldürenler güvenlik 
güçleridir. 

6- Basın mensubu lzzet KEZER'i öldürenler de 
güvenlik güçleridir. 

7- Otorite, hükümette değil, asker, polis ve timdedir. 
Örneğin bir Vali Tugay Komutanı'na telefon açmaya bile 
cesaret ed~mez durumdadır. 

Bunun yanında, Ziya HALIS (Genel Sayman), Ercan 
KARAKAŞ (Genel Sekreter Yardımcısı), Mustafa GA
ZALCI. (Merkez Yürütme Kurulu Üyesi) ve Mustafa YIL
MAZ (Malatya Milletvekili)'dan oluşan SHP heyetinin ra
porunun "Çözüm Önerileri-Siyasal, Etnik ve Kültürel -
Öneriler ve Olaylar Sonrası Acil Önlemler" başlıklı 
bölümlerinde açıklanan görüşler ise şöyle: 

-Genel af çıkarıimal ıdır. 
- Kürt sorunu konusunda şiddete başvurmaksızın her 

türlü çözüm önerisini savunan siyasi partilerin kurulması 
için gerekli Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Olağanüstü Hal yönetimine, bölge valiliğine ve koru
culuk uygulamasına son verilmelidir. 

- Isim verme özgürlüğünü engelleyen yasalar kaldı
rılmalı, adları değiştirilen köy ve mezralara eski adları ve
rilmelidir. 

- Kürt dil ve kültür enstitülerinin kurulmasına olanak 
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veren yasal düzenlemeler yap ı lmal ı dır . 
- Kürtçenin öğretilmesi ve geliştirilmes i yolundaki tüm 

yasal engeller kaldırılmalıd ır. 
-"Propaganda suçu" kaldı rılmalıdır . 
- Basın ve yayın organla rı temsilcilerinin bölgeden 

haber verme özgürlüklerine ve bölge halkının haber 
alma özgürlüklerini kısıtlayan idari engellemelere son ve
rilmelidir. 

- Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarını ilgilen
diren alanlardaki "Fezleke tacizlerini" TBMM bir ilke 
kararı ile geri çevirmelidir. 

- GAP TV'sinde ve Radyo Istasyonlarında Kürtçe 
programlar yayı nlanmalıdı r. 

- Faili meçhul cinayetler, aydın l ığa kavuşturulmalıdır. 
- Yerel katılımı ve demokrasiyi artıracak bölge yöne-

timleri gibi merkezi yönetimin bazı görevlerini üstlanecek 
yeni idari yapılar oluşturmalıdır. 

- Ölenlerin, yaralananların, gözaltına alınanların tam 
listesi çıkarılmalı, ölen ve yaralananların yakınlarına para 
yardımıyapılmalıdır. 

- Ev, işyeri, araçların zarar, ziyan tespiti yapılmalı, bu 
kayıplar hükümetçe giderilmelidir. 

- Olaylarda, hukuk dışı davran ı şla rda bulunan, iş 
kence yapan, tüm, resmi görevliler hakkında adli ve idari 
soruşturmalar derhal başiatıimaiı ve bu yöneticiler 
bölgedeki görevlerinden uzaklaştırılmalı ." 

Inceleme Heyetleri tarafından isimleri tespit edilebilen 
ölü ve yaralılar şunlar: 

ŞIRNAK ILi'NDE ÖLDÜRÜLENLER; 
H ..... (5), Zeynep UYSAL (55), E. A. (16), Halil BAY

SAL (32), HalilDEGER (27) , N. A. (17), Hediye SAGIÇ 
(65),Ramazan BAYAR (80),Nezir SEZEK (24),Belkıs 
YUMAK (18), Abdullah SIDAR (35) , Hazar ÖZDEN (40), 
Bülent ZEYREK (20), Birsen ÖZCAN (19) , Ömer 
DAYAN (55), Hacer SAN (19), Hasan CAVLAK, M. G. 
(9), Yelda YUMAK, E. T. (15), Kadriye KAKUNÇ, Halil 
BAYK.AN, Bahıl AKIN, Hediye SAGINÇ, Nafiye ILMEZ, 
A. Latif SIDAR, Safiye YILMAZ, Hadi BAHADIR, 

Nur UYSAL (25), B. A. (16) 

ŞIRNAK iLi'NDE YARALANANLAR; . 
Asiye TURAN (18), Tayibet ÜSTÜN, A. E. (13), L.K. 

{14), H .K. {1 0), B.Y. {5) , Ali ÖNGEN {18), Abdülaziz 
{BARAN), Rauf ZEYREK {23), A. Z. {13), Zehra TUNÇ, 
Salih BENZER, Abudllah YEMEZ, F. Z. {5) , Emine ZEY
REK (35), Mehmet ŞIRIN {23), Abdullah SARAP, Muzaf
fer BALIK {31 ), Z. Ü. {14), H. K. {12), Leyla AKlCI, M. B. 
{12), Serdar. KONUK, Reşit BAYAR {35), Fatma KAYAK, 
Zeynep DURMAZ {50), Cehver SARAN {23), Abdullah 
SARAN {25), Ahmet EKINCI {40), Ayşe EKINCI {35), 
Ahmet UGUR, Keser TUNÇ, Hüsnü ÜLGER, Emin 
ÖZCAN, Halit UGRAK, Abdullah BUSAT, Ali GEÇEN, 
Besna AKlL, Ramazan ACUN, Pireze BARKIN, Mesut 
AKlL, Ahmet KAYDI, Ömer ORAT, Fatım YUMAK, 
Ahmet BULUT {40), M. S. B. {15), Ahmet ILKEGE, 
Fatma SEVIN, Lokman SEVIN, F~rit SEVIN, Ali SEREN, 
Abdullah SUIÇEN, Mehmet AKLL: Zeynep BILGI, Piruze 
GÜNGÖR, Rabicı. .. ... . , Selahattin AKDOGAN, Fatma 
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ÜSTÜN, M. Şirin BAYAR, Şeyhmuz KABUL (33), Şerif 
YALlN, Hüseyin DENLI, Abdullah BAYSAL, Hamza 
ATAK, Ömer AKÇA, Hazan ÖZDEN, Halime ÖLÜSTÜK, 
Birsen AKKUŞ, Hezar TUNÇ, Zehra TEKE (25), Hasan 
KILIÇ, Meral BAYAR, Ali ÜLGER, Osman ÖZCAN, Cahit 
SARAN, Süleyman YUMAK, Hasan CAVLAK, Yusuf 
UGUR (SHP ll Başkanı), Ş . G. (6), A. A. (15), Peyruz 
SUNAR {~0), Sunay SEVIM {20), F. S. (14), Ahmet 
SEVIM {23), S. S. (9) ; Ali S-EVIM (43), M.S B. {16). 

NUSAYBIN iLÇESI'NDEÖLDÜRÜLENLER; 
Halil BABEK {70), Ahmet KAYA {61), Ahmet KAYA 

{38), Mahmut ÇIFTÇI {28), A. Baki GÜNDÜZ {27), Şerif 
AKGÜÇ {28), H. A. {16), Osman DUMAN {52), Halil 
BULUT, Hüseyin BILAT, Aliye ER, Abdullah AFŞIN 
{52), Abdullah .... .. ... ... , Fevzi YÜREK, Hediye AYTUN 
{20), A. Kerim KAYA, Abdullah ATEŞÇI, Hasan ÇELIK 
{30). . 

~USAYBiN iLÇESi'NDE YARALANANLAR; 
Şemse ÖZER {18), Zeki YÜCE {30), Emin KAYA 

(30), Hediye HARMAN (30), Ayten DOGAN (19), Hasan 
ÇETIN (37), Hediye BAŞAR {45) , lbrahim ERGÜL (56), 
Rabia SINEGÜL (24), Semire ACAR (27), M. Sait ZAN 
{52), A. Kerim BlLGlÇ (24); T. K. (15), Hanım AYDIN 
(56), S. T. (13), Şükrü BAL TA (32), Songül YILMAZ (20), 
Mahmut ÇETIN (25), Ş. Y. (15), Ahmet ÖZTÜRK (30), 
Nurettin ÇINAR (40) , Behiye AKPlNAR (35), Galip 
ALKAN (25), Adile AŞÇI (35), Hamdiye ALMAN (20), 
Rabia KAPLAN (27), A. G. (15), A. T. (5), Celal ORAK 
(25), Fahriye KORGÜL (47), HamitAKKAYA (30), B. Y. 
(17), Sema ACAR (25), Abdullah ATEŞIN (53), Eyüp 
AKTAŞ (33), O. O. (15), H. A. (12); Ş. ·Ç. (11), B. Y. (15), 
Mevlüt GÜLER (28), Cemal UÇAR (22), Eyüp YAVUZ 
(37), Vesik TURAN (30), Mehmet ZINCIR (27), Hamza 
ANTER, K. D. (14), Eyüp KELEŞ, M. YILDIRIM, Aliye 
AR (45), Şükrüye ACAR (20), Vedat KEÇEN, Tirki 
CENGIZ, Şeyhmuz ÇETIN (19). 

CIZRE ILÇE'SiNDE ÖLDÜRÜLENLER; 
Lokman ERZEN, Yusuf ERGIN, Ali BOZKURT, Hacı 

ERTEN, Ramazan GOZIKI, Hüseyin ERTENE, Hüseyin 
SÖNMEZ, N. C. (14), lzzet KEZER (Sabah Gazetesi 
Muhabiri). 

CIZRE ILÇESi'NDE YARALANANLAR; 
Kasım BAŞKURT, M. Edip GÜÇLÜ, Salih ÖZDEN, 

Resul SAN, Ahmet GÜLER, lbrahim TÜRK, Fatma 
ŞIMŞEK, Ayşe ZINAY, Ömer GÖK, Haşir ÖZDEN, Meh
met AKlL, Hamza ATAK, Abdullah ÇIFTBASAN, Ahmet 
KAYDI, Ahmet EKINCI , Hezar ÖZDEN, A. Latif BARAN, 
A. Hakim KESKIN, Eyüp CILASUN, Mehmet SAPAN, 
Salih GÖKER, Asiye TURAN, lbrahim TOPRAK, Abdul
lah SARGIN, Ahmet BILIS, S. 1. (12), Muhyettin CENGIZ 
(32), Ahmet iNAN, Fayrus~ EKINCI, Reşit SAN, Ahmet 
FIDAN, Sahile TOPRAK, Raniye DENKTAŞ, Bahiye ER
SABAY, Cemile MUHLESET, H. O. (15), K. K. (17), Ab
dullab POLAT (33), Şerif YALIM (25), L. Ç. (10). 
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KÜRT SORUNU 
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA 

Avrupa Parlamentosu, Mart 
ayının ikinci haftasında Irak K ür
distanı halkımızın durumunu gün
demine alıp göıii§tü. 

PSKT Genel Sekreteri Kemal 
Burkay, KOMKAR &§kanı Ebu-

bekir Saydam ve Uluslararası Kür
distan İnsan Hakları Derneği 
Temsilcisi Sertaç Bucak'tan olU§311 
üç ki§ilik bir heyet, Parlamento 
Y ejiller grubunun çağrılısı olarak 
Strasburg'a geldiler ve 10-13 Mart 
tarihleri arasında Çejitli grupların 
temsilcileri, Türkiye-Avrupa Par
lamentosu Karma Komisyonu ile 
Politik Komisyon'un ba§kap. ve 
üyelerini kap;ayan yoğun göıii§
meler yaptılar. 

Kemal Burkay 12 Mart'ta Y ejil
ler'in grup toplantısında yaptığı ko
nU§mada Irak Kürdistanı'ndaki 

ağır . k~ara değinerek Kürt 
halkına yapılması gereken acil hü
maniter yardımın ve aynı zamanda 
politik desteğin önemini vurguladL 
Burkay, bunun yanısıra Türkiye 
Kürdistanı'ndaki duruma İli§kin 

bilgi verdi ve yeni hükümetin de
mokratiklejme politikasında sami
mi olmadığını, Kürtlere kai'§ı oya
lama politikası izlediğini dile-getir
di ve §ÖYle dedi: 
, ''Hükümet, Kürdistan'da İnsan 
haklarını askıya alını§ olan 
olağanüstü hal rejimini, Kürtleri 
birbirine kırdırmak demek olan 
Köy Koruculuğu sistemini sürdü
rüyor. Kürt Partilerine özgürlük 
tanımayı dÜ§Üilillüyor. Federal bir 
çözümün özgürce tart:I§ılmasına bi
le izin vermiyor. Kürt dilinin 
eğitim alanında, radyo ve televiz
yonda, resmi i§lemlerde kul
lanılması bugün de yasaktır. Basın 
üzerindeki baskılar ise devam et
mekte." 

Terörün durmasının gerçekçi 
ve adil bir çözüme yönelmekle 
mümkün olduğunu belirten Bur
kay, yeni hükümetin de çözümü 
hala baskı yöntemlerinde gören 
militarist ve §OVen güçlerin dümen 
suyuna girdiğini belirtti ve §ÖYle 
dedi: "Militarist çevreler Kürt 
halkını açık açık kırımla tehdit 
ediyorlar. Durum oldukça gergin
dir." ' 

Bu arada yurt dı§ında bulunan 
ve Mitterand, Major gıbi batılı li
derlerle görii§meler yapan KDP-

S. Can 1 Strasburg 

Irak lideri Mesut Barzani de, 
çağrılı olarak, bir heyetle birlikte 
Strasburg'a geldi. Barzani, 12 Mart 
günü Avrupa Parlamentosu'nun 
Politik Komisyonu önünde bir ko
nU§ffia yaptı ve sorulan cevap
landırdı. 

Kürtçe olarak yapılan ve anında 
diğer dillere çevplen konU§
masında Barzani Irak Kürdis
tanı'ndaki durumla ilgili olarak 
özetle ·bilgi verdi. Şu anda 300 bin 
k:i§inin hala mülteci durumunda ol
duğunu, 350 bin memur ve hizmet
linin, Irak'ın süregelen boykotu ve 
ku§atması yüzünden maa§ ala
madığını; 2000 okulun öğrenim ya-

pamadığını, Erbil Üniversitesi'nde 
kaynaksızlık yüzünden öğrenirnin 
durduğunu, ilaç ve yiyecek 
sıkıntısının büyük, barınma kc.ljul-
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Güncel Gelişmeler - Haber - Yorum DENG 

lannın çok ağır olduğunu anlattı ve 
§ÖYle dedi: 

"Biz balkımmn kendi gücüne 
dayanmak istiyoruz. Kürt halkı 
tembel değil ve topraklanınız da 
zengindir. Ama istikrara, politik ve 
teknik desteğe ihtiyacımız var." 

Barzani, Bağdat hükümetinin 
Irak Kürdistanı'nın yüzde 30'unu 
otonom bölgenin sınırlan dı§ı.nda 
bırakmaya çalı§tığını, demokrasiye 
kai'§I ~ ve Kürdistan'daki 
seçimleri sabote etmek istediğini 
söyledi. Bir soru üzerine, Cephe 
örgütleri aremoda temel konularda 
birlik olduğunu, gölÜ§ 
aynlık1annın ise birliği bozacak d~ 
recede olmadığım dile getirdi Tür
kiye'deki Kürt sorunuyla ilgili ola
rak . da, "fürkiye'deki Kürt 
halkıyla bir tek ulus olll§turuyoruz. 
Onların hakianna kaVU§IIl8Sını 
istiyoruz," dedi. 

Mesut Barz.ani liderliğindeki 
heyet, Kürt sorununun göıii§ülm~ 
si sırasında Parlamento Genel Ku
rulu'nuıı toplantısına konuk olarak 
katıldı ve meclis b3§kanınca res
men takdim edildi. Barzani, daha 
sonra, resmi çağrılı olduğu Alman
ya'ya geçti. 

Avrupa Parlamentooı 13 Mart 
günürudı~bınınfu&mdamyoo~ 
timinin Kürdistan'a kar§ı uygu
ladığı ku§atmayı mahkum etti, 
Türkiye'yi hava bombardımanlan 
yüzünden kınadı, Avrupa Toplu
luğuna acil yardım çağrısında bu
lundu, BirJqnıi§ Milletler örgü
tü'nün, Kürtlerin güvenliği ve in
san hakianna ili§kin olarak daha 
etkili tedbirler rumcm için giri§iınde 
bulunulmasını karara bağladı. 

Böylece, gerek Kürt liderlerin 
sözkonusu ıiyaretleri, gerekse Av
rupa Parlamentosu'nun rudı~ ka
rarlar, Kürtler açısından uluslara
rcm planda birhayli önem ta§Jmak-
tadır. • 
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KEMAL BURKA V' IN 

AVUSTURYA GEZiSi 

'Z2.-'Zl Mart 1992 tarihlerinde, 
Avusturya'yı ziY..aret eden PSKT 
Genel Sekreteri Kemal Surkay 
burada Devlet Bakanı Janko
witsch, Parlamento Başkanı Fi
sdıer, Dışişleri Bakanı Alois 
Mock; Avusturya Sosyal Demok
rat Partisi'nin Sosyalist Entema
syonal sorumlusu Schramek, 
Yeşiller grubu ~emsilcisi Bayan 
Grandits ve çeşiUi kuruluşlann 

yetkilileriyle görüştü. 
Eylül1991. 'de Bonn'da yapılan 

Kürdistan'la ilgili uluslararası Kon
feransa katıbp bir konuşma 
yaprruş olan Dr. Jankowitsch, 
orada Kemal Surkay'la görüşmüş 
ve kendisini Avusturya'ya davet 
etmişti. 

Bu ziyaretin özellikle Kürdis
tan'da Nevvroz dönemine rastla
ması ve Türk devletinin yaptığı kit
lesel kıyım nedeniyle dünyanın 
gözlerinin Kürdistan'a çevrilmesi, 
ona olan ilgiyi daha da artbrclı. 

Surkay görüşmeler sırasnda Kür
distan'daki son durumla ilgili bilgi 
verd. Yeni hükümetin de Kürtsor
ununu salt bir terör olayı gibi Qös
tenneye çalıştığına ve eski şiddet 
politikasını sürdürdüğüne işaret 
ederek sorunun barışçı ve adil bir 
çözünü için Partisi'nin kısa ve 
uzun vadeli önerilerini dile getirdi. 

Bu gezi sırasında Avusturya te
levizyonu Surkay'la yaptığı bir 

· Hevidar 1 Viyana 

mülakab yayınladı. Burkay, Kürt 
sorununun çözümü için Kürt 
halkının haklannın tanınmasının 
zorunlu olduğunu söyledi ve de
mokratik federaSyon önerdi. Tür
kiye'nin Kürt halkına karşı NATO 
silahlannı kuUandığını dile getiren 
Burkay, NATO'nun, Avrupa Kon- . 
seyi'nin, AGIK sürecine taraf olan 
ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Ör
gütü'nün konuyu gündemlerine 
alıp Türkiye'yi barışçı bir çözüm 
için adımlar atmaya zorlamalannı 
istedi. 

Avusturya'nın önde gelen ga
zetelerinden Die Presse, 'Zl 
Mart'ta, Surkay'la yaptığı bir müla
katı yayınladı ve 'Türk hükümeti
nin yapbğının Saddamınkinden 
fa!'kı ne?" sözlerine yer verdi. 

Burkay, 'Zl günü akşamı Vrya
na'daki çeşiUi Kürt örgütlerinin 
temsilcileri bir sohbe~ toplantısı 
düzenleyerek ziyareti konusunda 
bilgi verdi, görüşmelerin olumlu 
ve verimli g~ğini anlattı, çeşiUi 
sorulan cevaplandırdı. 

Bu ziyareti izleyen günlerde 
Avusturya Hükümeti, sMI Kürt 
halkına karşı Türk güvenlik güçle
rinin giriştiği şiddet eylemlerini ve 
katliamı gerekçe göstererek 
AGIK'in duruma el koymasını 
önerdi. Almanya'nın tutumundan 
sonra, bu en önemti dış tepkiy
di. 
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HÜKÜMETiN ERZİNCAN DEPREMZEDELERİNE 

YARDIM KONVSUNDAKİ İKİ YÜZLÜLÜGÜ 

Merkezleri Almanya'da bulunan Medice Internatio
nal (Uluslararası Insan Hakları ve Insancıl Yardım 
Örgütü) ve KOMKAR (Kürdistan Işçi Dernekleri Fede
rasyonu) tarafından Erzincan ve Tunceli-Pülümür'de 
depremden etkilenenlere yönelik olarak toplanan 
yardımlar , 1-1 O Nisan tarihleri arasında bizzat bu ku
rumların yetkilileri tarafından dağıtıldı. Dağıtılan yardım 
malzemeleri temel gıda ve temizlik m~ddelerinden 
oluşuyordu. 

Özellikle her felakette olduğu gibi Erzincan Depre
mi'nde de, sağlanan yardım malzemelerinin dağı

tımında bir çok olumsuzluğun yaşandığı kamuo-yuna 
yansıdı. Erzincan halkının ve o dönemde bölgede bu
lunan insanların, basına da yansıyan anlatımlarından, 
bölgeye yapılan yardımların Erzincan merkezinde top
landığı ve dağıtım sırasında insanlar arasında mez
hep, parti , ulusal kimlik vb. konularda ayrımıcılık 

yapıldığı açıklık kazanıyor. 

Bu olasılıkları değerlendirdiklerini ve yaşanacak 
olumsuzların önüne geçebilmak için topladıkları mal
zemeleri bizzat dağıtmak amacıyla bölgeye geldikleri
ni belirten Medice International ve KOMKAR yetkilile
ri, şu ana kadar hiç bir yardım malzemesinin ulaş

madığı Erzincan ve Tunceli-Pülümür yöresindeki dağ 
köylerine ulaşmayı başardılar. Altı gün içinde yaklaşık 
30 kamyon dolusu temel gıda ve temizlik malzemesi
ni bölgede bulunan 24 köye, kendi imk;:ınlarıyla 

ulaştırdılar. Yardım malzemeleri; şeker, yağ, makar
na, pirinç,çay, patates ve sabundan oluşuyordu . 24 
köyde bulunan yaklaşık 700 aileye ulaştırılan malze
meler, köy muhtarlarına tutana~ karşılığı teslim edildi 
ve eşit dağıtımı konusunda gözlemlerde bulunuldu. 

Medice International ve KOMKAR yetkilileri , 
yardımların dağıtıldığı bölgelerde hemen hemen tüm 
köylerdeki evlerin yıkıldığını, köylülere çadır verilme
diğini, giyecek sıkıntısı çekildiğini, yoğun kış koşul

larında bulunulmasına rağmen insanların muşambalar 

altında soğuktan korunmaya çalıştıklarını tespit ettikle
rini bildirdiler . . 

Yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında görüş
tüğümüz insanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yörede 
büyük bir göç yaşanabileceğini, şu ana kadar birçok 
kez başvuruda bulunmalarına rağmen kendilerine her
hangi bir yardımın ulaşmadığın ı belirtiyorlar. Yöredeki 
insanların görüşleri şöyle: 

"Ali YEŞILlRMAK (Erzincan'a bağlı 80 hanelik 
Avcılar (Kıstim) Köyü Muhtarı: Köyümüz depremde 8 

Fırat ŞAHİN 

ölü, onlarca yaralı verdi. Bize yalnızca birkaç çadır 
verildi. 3-4 aile, küçük bir Kızılay çadırında kalıyoruz. 
Birçok insan da muşambaların altında barınıyor. 

Yapılan yardımlar bize ulaşmıyor. Çeşitli siyasi parti 
ve diğer kuruluşlardan önce bize ulaşan Medice ve 
KOMKAR'a köy halkı adına teşekkür ediyorum. 

Ali GÜNEŞ (30 hanelik Balaban-Sarıkaya Köyü 
Muhtarı): Depremde köyümüzün hemen hemen tüm 
evleri yıkıldı. Bizim köye ve bizim durumumuzda olan 
diğer dağ köylerine şu ana kadar hiç yardım gelmedi. 
lık defa Medice ve KOMKAR bize ulaşıyor. Toplanan 
yardımlar Erzincan merkezine gidiyor. Birçok kez yet
kililere başvurmamıza rağmen, bugüne kadar gelen 
yardımlardan yararlanamadık. Medice ve KOMKAR'a 
teşekkür ediyoruz. 

Ali Rıza KARAGÖZ (40 hanelik Pınarlıkaya Köyü 
Muhtarı): Köyümüz dağ köyüdür. Buralardaki birçok 
köy de böyledir. Biz Üzümlü Ilçesi'ne bağlıyız. 
Köyümüzde birçok ev yıkılmış durumda. Erzincan'a 
gelen yardımlardan yararlanmak amacıyla Üzümlü 
Kaymakamı Şentürk UZUN'a başvurduk, sonuçsuz 
kaldı. Daha sonra, Erzincan Valiliği'ne ve orada 
oluşturulan yardım komitesine başvurduk. Hiç olmaz
sa birkaç çadır verin dedik. Malesef o da sonuçsuz 
kaldı. Nereye ve kime başvuracağımızı artık bilemiyo
ruz. Köyümüzün insanları çaresizlik içindeler. Bize 
yardımlarıyla ulaşan Medice ve KOMKAR'a ve sesimi
zi duyurmamıza yardımcı olan sizlere çok teşekkür 
ederiz." 

Gerek köy muhtarları ve gerekse köylüler devletin 
konut yardımı konusundaki sorularımıza, • Devlet şu 
an bize yardımda bulunmuyor. Bizlere konut vb. konu
larda yardımda bulunacağına inancımız kalmadı" ce
vabını verdiler. 

Medice ve KOMKAR'ın kendi imkanlarıyla Erzin
can ve Tunceli-Pülümür'de yardım ulaştırdığı köyler 
şunlar: 

ERZINCAN BÖLGESINDEN; Balaban-Sarıkaya-
30 hane, Pınarlıkaya-40 hane, Derebük-30 hane, Ka
racalar-30 hane, Bulanık-20 hane, Otlu-15 hane, 
Ocakbaşı-40 hane, Avcılar (Kıstim)-80 hane, Pelitli-25 
hane, Çamlıca-40 hane, Büyükköy-20 hane, Altın 

Başak-20 hane, Süleymaniye-40 Hane, Büyük
handoğan-20 hane, Bağlar-25 hane, Sansa-15 hane, 
Elmalı-20 hane. 

TUNCELI-PÜLÜMÜR BÖLGESINDEN; Küllü-20 
hane, Yeniköy-30 hane, Üçdam-25 hane. 
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KÜL TÜR SANAT/ ÇAND 0 HUNER ---- ---------

1 DERSEN·zMANE KuıiDi~ BARAN 

Kürtçe Dil Dersleri 
....l 

' 1 

xx n 

ŞExEN GIZANE 

Lı bela me, lı gunde Gızane ocaxa şexan heye. Şexen 
Gızane iro se bra ne. şex İzzeddin, Şex Tahır u Şex Nu
reddin. 

Weki te zanin, gundi şexan wek merıven bımbarek dı
hesıbinın. Dıçıne dest ulıngen wan, dıayen wan dıstinın. 
Gora pır kesan şex xwedi hekmet ın . Lı ser hekmeten şe 
xan gelek hıkyat te gotın . 
Şi\xen Gızane, bı nıjad, xwe dıgıhinın Xalıd bin Welid. 

Gora hıkyate, gava bapire wan jı Erehistane hatiye van 
doran lı bırçeki siyar bı1y.:>!, dı dest da jimina qamçi , ma
rek hebuye. Wi, bı vi mar~ hırç dajotiye. 
Nıfftzen wan gelek mezın e. Lı çarali Bıdlise, Serte u 

Muşe bı bezaran ınıriden wan hene. Herse bran karen 
şextiy~ dı nav xwe da parva kırıne. 
Şi\x Izeddin mezıne wan.e. Ew bı kare ol mıjul dıbe hek-

metan nişan dıde. ' 
Gora gotına gundiyan, Şh İzeddi~!, rojeki zıvıstane çu

ye gunde Mılane. Her der dı bın berfa stur da buye. Şex 
jı xwediye male ra gotiye: 
-Dıle mın temetez u xıyaran dıxwaze!_ . 
Gundi şaş bune. Je ra gotıne: · ' 
-Ma efendi, zıvıstan e; nıha temetez u xıyar te ditın? 
şex çave xwe gırtiye, demeki usa sekıniye, paşe vege-

riye wan gotiye: · 
-Bıçın, lı newala Kortan dareke gftze ya mezın heye; 

lı koka we bınerin.. . 
Newala ku şi\x gotiye lıjeri gunq bUye. Çend gundi der

ketıne, çune newale, lı dora gı1za mezın gerine.-Le çı· bı
binin: xıyar u ternetezen teze dı koka dare da dısekının! 
Jı we roje şunda hekmeta şi\x dı nav gundan da belav 

buye u nave wi gıhıştiye welate~ dftr. Mıriden wi qat bı 
qat zede bune, lı dere wi cıvine. Iro mala şexan mina pe-
taga meşan dışuxule.. . 

Gundiyen reben behay bun· ku lı bajaran her dem, dı 
rojen çılle da ji heşinayi, xıyar u temetez tene di tın. Ew 
lı welaten germ u lı camekanan dıbın u dı nav rojeki-du 
rojan da dıgıhijın sıfre dewlemendan. Ü wan ne dızani ku, 
rojeki bere naseki şi\x jı Enqere batı bu u je ra temetez 
u xıyar ani bun; wi ji gaya batı bu gund, ew lı ser reya 
xwe dı koka gı1ze da veşartı bun ... 
Merıven ku bo ditına şex ten, tım bı xwe ra xelatek ti

nın: karek an berxek, mih u hızın, merş u xaliçe, mast, 
runu penir, dan u sawar .. Hın kesjipere dıdıne şexan. 

Bere mala şexan du qat bu. şex Izeddin lı Qate jorin 
rudınışt. Merıven şex, bere, meyan lı qate jerin dı ode
yek freh da dı dan rı1nıştandın. U wan, mırid jı şex ra çı 
aniye hin dıbun u bı mikrofoneki dızi xeber dıdane şex. 
,K.inge rtıırid derkete hızura şi\x wi xal u xatır je dıpırsi 
56 

u tışte ku aniye nav le dıda uje ra spas dıkır. Ango, mı
rid ku beroşek rün a'niye, şex wıha dıgot: 

-Tu xer bati, fılan kes. Le te . çıma bo rı1n zehmet kır! 
Xwede qebı11 ke u jı te uzar u. zeçi\ te razi be .. 
Mırid hımber ve gotıne şaş dıbu u dıma. Gelo, şex ça

wa dızani ku wi rün aniye? Pıştre ji baweriya xwe pe da
ni ku ew xwedi hekmet e, jı xeybe dızane .. 
B~ vj_ awayi, bımbarekiya şex, her ku çu, dı nav mılet 

da fıreh bU. Her usa ji, ew rqj bı roj dewlemendtır bun. 
Her se bran, bı ve qezenca mezın lı bela Bıdlise ı1 M Uşe 

erde freh kırin. Lı gunde Gızane baxçeyek mezın serrast 
kırın. Dı orta bexçe da qonaxeki modern u çarqati danin. 
Qaten we freh ın, jı dftr va mina qesreki bılınd u freh xu
ya dıke. 

Gundiyen reben dı avalurına bexçe ii qonaxe da, dı ani
na elatrike da belaş, bı dıl ii can xebıtin. Şi\xan ı1 hempa
yen wan dıgotın: "Ki dı kare şexan da bıxebıte sewabek 
mezın hıldıde u dıçe bıhUşte!" Bona ve yeke, şi\xan bo kar
keriye tu mesrefne kırın u serdaji,jı mıridan gelek pere 
komkırın. 
Dı Gızane da şi\xan medrese vekırın. Dı ve medrese da 

qasi 70-80 suxte, ango feqi dıxwinın. Şexan, bo xercen 
medrese jı gundan gele tışten xwarıne, cıl , nıvin u pere
komdıkın. Ewana bo medrese lı deşt u bajaren nezik aş 
çekırın u dan şuxulandın. Le qezencen medrese, pırani 
dıkeve berika şexan. 
Dı medrese da şex İzeddin ders dıde . Le karen berhev

kırına xelat u beşen mıridan, idara aş u karxanen dın dı 
dest şex Tahır da ye. Ango ew lı karen abori dınere .. 
şex Nftreddin lı mekteben tırkan ii zaningehen frengan 

xwendiye. Ew bı çend zmanan dızane. Her usa ji, panz
deh sal e ku lı parlementoya Tırkiye endam e. Çar salan 
da care ~ılbıjartına parlementoye çedıbe ii ew tım te hıl
bıjartın. lro ray en gundiyan ji mina beşeki şi\xtiye ye, w ek 
mılke wan e. 

Rumeta şexan lı dere h u kumete ji gele k bılınd e. Gava 
memftrek mezın te gund, lı wan dıbe mevan. Mabeyna 
wan u hukumeta Tırk gelek xweş e. Çıma xweş İıe be, ma
fe şexan .ii yahukumeta Tırk yek e, herduyanji gele Kurd 
kırıne bende u heyiyen wi dıdızın . Hukumet deste Kur
dan gıre dıde , şex ji çave wan .. 

Lı kare şexan ye dere hukumete Şex Nüreddin dınere. 
Hın kesen hışyar , bo wi "nazıre şexan ye dervayi" dıbejın. 
Şex bo medrese ter genım , ard, sawar, run, penir ü pez 

komdıkın . Le feqi tım bırçi ne; zıke wan ter nabe ı1 pışta 
wan germ nabe. Par partiya ~dlayi bo medrese qamyo
nek qumaş şand, le ew ne gıbışte deste feqiyan! Şi\xan ew 
lı der frotın u pere kırın berıka xwe. Feqi nıha van tış
tan iem dıkın, le nı kanı n jı şexan ra tışteki bej ın. Ger den
ge xwe bıkın şex wan dıkın der. 
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Kültür Sanat 1 Çand u Huner 

Pez d dewarin ofxan zehf e. Ew pez6 xwe dı nav mıri· 
dan da belav dıkın. Her gundiyek çend pez 11 deware şe. 
xan xwedi.dıke .. Disaji çend salan bere, ofxan dest avitın 
çıloyA gundiyan, ew jı wan gırtın. Gundi tırsin d dene& 
xwe ne lunn. 

WA sali gundiyek, dı cıwaniye da ç1l heqiye xwe. Gelek 
pez 11 çend zevi jı jına wi ra ma. Şix Tahır got ku jı wi 
ra "emri ilahi" hatiyA, dı vA ew vA jınıkA jı xwe ra bine 
d mılkA we ji bıstine. Şix Tahır usa kır 11 gundiyan deng 
ne kır. · 

Gundi hımber teda 1l kedxwariya ttian deng nakın. Jı 
ber ku ew nezan ın, jı ofxan dıtırsın. Dıbijın, heke em 
cbji ofx derkevın deve me xar dıbe, an belayek tf ~~elf me. 
Pır keııfn nezan usa bawer dıkın ku ofx dıkanın nex

weşaıı xweo bıkın. Lı pır ciyan gundi, nexweşan, dinan, 
jınAn be zaro dıbme ocaxa fixan. Hın kes ji lıJlle ofxan 
dı.ton ü ava qırAj vedıxwın. 
Lı gele ciy6n Kuı:cbatan6 hal ü rewta gundiyan usa ye. 

U ev nezani heya kingf bı vi awayi dıçe? 
İro gele K urd cbji xırabiya axa 1l ofxa,a bı lez hışyar dı

be. Roj bı roj bejmara menvAn zana z611e dıbe. Xelk bin 
dıbe ku gotınm ofxan hemü vır ü derew ın. Tu hikmet 
dı wan da tune. Ew ji mina me menv m; le aqle xwe lı 
xırabiye dıgerinın. Ew, gundiyAn re ben dıxapinın, he
yiyen wan dıdızın u wan dı kare xwe da belaş dıdın şu
xulandın. 

Hei : Taraf. )'t}re Dıa :Dua 
Ocax : Ocalc, tekke Hikmet : Hilanet 
Weki te zanin : BilindiAi gibi Hıkyat : Hik4ye 
Bımbarek : Mübarek 
Hesıbandın : Var.raymak , öyle 

Nıjad : Soy. ırlc 
Ereb : Arap 

dtışanmek 

Qamçi : Kamçı 
Nıfüs : Nujus. etki 
Mırid : MDrid 
Herse : Her Qç 
Ol : Din 
Stdr : Kalın 
Xıyar : SaliJlalık 
Şaş bUn : Şaşımıalc . 

Çav gırtın- ~ G6z kapamak 
Newal : Ikrt 
Güz : Ceviz 
Cıvin : Top/anmak . 
Petag : Kovan 
Petaga : An kovanı 

Erehistan : Arabistan 

Zar ü z8ç : Çoluk • 
çoculc 

Razi : Rıw 
Baweri pe : lnannJQk 
ani n 
Xeyb · : Gayip 
Qezenc : KtJZ~~nç 
Serrast : Kurmalc , 
kınn meydtına g~timıek 

Modern : Modem 
Kalorifer : Kalorifer 
Elatrik : Elektrik . 
Roni kırın : Aydınlotmak 
Germ b ün : · ısınmalc 

meşan 
Şuxul r 
Be hay 
Çılle . 

Qesr : Kasr,saray 
: lı, çalışnJQ Eelaş ·' Be/eş 
: Habersiz Bı dıl ü : GiJtıtılden , 
: Kışın en sotulc can fedoluırlıkla 

40 gtıntı , kış ortası Hempa : H~mpa. 
Camekan : Cameluın, sera taraftar 
Nas : Tamş Sewab : s~ııap 
Veşartın : Sakkımale Hıldan : Kaldınnak 
Xelat : Annatan Bıhüşt : Cennet 
Merş : Kilim Serda ji : Ostelik 
Dan : D6vme Medrese : Mcdres~ 
Mevan : Konu/c Suxte · : O~renci 
Mikrofon : Mikrofon Feqi : M~drese 
Dızi : Gizli IJğrencisi 

Xeber dan : Habu ı·cmıek Xerc : Masraf 
Xal ü xatır : Hal - lıaur Nıvin : Yatak · 

\.Nav le dan : Adını n:mıek, Berık : Cep 
adryla çağırmak Beş : Vrrgi 

1Beroş : Bakraç İdare : Idare 

• 1 

DENG 

Wiha : BtJyl~ 
Xer : Hawr 
Fılan : Fikm, 
Qebül : Kabul 
Şuxulandın : Çiılqtımtllk 
Freng : FMik 
Hılbıjartın : Seçim · 
Rümet · : Stıygınlılc · 
Memür : AlemlAr 
Mabeyn : Ara, iliıki 
Maf : ÇılcM . 
Bende :~k 
Nazır : Balclllı. vekil 
Nazırf : Dııilkri 
dervayi baJcaıu 
Ard : U11 
Edlayi : Adiıkı 
Parti : Parti 
Qamyon : KAmyon 
Quınq : Kwnaı 
Şandın : Gihtlkrmek 
Gıhıştın : Yetişme/c, 

varmalc 
Deng kırın : Seslenme/c, 

itiraz etmek 
Belav kınn : Datıtmak 
Çılo : Meşe yapratı 

ROıuftm: Oturmak 

Karxane : Iş yeri 
Abori : E;konomik 
Şoreş • : Del'rim 
cenbandın : Dtttenwk 

Emrf ilahi : KMtllu Vffir 
Jın jı xwe ra : Evk1111Wk 
anin · (trlcllcler için) 
Teda : ZMJIIM. tedtı 
Ked :Emek 
Kedxwari : ~ra 
Dıji yeki : Biril" lrllrıı 
derketın ~ 
Nexweo · : Htuuı · 
X wet : Iyi. ltoı 
Din : lkli 
Qırij : Kirli 
Xırabi : l(ildlllk 
Bejmar : S.,. 
Vır ü derew : r.ı. 
Cıwan : ~ 
Xapandın : Aldtıtmtık 
Dawi :Son 
Derewin : Yalancı 
Tızırüı : Sililik 
Qırni . Kene 
Zewıcin : Evlenmek 
Ç'lln heqiye : Oimek 

Dan rbaftandm: oturtmak 
MAvan lı ser kursi rUDlftın. 
Xwediye mali m6van lı ser kurai dan rdnıştancbn. 

Xwe8dla -daa xwacba 

Elo dıxwine 
Bave Elo ew da xwendın. 

Bawer lunn -baweri pt Mill . 

~elil menvek teraı"e, bawer nakım ·ku xwe ra kareki 
bıbıne. · 

-Tu bawer dıki, em ji rojeki wi bıııJıin uadiya? 

-Beli, mın baweriya xwe bı fOreti aniye; rojeki toret 
wi ç6bıbe ü em e uad bın. .. · · 

Gundiyan baweriya xwe bı px danin· jı ber ku px ew 
xapandi bün. ' ; 

Serrast lunn 
Gundi xebıtin u jı tb ra baxçeyek serrut kırın. 

. Dı Oktobra mezın da, ula 1917'an lı Ruaiya karker ü 
gundiyan sazümana kevnare ü zordeat hılwqandınu sa-
zümana xebatkaran serrast kırın. · 

Bı dd O can 
Dersdar jı zarokan ra dıgot: 
-Zarno, bı dersa xwe mıjül bıbın, bı dıl ü can bıxebı

tın; zanin we jı tariye xılu dıke . 

Lı welatAn sosyalist karker ü gundi bı dıl u can dıxebı
tın. Jı ber ku pavlike ji ye wan ın, zevi ji. Lı wır pttron 
ü axa ne mane. 

Jan jı xwe ra anin 
Elo isal havini zewıd. Elo jınek jı xwe ra ani. 
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Kültür Sanat 1 Çand O Huner 

Dawi anin 
Me sıbe da dest pe kır u heya evare dawiya kar ani. 
Erne daWiya zordestiye ji binın. ' 

Kanin ve xwestın yardımcı fiilieri 
Hesen dıxwaze xwe ra cotek sol b ıkı re 
6uıe Y. fiil tüm/eç esas jiil 

Toxtor dıkanın nexweşan xweş bıkın 

Ouıe Y. fiil tüm/eç esas fiil 

Örnekler: 
-Tu dıkani bersiva van pırsan bıdi? 
...... Bele ez dıkanım bıdım. 
-Merıv dıkane jı çem derhas bıbe? 
-Na, av pır e. 
-Tu dıkani du kilo tıri dı care da bıxwi? 
-Nızamm, mın ne cenbandiye. 
Şahan dıxwaze jı .xwe ra jıneke bine, le qelen buha ye. 
Ez dıxwazım bıç40 Stembole. 

Ödev: 
1- Her iki yardımcı fiili kullanarak beşer cümle yapın. 

n- Bersiva pırsen jerin bıdın: 

1- Lı gunde Gızane çı heye? 
2- Lı bela .~e ji ocaxa şexan heye? 
3- Gundi şexan çawa dıhesıbirun? 
4- Hün ji baweriya xwe bı hekmeta şexan tinın? 

DENG 

6- Gora hıkyate bapire wan çawa hatiye Kurdıstane? 
7. şexen Gızani çend bra ne? Mezıne wan kijan e u bı 

çıkari mıjü.l dıbe? 
8- Lı newala gunde Gızane xıyar u temetez ke veşarti 

bu? 
9- Ke ew xıyar d temetez jı şex ra ani bu? 

10- Lı zıvıstane heşinayi dı ku da dıbın? 
ıı- Mıriden ku bona ditına şexe xwe ten, je ra çı tinın? 
12- şex çawa bin dıbU ku mırid je ra çı xelat aniye? Dı 

sayaçı da? 
13- şex bı rasti jı xeybe dızanın? 
14- şexen ku 'dewlemend bdn, çı kınn? 
15- Qonaxa şexan çawa ye? Çend qat e, çawa germ dı be 

u bı çı te roni kırın? 
16- Çıma gundi dı avakırma qonaxe u bexçe da belaş 

xebıtin? 
17- Medresa şexan da ki dıxwinın? 
18- Qezenca medrese çı dıbe? . . .. 
19- Komkınna xelat u beşen mırıdıın bt destı kıJan 

brayi dıbu? 
20- şex Nureddin bı raye ke te hılbıjartın? 
21- şex jı gundiyan ra yar ın, ~n neyar ın? 
22- Çıma şex u hukumet yekıtı dıkın? 
23· Peze şexan ki xwedi dıke? 
24- Xewna şex Tahır rast bu yan derew bu? 
25- Çıma gunai jı şexan dıtırsın? 
26- şex aqle xwe lı çı dıgerimn? 
28- Dawiya şexan çawa we be? 

5- şexb Gızane, bı mjad xwe dıgıhinm ke? Hün çawa 
bawer dıkın, gotına wan rast e, yan derew e? 

(Sürecek) 

BASINA KAMUOYUNA 

Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ABD gazisi öncesi kamuoyuna açıkladığı Kürtçe televizyon yayını 
yapılması ile ilgili beyanını olumlu karşılıyoruz. Ancak attığı bu adımın sahibi ve takipçisi olmasını bekli
yoruz. Ayrıca diğer demokratik adımların da atılmasını istiyoruz. 

Kürt reslitesini tanıdığını kamuoyuna dekiere eden Koalisyon Hükümeti'nin başı Sayın Demirel'i, re
alitenin gereklerinden olan bu öneriyi uygulamaya davet ediyorUz. 

Hükümetin demokrasi konusunda samimi olup olmadığının en temel koşulu Kürt sorununda atacağı 
demokratik adımlara bağlıdır. Sayın Özal'ın bu önerisi ilk ,somut adım olmalı, bunu izieyecek diğer de
mokratik adımların atılması geciktirilmemelidir. 

Gerekli demokratik adımlar atılmadığı takdirde, devletin halka şefkatle yaklaştığı sözlerine kimse 
inanmayacak, hükümetin Newroz olayında sergilediği katliamda olduğu gibi, şiddet dışında başka bir 
çözüme açıkolmadığı anlaşılacaktır. 

Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı Hazırlık Komisyonu olarak, atılacak her türlü demokratik adımın 
yanında olacağız. Hükümet Kürtçe yayın yapmasının yanında, özel televizyon şirketlerinin yararlan
makta olduğu haklardan Kürtlerin de yararlanması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. 

Hükümet Kürtçe yayın yapılmasının önünde. yasal engeller olduğunu belirterek bu sorunu askıya 
alacağına, bu engelleri kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeleri gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde 
hükümet, Koalisyon Protokolü ile önüne koymuş olduğu demokratikleşme iddiasından vazgeçmiş ola
cakve inandırıcılığını yitirecektir. 

/ 
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KÜRT HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VAKFI 
HAZIRLIK KOMISYONU 
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KLASiKLER ve BİZ 
• Doğa bizi yenmek isteyedursun biz onu sanatla yeniyonız. 

insan yaşamı doQanın abir gerçekliQi haline geldiQin
den beri, doQa ve insan arasındaki egemenlik kavgası 
bir an bile durmamıştır. insanoQiu, yaşamının her evresin

de do~ayı çözümleme dürtüsüyle zihnini yormuş ve bu 
alanda sürekli yeni şeyler üretmiştir. Bu üretkenli~in belki 

de en insanca olanı sanat ürünlerinde ortaya çıkmıştır. 
Gerek sanat eserleri, gerekse de bilimsel araştırma ürün

leri, insanın mücadele tarihinin yazılmasında önemli 

unsurlar olmuştur. Geriye görkemli bir mirasın bırakıldıOı 
bu mücadele tarihi insanın insanlaşmasın\n tarihidir aynı 

zamanda. 
Bu tarihsel mirastan demfenrnek insanca bir yaşam 

sürmenin temel dayanaOıdır. ÇaOımızda her alanda g'örü
len akıl almaz gelişmeler onları izlemeyi zorlaştırmıştır. 

Kendi iradeleriyle ilerleme saOiayan toplumlar, baskı ve 
sömürü altındaki halkları tarihin gerisinde bırakmışlardir. 

Özgürlü~ü yaşamak, onun saOiayacaOı ilerleme olanakla

rından faydalanmak, ezilen uluslar için yaşam sorunudur. 

Bu yaşamsal sorunu çözmenin yolu (önemli ölçüde) 

diOer halkların toplumsal mücadelelerini özümsemek, 
onu tüm boyutlarıyla kavramakla mümkündür. 

Toplumbilimler kadar sanat da (özelde edebiyat) 
toplumsal gelişme yasalarını tanımlamakta bir araçtır. 

Insanlık tarihinin yüzyıllar süren toplumsal mücadelesi 

salt kuru tarih kitaplarından öOrenilemez. Bazen, hatta 
çoQu kez bu tarihi sanatta- edebiyatta bulab.iliriz. Burada 

ilkel topluluklardaki yaşamı, maOaralara işlenen resimler 
ve kullanılan çanak çömleklerin yapısıyla daha iyi kavradı

Oımızı hatırlamakta yarar var. Buna benzer biçimde baskı

cı otoriter dönemlere ilişkin bilgilerimizi o dönemin sanat

çılarının ürünleriyle daha açık seçik anladıQımızı da ekle

mek gerekir. Egemenler, resmi ideoloji çerçevesinde res

mi tarihlerini yazabiliyorlardı. Namuslu bilim adamlarını 

bir an için unutursak, egemenler, tarihin hiçbir dönemin
de sanatçıları resmi ideolojinin esiri bilim adamlarına ben
zetemediler. Bu iki biçimde oluyordu. Ya namuslu sanat

çılar gerçeQin kendilerine sunduOu olanaklarla ürün sunu
yorlardı, ya da egemenlerin saflarında yer alan kimi sanat

çılar kendilerini yaşamın gerçeOinden kopararnıyer ve 

yazdıklarıyla toplumun devrimci deQişimine bilinçsiz de 

olsa katkıda bulunuyorlardı. Ikincisine örnek olarak Sov

yet eleştirmen ZELINSKI şöyle diyor: 
"Eski rejim altındaki gözlerin önündeki gerçeOe 

sadık kalmak isteyen gerçekçi yazar, çoOunlukla kendi 

siy~at inançlarıyla çelişkiye düşerdi. inanmış birer 

monarşist olan BALZAC ve GOGOL aslında eserleriyle 
devrime hizmet etmekteydiler.· Yine LENiN, "TOLSTOY 

Rus devriminin aynasıdır" derken kuşkusuz özel yaşamı 

R. Drijani 

gel-gitlerle dolu, dirilişi ruhani deQerlerde arayan, yaşa
ma gücü dahi kalmamış, kendini hastalıQa ve ölüme ter

keden bir bunaktan deQil, onun dünya edebiyatının baş

yapıtları olan eserlerinin gücünden bahsediyordu. Buna 

benzer örnekleri çoQaltabiliriz. 
INSAN; bütün sanat çalışmalarının merkezindedir 

her zaman. Çünkü onun kendine özgü konusu; "Gerçek

likle insan arasındaki estetiksel ilişkidir.· Bu estetiksel iliş

kinin kusursuz biçimde yansıtılması sanat ürününün 

gücünü ortaya kor. Bu gücü ve kusursuzluQu tanımlama

nın en güzel yolu klasikleri örneklemektir. Klasikler sanat 
ve insanlık tarihinin tükenmeyen eserleridir. Insanlık bu 

eseriere her çaQda aynı ihtiyacı duyduQundan, onu yüzyıl
ların ötesine taşımıştır. ÇaQımızda da büyük bir zevkle 

okunan bu eserlerle, yalnız geçmiş yüzyılları anlamakta 
deQil, aynı zamanda bugünü, insanın evrensel niteliklerini · 
kavramak mümkündür. 

Bunlar genel olarak yazıldıQı tarihin gerçeQinden 
kendilerini soyutlamadan, tersine günün çelişkilerini, evre

nin deOişimini vurgulayan, diyalektik içinde devinen insa
nı ve insan ruhunu işleyen eserlerdir. Kısaca bugün de 

d&Qerlerinden hiçbirşey yitirmemiş olmalarından ötürü 
bunlara klasik diyoruz. 

Edebiyat klasikleri sanatın tüm özgün yanlannı içerir

ler. Evrensel ve ulusal deOerleriyle sanatın gücü (çe>Ou 
kez) klasik eserlerle daha net görünümler kazanır. Çünkü 

romanı, şiiri, öyküleri ve oyunlarıyla bu eserler dolaysız 
biçimde . insanı ön plana çıkarırlar. Özel konusu insanca 

deQerler ve yaşamı anlatmaktır. Dili, dini, ırkı ne olursa 

olsun; insanın iç dünyasını, özlemlerini, içgüdüsel davra
nışlarını, hayvanca dışa vururnlarını yansıtırlar. Bu neden

le insanlık deQerlerinin her geçen yüzyıl birikerek katlandı

Qı bir zaman diliminde klasikleşmek, bu mirasa katkıyla 

ölçülen bir deOerlendirmedir. Yazar, o gün kime hiZmet 

ederse etsin, uzun vadede insanlıOa hizmet eden eserleri 
klasikleşmiştir. 

Insanca deOerleri savunmak ilk çaQiardan bu yana 
erdemlilik sayılmıştır. Sanatçı bu erdemi eserinde yansıttı

Oı sürece gelecek yüzyıllara taşınmıştır. 

Siz. evet aiz 
Hiç kavrayabilir misiniz? 
Niçin 
bunca alay ve küfür saoanaoı altında dingin, 
bir tabaOa koyup da ruhumu 
gelecek yüzyılların tölenine sunduOumu? 

VLADIMIR V. MAYAKOYSKI 
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Kültür SanatjÇand u Huner 

Ulusal kültürümüzün insanlı~ın evrensel de~erleriyle 
bütünleşmesi, onun zenginleşmesine neden olacaktır. Bu 
zenginleşmeyi sa~layacak olan, zincirlerin kırılması, 

özgürlük yolunun açılması da, insanca de~erlerin savu
nulmasından geçer. Bu de~erlerle beslanmak aynı 

zamanda gelecek özgür toplumumuzun da yaşam garan
tisi olacaktır. 

Bizler acaba bu insanlık hazinesine nasıl bakıyoruz? 
Yarii klasikler bizim için ne anlam taşıyor? Onlardan yete
rince yararlanabiliyor muyuz? Yoksa işin kolayına kaçıp 
BAUAC'tan, DOSTOYEVSKi'den, SHEAKSPEAR'den 
söz etmeyi gereksiz "entellik" olarak mı de~erlendiriyo
ruz? "Halkımız baskı ve zulümden inierken sen bize Şeks
pir'den söz ediyorsun• ya da "Geç kardeşim ne anlar 
bizim millet Balzak'tan• Bu kuru ve basit bir mantıksal 
üründür. Kaba bir popülizmi yansıtır. Kendimizi bu anla
yıştan kurtarmamız gerekiyor. 

Kuşkusuz halkımız ulusal kurtuluş mücadelesinin 
yolunu Sheakspear'in trajedilerinde bulmayacak. Ama 
karışıklıktan kaçınmak gerek. Herbirinin kendi yöntem ve 
deQerleri üzerinde düşünmek aydın insanımızın görevidir. 

Halkımızın mücadele ateşini güçlendirecek olan 
öncü müfrezenin donanımlı ve ileri görüşlü olması gere
kir. Yeterli birikimi olmadan kitlelerin örgütlenmesine 
yönelik çalışmalar yapan bireylerin verebilece~i şeyler 

. sınırlı olacaktır. Buna ek olarak, kurtuluş mücadelesinin 
ayaklanma ve iktidara geçmeyle sınırlı olmadıQını bilmek 
ve devrimci görevleri bütünselliQi içinde kavramanın öne
mini hatırlamak gerekir. Öncülük, ilk adımı atmak olarak 
~gılanmamalı; öncülük, kitlelere barış ve özgürlük çiçek
lerinin donanacaQı günlere kadar önderlik olarak kavran
mafı. Aksi durumda bir avuç barut olmaktan öteye gidile
mez. 

Evet dostlar,' klasikleri okumamız gerekiyor. Yaşamı 
derinlikleriyle kavramak, toplumumuzdaki çelişkileri yaka
lamak, insanlar arasındaki ilişkileri ve insandaki ruhi 
deQişmeleri-gelişmeleri çözümlayebiirnek için daha faz
la okumamız gerekiyor. Kendimizi bu anlamda ciddi 
biçimde sorgulamamızın zamanıdır. 

Şimdi burada 1850'1i yıllarda yazılmış bir klasik ese
re ilişkin tanımlamalar yapmaQa çaQışacaQım. Sanırım 
bu, konunun önemini belirtmek açısından faydalı olacak
tır. 

OBLOMOV 

OBLOMOV klasik bir eser, yazarı iVAN GONÇA
ROV'sa Rus edebiyatının usta kalemlerindendir. 

Yazar büyük eserini 1857 yılında, bir aylık sürede 
tamamlamıştır. Roman, o dönemde Ru~ya'da bomba 
gibi patlamış, kısa sürede en çok okunan eserler arasına 
girmiştir. Rusya'yla sınırlı kal~amış, daha sonraki dönem-

DENG 

de dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olmuştur. 
Oblomov'un en büyük özelliQi, insanlıQın belki de 

var oldu~undan bu yana taşıdıQı önemli bir hastalıQı 

tanımlaması olmasıdır. Tembellik, bunama, atıl kalma 
amansız bir hastalıktır. insan kendini yaşamdan kopardı
Qında ortaya çıkar. Yaşama gücü dahi kalmamış, hayatın 
dinamizminden kopmuş kişiliQin hastalıQıdır. Bu yanıyla 
romanda kendimizden çok şeyler bulacaQımızın göster
gesidir. Klasik eserlerin o güzelim soQuk duşu burada da 
ortaya çıkar. Yazarın usta anlatımıyla hoşumuza giden 
yada yüzümüzü kızartan şeyler buluruz romanda 

Tarihin durdurulamaz akışı içerisinde vadesini dol
durmuş toplumsal düzenler, düşünceler, iktisadi ilişkiler, 

yer yer kişilikler birer birer tarihin gerisinde kalmaya, gida
tek yaşamdan kaybolmaya başlarlar. işte bu acımasız 
süreç başladıQında eskiyen yapı tembelleşir, bunaklaşır, 
(yeni olanın) ayakbaQı durumuna gelir. 

Böylesi bir geçiş dönemini ustaca yorumu, estetik 
yanlarıyla aktardıQı için klasikleşmiştir Oblomov ... Gonça
rov, çaQının hastalıQını anlatmıştır. Oblomov, eskimiş top
lumsal düzen olarak feodalizmin, gelişen kapitalizme 
ayakbaQı olduQu dönemin romanıdır. Eskimiş feodal iliş

kilerin bir bir terkedildiQi ve yeni dinamik bir çaQın başla
dıQı dönemde feodal bir toprak aQası olan iL YA OBLO
MOV'un trajedisidir anlatılan. 

Klasik eserler içerisinde ayrıcalıklı yeri olan bir eser
dir. Mesela yazarı Gonçarov'dan daha ünlüdür kahrama
nımız Oblomov. Yine kişiliQi ile kavramlaşan belki de tek 
roman kahramanıdır. Rus devrimci demokrat akımdan 
eleştirmen DOBROLiBOV "Bu kitapta önemli olan Obio
mav deQil Oblomovluktur" diyerek kitabın yaratacaQı kav
rama bir katkıda bulunmuştu. Oblomovluk kavramı bizim 
de dilimize yerleşmiş, ayrımsız her dilde aynı şeyi ifade 
etmiş, bu yanıyla evrensel boyut kazanmış eşsiz bir kav
ram olmuştur. 

Yine Rus klasiklerinden bolca alıntılar yapmasıyla 

bilinen LENiN, döneminin önemli bir hastalıQını ortaya 
koyarken bu kitaptan yararlanmış; "Rusya üç devrim 
geçirdi ama hala Oblomov'lar kaldı. Çünkü Oblomov'lar 
yalnız derebeyler, köylüler, aydınlar arasında deQil; işçi

ler, komünistler arasında da vardır" demiştir. 
Görüyoruz ki, romanın iki yönü var; birincisi anlattıQı 

çaQın toplumsal ilişkilerini ve insanını mükemmel biçim
de anlatmaya ulaştıQı edebi boyut, ikincisi Oblomovluk 
kavramıyla bugünün de kimi sorunlarını tanımlamasıyla 

ulaştıQı felsefi boyut. 
Bu anlamda Edebiyat Bilimcilerin olduQu kadar, 

Toplum Bilimcilerin, Felsefecilerin de ilgi ve araştırma ala
nı içindedir. 

Bizim içinse okumaya doyamıyacaQımız güzellikte 
ve dersler alınmasını gerektirecek kadar uyanık tutan 

. eşsiz bir kitap. 
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• Çirok • 

Qıp ô Rôvi • Şengale Môşi 
1 

Lı gundeki dawet hebu. Xel~e 
gund govı;nd dıkışand. kef u şayi 
dı kır. Lı ser sergoye gund qıp u 
çuçıken xwe dıçeriyan. erd vedı
jandın. Ruviyek ji lı ser zınara 
hembere gund. go lı bılur u stra
nen govende. der u dore .xwe te
maşe dıkır. 

Jı nışkava çave n1vi bı qıpe u çu
çıken we ket. Çav lı seri reqısin 
u bu qırçe qırça dırana. Wi lı dur 
dıgeriya. xwede qısmet nez 
dabuye. 

Hectika jı ci ye xwe rabU u bı xa
sıigi xwe gihande goye gund. Qı
pa reben hay jı tışteki tune bu. Bı 
xıştina piye n1vi vecınıqi . Sere 
xwe bılınd kır ku neyare mırişkan 
çındıkalı xwe dıxe u ber bı we u 
çıiçıken we te. Hema dı ci da çok 
lı qıdum le şkestın. He firsenda re
ve nedibu. n1vi h ber sekıni ıi dest 
bı · şaltisiya kır: 

- Xwişka qıpe, roja te bı xer! 
Qıpe be herndi le vegerand: 

- Roja te ji x·weş bıraye n1vi. 
Rtiviye felbaz pışti çend şalusi

ya jı qıpe ra got: 
- X wişka del al, i ro h gunde w e 

dawet e. Jın ıi mer dilane dıgrın, 
-zaroken gund dıreqısın. Denge bı
ltire kevıra dıheline. Dı rojek awa 
.da dıle ının dest neda ku tu ıi çu
çıken xwe xemgin bıminın! 

Qıpe, spasen xwe peşkeşi bıra
ye xwe ye dılziz dıke, le jı alikiva 
ji dıle we pıte pıte. 
· Rtivi dıve: 

- Xwişka qıpe, çıma emji go
vendeki le nexın! Denge mınji pır 
xweşe. 

Em dırej nekın. Qıp u n1vi ke
tın mıle hev , govend xweş kırın. 

Ruvi jı kefa dıke zımane xwe da
qulpine. Goşte qıpe u çuçıken hı
lufk ten ber çave wi . Dı bın 

sımbela da dıkene, awırki tuj da
ve qıpe, duve xwe heldave u dıs
tıre: 

Sımkım, sımkım, sımkani 

Eze qıpe bıxwım tevi çı1çkani. 

Qıp dınere ku roj xırav e! Rı1-

viye we u çuçıken we bı tevayi 
bıxwe. Bir bı rebbe jorin tine ku 
bı sım xarkırıne, bı mıl danine jı 
deste n1vi xelasbUn tune. Tırsa 
xwe dışkene, dıle xwe qalınd dı
ke, mıle n1vi dışıdine, çend cara 
xwe heldave u ew ji qıpe qıp dıs-

tıre ı1 dıbeje: 

Siwarek te jı derda 
Taji.ki ferıs Jı · berda 
Dıve eze bem rı1vi bıkım erde 
O bıkevım serda. 

Ku belısa taji dıbe, roj lı rı1vi dı
çe ava; bı tırs ı1 xofek gıran jı qı
pe gazın dıke, dıve: 

- Heş qiza kere, te ez tır

sandım. 

Qıp denge xwe bılındtır dıke u 
dı ve: 

- Le kure kere, te ji ez tır

sandım! 

Rı1viye me ye felbaz ku zore dı
bine; dı nava çav ı1 bıriyan da bun
da dıbe ı1 kes edi siya wiji nabine. 

" " . GüTINEN PEŞIY A • B. Zınar 

• Hol ku kete ber koşole, texsir neke. 
• Hunera bostana, qıre zebeş ın. 
• Hunera boxa, sturi ne. 
• Hunera dara, belg ı1 feki nın. 
• Hunera çiya, dar ı1 devi ne. 
• Hunera: kala, darık u qelun e. 
• Hunera mala, zarok ın. 
• Hunera mera, sımel u n1 ne. 
• Hunera pira, tevn u teşine. 
• Hunera zeFiya, bı bısk u kezi ne. 
• Hurmet, ji ınırova ratine n1met. 
• Hurme ketiye, boçık hevraz e. 

J A A \ k A I..J:. • ın u mer, we e tevır u ucr. 
• Jı sere qıjıke, qeli çenabe. 
• Jı te hereket, jı mm bereket. 
• Kes delaliya kesi xweyi nake. 

. ~ Kes nakeve gora kesi. 
• Keşiş bini kada bı1ye . 
• Ketiye navbera du agıra. 
• Kevıre gıran naleqın. · 
• Kevıre aş çıqas gıran be ji, aŞvan bı fena xwe wi radıke 
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• Çirok • 

" . RUVI Ô MAR • Şengale Môşi 
Rojeki bıhare pır xweş biL Dar .. 

Cı devi bışkıvibun. deşt Cı çiya bı 
gul u sosınan hatıbun xemı-landın. 
Jiyanek teze dest pekırıbu dı qun
tara çiye da. 

Bı denge şalur Cı bılbılan. bı ti
rejen roje. ruviye duv bı çındık jı 
xewe hışyar bu. Demeki xwe ge
vızand u ra bU ser pe. Hewa paqıj 
u henık a sıbe kışande kezeva xwe 
u meşiya . Lı vi ali: lı wi ali qıvaz 
dıda. der u dore xwe temaşe dıkır. 
Dı mıl u xepeka ra wek siya baye 
derhas bu. hateber çem. Dı ama
dekırma derbashuna çem da bu, 
mareki sere xwe jı bın kevır bılınd 
kır u got: -

- Roja te bı xer bıraye ruvi, ve 
sıbe tu bı tez kuva dıçi? Ruvi sıla
' a w i bı dılgermi le ve gerand u 
got: eze derbasi wi ali çem bıbım. 

Mar stuye xwe xar kır u jı ruvi 
teqezari kır: jı ruvi ra got ez de
meki dırej e ku lı qerexe vi çemi 
me. Dıxwazım derbasi wi ali çem 
bıbım. le bı sobayi (melevani) nı
zanım. Dı bexte te u xwede me tu 
xera xwe mın ji derbas bıki. 

Dıle ruvi bı mar Ş(tWıti, avete ser 
pışta xwe u kete ave . Wexta ku gı
hiştın nava çem, man~ xayin xwe 
lı stuye ruvi peçand u lure xwe le 
şıdand! Bin lı ruvi çıkiya, çav dı 
seri da bun wek tasa ave! Ruvi 
iman bı Rebbe Musa ani ku mare 
wi bıfetısine! Hışe xwe kom kır t1 
bı dengki lerzok gote mar: 

- Bı ra ye eziz, usa xuyaye ·ku 
heqiya mın hatiye. Dıxwazım be
ri mırıne çave te ye reş maç bıkım. 

Mare xayin sere xwe dıreji ber 
ruvi kır. Ruvi jı nışkava sere wi 
kıre deve xwe u dırane xwe le şı
dand, şıdand ... Usa şıdand ku mar 
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hedi hedi ruh je çu, lu re w i jı stu
ye ruvi vebun u lı ser ave dırej bU. 

Ruvi mar kaş kır, kışand qere
xe çem. Çırçe wi jı hev vekır u lı 
ser kume dırej kır. Lı ber sere wi 

sekıni u got: 
- Bıraye mar, bıratİ awa rast 

dıbe, wek te xaro maro nabe! 
(Ka ew mare ku gotına ruviye 

hınermertd bıke sere xwe.) 

GOTINEN PEŞİY A • B. Zınar 
• Bıra şere rojeki bi, ne roviye sed rojan. 
• Bıra şer te bıxwe, le xwe neveje ber bexte rovi. 
• Bıra yek be, bıra pak be. 
• Bıriri heta nexurni, pak nabın. 
• Bırina lı hevala, tira kendala 
• Bırindar ancax bırina xwe zane. 
• Bırina şuran qenc dıbe, le bırina neyaran qenc nabe. 
• Bızına belek, şıvane kulek, evare bı hevra ten guhura teng. ı 
• Bızına jar wexta ku kok dıbe, stuye xwe lı kendala dıxe . 

• Bı gulek bıhar naye. 
• Bı gur ra goşt dıxwe, bı şıvan ra dıgere. 
• Bı qizani mir bU, bı jınani pir bu. 
• Bo çılkek şir, bızıne dukuje. 
• Bo dostiye hezar, bo dıjmıntiyeyek bes e. 
• ' Bo her derdek, dermanek heye . . 
• Bo mıroven aqıl, ışaretek bes e. 
• Bo qetek nan, male cıhe dıke . 

• Bo xatıre -xweyi, mırov kevır naveje sa. 
• Boxe ku sturiye xwe lı diwara bıxe, we rojek sturiye wi Bışke. 
• Çıra kesi, heta 'deste sıbe naşxule. 
• Çıvikek gırti, jı qazek çole çetır e. 
• Çiyaye be gul, weke insane be dıl. 
• Diwana be seri, kes hej jı kesi nin e. 
• Diwaro ez jı te ra dıbejım, le buke tu fem bıke. 
• Diware lı ser cemede, xim nagre. 
• Diya zave lotık dave, diya buke kuk e kuk e. 
• Diz dıbe: bıne mın zer e, hesık dıbe: le ez jı ku tem! 
• Diz jı beroşe ra dıbeje: weda bıçe ru teniye. 
• Dıjmın nas be ji, neke paşla xwe. 
• Dıjmın çıqas be qewet be ji, disa wi qewet bıhesıbine. 
• Dıjmıne bave, nabe doste lawe. 
• Dıjmıne bı rıhm, çetır e jı doste be rıhm. 
• Hiv çıqas bedew be ji, disa qusurek we heye. 
• Hınek dıkın, hınek duxwın. 
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Helbest //// Şiir 

EZNEZANEKİGUNDİME 

Ez nızanım dıjmın ki ye 
' X winmıji fi dostani çi ye 

Reya rasti wında kıri ye 
Reber were ez nezan ım 

Ez nezaneki gundi me 
Ez cıvanek nexwendi me 
Bı çol fi çepera mayi me 
Reber were ez nezan ım 

Ez gundiya bajari me 
Faşiya aqıl je bıri me 
N ezaniye bındest kınme 
Reber were ez nezan ım 

N ezaniye em tev bınn 
Şeva tari wında ların 
Zordestlye em jı re bınn 
Reber were ez riezan ım 

Hinkınn be hoste nabe 
Zanebfin be xwendın nabe 
Nıştıman be reber nabe 
Reber were ez nezan ım 

Reber dı ve pır hışyar be 
Bı bir fi bawer, ihtibar be 
Bo mılete pır guhdar be 
Reber were ez nezan ım 

MELEHESEN 

EZ KURDE KURDISTAN IM RABIN 

Ez Kurde Kurdıstan ım rabın 
Bı hesreta jiyan ım rabın 
Bendaye nficiwan ım rabın 
Geli cıwana rabın rabın 
Mer fi jın tev b ıra bın ra bın 
W eka şere çiya bın rabın 
Bo welat canfida bın rabın 
Hfin sosyale bı yar kın rabın 
Peş dıjmıne xwe di yar kın rabın 
Da welate nzgar kın rabın 
Rabın bı hev ra qir kın rabın 
Hem bı heva xwe zencir kın rabın 
Paxıle dıjmıne çir kın rabın 
Da dıjmın be tedbir kın rabın 
Bındestiye hfin jıbir kın rabın 
Rabın mılete Kurd rabın 
Bes xwe jar fi feqir kın rabın 
Bo xwinmıja xwe esir kın rabın 
W ay sıbe hat paşve marın rabın 
Gav bı gav peşve herın rabın 
Reça te pır muteber e rabın 
Revale te şoreşger e rabın 
Dı tekoşin gel te were rabın 
Şıxule te her qada şer e rabın 
Heviya roja me were rabın 
Da dıjmıne derxe der e rabın 
Ev jı me re pır xeter e rabın 
Roja xweşi bo me were rabın 
Rabın, rabın, rabın, geli hevala rabın 
Rabın xwe kar kın rabın 

MELEHESEN 
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MOSIQ (MOZIK) / 

"' HAY NERGIZ 

Moderat.o 

ner - giz, ner - giı, ner - giz, ner -

ı JS p ; p 4 -
- gi .ze. ııa - ri cuwa.ııe . Hay ner. giı. ııcr- ~iz . ııcr.gıı. ~ur _ 
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• gu _ le ri va 
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gi- ze, DPT gi.ie. ner - gi. ıe . rıari cu- wa -_ ne , 
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@ {;s i· '; ız ~ G p" p 
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De la la ç 'ia - ki re şim. 

Bap. 

EQ! 6Q Jl a Q ~ p· 
De la la ç ' ia ki re şim. 

';b ~ w p EJ]· ffJ {2JJ 
tJ 

~ gu le be ri 

Hay nergiı . D('tgız, nergiı, rıergıze . rıari cuwane . 

Hay nergiz. nergiz. nergiz . sorgule berivane . 

\"8 

Nergiıa ç ' iaki re~im, nergiıe . nergiıe, nergize-; nari cuv.·ane, 
Df.lala ç'iaki re~i;,ı, sorgule berhane. 

Hay nergiz, ne~giı , nergiı. nergiz, nergi:ıe . nari' cuv.·ane. 

Hay nergiz. nergiz. nergiz , sorgule herhane 

H'imayila bi nexşim, nergize, nergiıe, nergiıe, 

H'imayila bi nexşim , sorgule berivan~. 
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HKD AÇlLSlN! 
Çalışma alanı, günümüze dek en temel insani istemleri baskı altına alınmış olan Kürt halkının, dilini, kültürünü, falklo

runu araştırmak ve onu geleceğe aktarmak olan Halk Kültürünü Araştırma ve Yaygınlaştırma Derneği (HKD), 
21.02.1992 tarihinde Istanbul Valiliği emriyle kapatıldı. 

Dünya, insanın insan olma sürecindeki uzun yürüyüşünün ivme kazandığı, demokrasi ve insan hakları alanında 

önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyor. Türkiye'de de bu gelişmelere paralel olarak demokratikleşme 

söylemleri, Koalisyon Hükümeti'nin programında yer alıyor. Devletin demokratikleştirilmesi, toplumun mutluluğu 

alanında tüm toplumsal kesimlerin örgütlü gücünün temel dinamik olduğu bir dönemde, bu türden antidemokratik uygu

lamalar, Hükümet'in, açıkladığı programın ne ka-dar uzağında olduğunu gösteriyor. 
Istanbul'da faaliyet gösteren HKD'nin kapatılması da bu anti-demokratik baskı uygulamalarının bir parçasıdır. 

Bu nedenle yasaya, hukuka aykırı ve en önemlisi demokratik hak ve özgürlüklere yönelik olarak girişilen uygulama 

ve engellemelere karşı, demokrasi güçleri, tüm yurtsever, demokrat kişi ve kuruluşlar, hep birlikte seslerini 

yükseltmelidirler. HKD'nin kapatılmasını demokratik hak ve özgürlüklere karşı girişilen bir eylem olarak niteliyor, bunu, 

"Kürt realitesini kabul ediyoruz." diyen Hükümet'in sözü ve eylemi yönünden olumsuz bir tutum olarak görüyor ve bu 

tür anti-demokratik uygulamaları protesto ediyoruz. 

' Abbas Akkaya (Sanatçı), Abdurrahman Önen (Eğit-Sen Kurucu Üyesi), Ağa Ok (Tüm Bel Sen 3 Nolu Şb. Sekr.), 
Ahmet Karabağ (Eğit-Sen Van Temsilcisi), Akkaya ikilisi (Müzik Grubu), A.Latif Temel (Halk Bil GYK üyesi), Ali 

Öncü (Tes-Iş 1 Nolu Şb Bşk. D.Bakır), Altun Ösbay (Tüm Sağlık Sen YK Üyesi lst.), A.Melik Okyay (HEP Erzurum 

Merk. ilçe Bşk.), A.Rıza Genç (Tüm Bel Sen 3 Nolu Şb. Bşk.), Atilla Coşkun (Avukat), Aydın Çubukçu (Evrensel 

Kültür Derg. Gen. Yay. Yön.), Ayşe Pakdemir (iHD Ank. YK Üyesi), A. Zeki Okçuoğlu (Yayıncı-Avukat), Bahattin 

Işıktaş (TBKP Dent. Kurulu Bşk.), Bahri Atmaca (Belediye Iş Send. Kocaeli Şb. Mali Sekreter), Bedri Fırat (HEP Er

zurum ll Sekr.), Behram Alabay (Halk Bil Kurucu Üyesi), Bekir Aydoğar (Belediye Iş Send. Kayseri Şb. Bşk.), Bel

gin Atamar (HKD YK Üyesi), Bilgesu Erenus (Sanatçı-Yazar), Cemal Çelik (Laspetkim-lş Send. Gen. Bşk.), Cengiz 

Temel (Halk Bil Sekreteri), Çiğdem Kazan (Halk Demokrasisi Derg.), Dara Karakaş (HKD YK Üyesi), Emre Saltık 
(Sanatçı), Emrullah Topal (SBP G.O.P. ilçe Sekreteri), Ercan Bayer (G.O.P. Ilçe YK Üyesi), Ercan Kanar (iHD ist. 

YK Bşk.), Erdal Çınar (Sosyalizm Yolunda Kurtuluş Der. Y.l. Md.), Erdal Dağdelen (ist. Tüm Sağlık Sen Yk. Üyesi), 
Erdoğan Köse (SBP G.O.P. Ilçe Saymanı), Eren Keskin (ist. IHD YK Üyesi), Ergin Cinmen lst. Barosu YK Üyesi), 

Eyüp Sancar (HEP Ank. YK Üyesi), Faik Candan (HEP Ank. ll Bşk.), Faruk Tülay (HKD YK Üyesi), Fehim Işık 
(Deng Derg. D.Bakır Temsilcisi), Feriha Bilgin (SHP Fatih ilçe meclisi Üyesi), Fero Fırat (Işçiler ve Politika Gazetesi 

Y.I.M.), Fevzi Gerçek (Tüm Sağlık Sen Gen. Bşk), Fevziye Perişan (Halk Bil G.Y.K. Bşk), Gani Nar (Sanatçı), Gürol 

Oktay (SBP G.O.P. Ilçe Yk Üy13si), Harun Çakmakı.(HEPGenel Sekr. Yard.), Harun Bayram (Van HEP ll Delegesi), 

Hasan Aslan (Deng Der. Mersin Tems. ), Hasan Fırat (Hınıs HEP Ilçe Bşk.), Hatice Onat (işsizler Der. Bşk. lst.), 
Haydar Bayar (Sanatçı), HeybetErdoğmuş (Belediye Iş Send. D.Bakır), Hıdır Bal (Belediye Iş Send Beyoğlu Vaka. 

Şb. Bşk.), Hıdır Yıldız (Tüm Bel-Sen 3 N Şb. Eğit. Sek.), Hıdır Pelyuva (Tüm-Belsen Eğit. Sekr.), Hikmet Çetin 

(Deng Derg. Sahibi), Hilmi Karaoğlan (Belediye Iş Send. 2 N Şb. Sekr.) Hüseyin Özkan (B~Iediye Iş Send. Gen. Teş 

Sekr.) Hüseyin Göçer (Emek Der. Mersin Tems.), Hüseyin Alataş (Newroz Der. Sahibi), Hüseyin Karabulut (Avukat), 
Hüseyin Kalkan (Yeni Ülke Gaz. Haber Müd.), lbrahim Ince (Avukat), ilkayAkkaya (Sanatçı), llyas Güven (Beld. Iş 
Send. Beyoğlu Vaka. Şb.Sekr.), ismail Özkan (iktidar Gazetesi), lsmet Evreci (Tüm Bel Sen 3 N. Şb. Basın Yay. 

Sekr.), izzet Kızıldağ (Deng Der. Ağrı Temsilcisi), lzzet Taştan (Avukat), Kamber Soypak (Avukat), Kamil Ermiş 
(Deng Dergisi Y.I.M), Kamil Özalp (Tüm Sağlık Sen Sekr. ist.), Kemal Yükıfel (Töb-Der GYK Üyesi), Kerem Kork

maz (HEP Tekman ilçe Bşk.), Koma Denge Azadi (Müzik Grubu), Koma Şirvan (Müzik Grubu), Leman Fırtına (IHD 

lst. YK Üyesi), Mahmut Çetin (Eğit-Sen Bşk D.Bakır), Mahmut Döğer (Deng Der. Kartal Tems.), Mazhar Kara (Go

vend Der. Sahibi, HKD D.Bakır Bşk.), Mehmet Batan (Avukat), Mehmet Keşü (Newroz Der. D.Bakır Tems.), Metin 

Yazıcı (Belediye Iş Send. Gen. Sekr.), Muhsin Yılmaz (iHD Şb. Bşk.), Musa Çelik Yol Iş 1 N. Şb. Bşk.), Mustafa 

Demir (HEP Ank. il Sekr.), Mustafa Aytaş (EGit-Der Ist Şb. YK Üyesi), Mustafa Çubuk (Emek Vay.Sahibi. ve Vay. 
Yön.), Mustafa Yalçıner (Özgürlük Dünyası Der.), Mutullah Koçtürk (Belediye Iş Send. 1 N. Şb. Yk. Üyesi), Münir 

Ceylan (Petrol Iş Send Bşk.), Mükerrem Ayyıldız (Govend Der. V.I.M.), M. Emin Sert (Yeni Dünya Plak Yay. Sahibi), 

M.Tuncer Caferoğlu (Avukat), M. Yavuz Binbay (IHD GYK Bşk. Van), Nahide Varan (SBP G.O.P ilçe YK Üyesi), 

Namidar Canip Çamlıbel (HKD YK Üyesi), Nasır Söylemez (Deng Der. izmir Tems.), Nazdar Kahramanar (IHD YK 

Üyesi D.Bakır), Nazım Taban (Emeğin Bayrağı Sahibi ve V.i.Md.), Necati Bayram (HEP .Ilçe YK Üyesi Van), Necati 

Güven (HEP Erzurum il Bşk.), Nevzat Yükse~ fEğit-Sen Mersin Tems.), Nursel Nuraydın (Eğitim iş il Sekr. Mer

sin), Nurten Çağlar (Ank. IHD YK Üyesi), Resul Kaytas (SBP G.O.P. ilçe Bşk.), Rıza Zorlu (Laspetkim Iş Send. 

Eğitim Sekreteri), Rıza Erdoğan (Özgür Halk Der. Sahibi), Şaban Bayer (SBP G.O.P. Ilçe YK Üyesi), Şevki 

Ömeroğlu (Toplumsal Kurtuluş Der), Şükrü Alkanlı (Kurtuluş Der Mersin Tems.), Tahir Emeloğlu (SBP G.O.P. ilçe 

YK Üyesi), Tayyip Kızıldağ (HEP Edremit Ilçe YK Üyesi Van), Tuncer Dilaveroğlu (Yeni Demokrasi Der.), Tülay 

Geyik (Avukat), Ümit Erdoğdu (Demokrat Muhalefet Dergisi Vaz. Iş. Müd.), Vahdettin Karabay (Laspetkim Send. 

Gen Bşk.), Veysi Tetik (Eğit Sen 4 Nolu Şb. YK Üyesi), Y.Ziya Ak (SHP lçel ll Genel Mecl. Üyesi), Zekeriya Özdinç 

(Barikat Gazetesi Sahibi ve Yazı işleri Müd.), Zeki Taştan (HEP Karayazı-Erzurum Ilçe Bşk.), Zozan-Welat 
(Sanatçı), Zülfü Dicleli (Yazar), Zülfikar Akkar (Eğit Sen 4 Nolu Şb. Bşk.). 
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AVRUPA PARLAMENTOSU•NUN KARARI 

Avrupa Parlamentosu, 8 Nisan 1992 tarihli oturumunda, Newroz katliamını değerlendirerek, Hıristiyan 
Demokrat, Sosyalist ve Liberal grupların oylarıyla Türkiye'de yaşayan - rtlere ilişkin aşaQıdaki kararı aldı. 
Kararı yetersiz bulduklarından karşı oy kullanan Yeşiller grubu ise, Tü iye ile ilişkHerde insan haklannın 
ölçü olarak alınmasını, Kürt sorunu konusundaki reformların gerçekleştirilmesine kadar, tüm üye ülkelerin 
Türkiye'ye ekonomik yardımlarını kesmelerini, ayrıca silah satışlannın da derhal kesilmesini öngören bir kar
artaslaQı hazırlamıştı. 

Kabul edilen ortak karar metni: 
Avrupa Parlamentosu, 
A. 12 Mart 1992 tarihinde Türkiye ve Kuzey Irak'taki Kürtlerin insan haklarının ihlali ve buna yönelik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapılan görüşmelere; yine 23-25 Mart 1992 tarihlerinde yapılması gereken 
AT-Türkiye Karma Komisyonu toplantısının, Türk tarafınca ikinci kez iptal edilmesinden duyduQu üzüntüye 
dikkat çekerek, 

B. Kürt yeni yıl kutlamaları esnasında Türkiye'nin GüneydoQusu'nda meydana gelen ve sayısız can 
kaybına neden olan şiddet olaylarından duyduQu acıyı belirterek, 

C. Böylesi olayların, şiddeti daha da tırmandıracaQının bilincinde olarak, 
D. Bir çok şehirde sokaQa çıkma yasaQı uygulandıQını, basın-yayının engelsiz çalışma olanaklarının bu

lunmadıQı ve özünde bölgede savaş halinin hüküm sürdüQünü belirterek, 
E. Türkiye'nin Irak Kürdistanı'na yeniden saldırması ve bu saldırılarda en az 60 sivilin yaşamını yitirmesin

den duyduQu kızgınlıQını vurgulayarak, 
F. Avrupa TopluluQu üyesi ülkelerin bir çoQunda Kürtlerin düzenlediQi gösterilere atıfta bulunarak, 
G. Türkiye'nin de üyesi bulunduQu, Avrupa Konseyi ve AGIK'in, insan hakları ve azınlık hakları konu

larındaki açıklamalarına dikkat çekerek, 
H. Avrupa TopluluQu'nun, Qenelde tüm ülkeler, özelde ise aday üye ülkelerle ilişkilerinde, insan haklarına 

saygının etkin bir rolü oldugunu vurgulayarak, . 
1. Türkiye'nin coQrafik, konumu NATO, AGIK ve Avrupa Konseyi üyeliQi nedeniyle bö!QQ9eki ·ülkelerle ' 

ilişki eki önemli rolüne işaret ederek; 
1. Bu şiddet olaylan kurbanlarının ailelerinin acılarını paylaşır; 
2. Türk ordusunun, GüneydoQu'daki masum insanların temel insanlık haklarını ihlal eden ölçüsüz ve aşırı 

derecede sert eylemlerini kınar; 
3. PKK ve Dev-Sol'un, yeni Türk hükümetinin insan haklannın iyileştirilmesi yörtnndeki çabalarını zedele

yici terörist eylemlerini kınar; 
4. Türkiye'yi, terörizmle savaş esnasında insan haklarına kesin saygıya ve ülke içinde orduyu görevlen

dirmemeye çaQırır; 
5. Ordu, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında meydana gelen kanlı olayların sorumlularının tesbiti için 

uluslararası bir soruşturmanın yapılmasını talep eder; 
6. Kürt sorununun yalnızca barışçıl yollardan çözülebileceQi ve bunun Türkiye'nin demokratikleşmesi 

yönünde temel koşul oldugu inancını vurgular; 
7. Hükümeti, bu bölgede devlet ve vatandaşlar arasında güven ortamının oluşması için gerekli tüm 

önlemleri almaya (özellikle OlaQanüstü Hal'i kaldırmaya) ve bölgede tüm halk gruplannın haklarını 
gözeterek, barışçıl bir çözüme yönelik bir diyaloga girmeye çaQırır; 

8. Konsey ve Komisyonu bir kez daha, Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için, uluslararası plat
formlarda olası tüm girişimlerde bulunmaya çaQınr; 

9. AT-Türkiye Karma Parlamenterler Komisyonu ile Insan Haklan AH Komisyonu'nu, Türkiye'deki 
gelişmeleri dikkatle izlemeleri, sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Insan Hakları Komisyonu ile birlikte 
deQerlendirmeleri ve şiddet olaylarının asıl nedenlerini soruşturmakla görevlendirir; 

10. BaşkanlıQını, Insan Hakları AH Komisyonu, AT-Türkiye Karma Parlamenterler Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu üyelerinden oluşacak bir heyetin, bölgeye giderek durumu yerinde incelemesi olanaQını 
araştırmakla görevlendirir; 

11. Ba~nını, bu kararı, Konsey, Avrupa Politik lşbirliQi çerçevesinde toplanan Dışişleri Bakanları , Avru
pa Kon~enel Sekreteri, AGIK SekreterliQi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk hükümetine iletmekle 
görevlendirir. 
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