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DENG'den SUNU
Deng'in 28. sayrsrru)a tekrar buluEmanm sevinciyle merhaba....

Kürdistan'da kirli savas vargücüyle devam atliyor. Her6ey kan-revan iginde; köyler, mezralar ve

yaylblar durmadan yak ryor. Insanlar ytrlcrini yurtlartnt bu'aktp baskn yerlere kaEryorlar' Son 2 ay

iginde Güney Kürdistan'a onbinlerce aile göEttmek zorunda kaldt.
Arnk on y da bir geleneksel darhelere lnsvurmak gereksiz. Darbelerin yerini Simdi GenelkurmaJ'

MGK, DGM ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar almtg. Isimler fat'klt, uygulama w iSlevler ayrudt
Ülkenin kaderi gu anda bunlann elinde, sivil ü ade ise fonksiyonsuzdur.

5 Nisan kararlan, yoksul kesimin köküne hir urpan sallaü. Son devalüasyon dalgau, zengini zen-

gin, yoksulu daha da yoksulla{trdt. Kurarldrtn en büyük yükü Ealryanlann srttna bindi. Qaltsanlar dü-

gük ücret alryorlar ve hergün binlerct' iSgi i;len ul ryor.
Son zamanlarda Kontgerilla iyicc azgrnlugtt. Kapanlun DEP Ufa ll Bagkant Muhsin Melik basta

olmak üzere onlarca yurtsever kontrgerillu taraftndan öldürüldü
Mays aytrun ilk haftalartnda, Güncy Kürdistunh iki temel güE olan PDK-I ve YNK örgütleri ara'

nnda gausma gtkü ve yüzlerce insan öldürüldü. Kimi hirimlerdc qan$malar halen devam ediyor'
Türkiye'de yaym Etkarmak gerEekten zor. Böyle teberrut hir sistem ve anti-d.emokratik yap ar bu'

lundukga da zor olacaktr.
Basm ve düSünce özgürlüfrü ötedan l;t,ri bush alnnda, hu alanda toplumun her kesimi cendereye

ahnmts ve kamuoyu susturulmak istcniyet'.
Demokrat ve yurtsever bit' gazete olan Azadi Gazetesi, 43 . sayrsndu yaytnlanan yaz ardan dolayt

verilen kapatma cezastnrn, Yargtay'tla onaylanmax üzerine,13 Mayts 1994 tarihinde kapat h. Kapan-

lan Arldi Gazetesi'nin yerine Deng? Azadi Gazetesi yaym hayanna baslaü'
DEP(Demokrasi Partisi) Anayasu Mahkemesi tarafindan kapanldt. DEP üyesi milletvekillerinin,

milletvekiliklei düSürüldü. "Türkiye'da demokrasi var" diyenler yine yaruld ar' DüEünce ve örgütlenme

özgürlüfiü yine ayaklar altma altnd,. 
* n n * *

Bu saytmrun, Olaylar ve görüSlar bölümünde: Ycnl Demokratik Delisim Partisi Hareketi'nin ka-

muoyuna sundu[,u, "YENi BiR TÜRKiyE iQiN QöZ ÜU: Yeni demokratik defrigim politikalan ve ye-

ni demokratik DeliEim Partisi Harekeli" adh mt:tincle. Türki1-e'nin, ekonomik, siyasal, sosyal yaptsmrn

tahtiti ve onu iliSkin gözüm önerileri ile ycni hir purti heclcJlantyor. Biz de bu metni dergimizde yaytnla-

yarak, okuyuculanmtztn ilg[sine sunuyoruz. Yuzurtmtz H'Bengin, "Yann geg olabilir" basltklt yaztsty-

la, sizlere, Güney Kürdistan'da zaman zumun Siddetlcntn PDK-YNK arastndaki kardeE kavgaann bo-

yutlan ve önemi hakhnda bilgilerini sunuyor. H.Bengin, kardes kavgasnm art* durmasr gerektigini,

dost ve düSman, bätün gözlarin Güney Kürtlistun üzerinde oldu(unu, Kürdi.rtanln iginde bulundufiu ko-

Eullarda, bu gatri,marun hig bir mannkh y<tnt olmatlrytnt dilc getiriyor.
Yine aynt hölümde; yozarlanmtzdan Munzur Qem, Cent Dergisi'nin 35. sayrnnd.a yaymlanan

"Hz. Ali'nin dofiumu Nevruz" basltkh yazLya; "Cem Dergisi Newroz ve Alevilik üzertne " basl*lt yazr
sryla cevap tteriyor.

AraSurma, incelemc, belge bölümünda : Johannes Düchting'c ait, "Yezidi dinindeki ibadet uygala'
malart " adh dizi yaurun üEüncü ve son hölümünü sunuyoruz.

Yazanmtz Yusuf Kaynak ise, " Evliya Qelebi Seyahatnamesi'nde Diyarbekir " adh incelemesinde

Evtiya Qelebi'nin hayatrnt, eserlerini ve DiJarhakrr ilc ilgili bilgilari aratt,rmry. I Igiyle takip edece{iniz
bir dizi.

Kadm bölümünde: Bergem Dost'un: Kürt karhnmm genel durumu, sorunlan yasayts bigimi ve ör-
gütlenme perspektifleri üzerine tartqma yazßtnn okuyuculunmtzm ilgisini gekecefiini umuyoruz.

Anma bölümünde: g,erici lran re,jimi taraftndan Echit cdilen Dr. Abdunahman Qastmlo antsma,
yazanmz Hasan Diyari taraftndan yuztlun " Biranina Dr. Abdurrahman Qastmlo" bashklt yaztyr da

tlguennlze sunuyoruz-
Gelecek saytmtzda bulugmak dile li1-1c...
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YENI BtR TURKTYE tglN
OZGURLUK DEMOKRASI

DEGt$lM PROGRAMTNA tLtgKtN
TESPITLER VE POLITIKALAR

A - ctRtg
1. DUNYADA

DURUM
a) Genel Bir Bak6

Son bir kag yrl iginde dün-
ya durumunda büyük deöi$ik-
likler oldu. Sosyalist Sistem
göktü. SSCB ve Vargova Pak-
tr daorldr; soöuk savag orlaml
ve bunun yarattrgr uluslararasl
gaptaki gerginlik sona erdi.
Dünyadaki güQler dengesi de-
öigti. Askeri bakrmdan ABD,
daha güqlenip öne grktr. Eko-
nomik bakrmdan ise ABD, Ba-
tr Avrupa ve Japonya arasrn-
da, giderek güQlenen bir ge-
kigme var.

Dtinyanrn, zenginler ve
yoksullar bigimindeki bölünü-
gü, daha_da belirginlegerek
sürüyor. Ulkeler ve bölgeler
arasr geligme ve gelir farklrhk-
lan da giderek büyüyor. Afri-
ka, Orta ve Latin Amerika ve
Asya'nrn bir bölümü, geri kal-
mr$hörn aörr sorunlarrnr yaga-
maya devam ediyorlar. Bu ül-
keler, bilimsel ve teknoloiik
geri kalmrglrklarr nedeniyle,
sanayilegmig ülkelere sürekli
kaynak aktanyor ve bu neden-

le de yoksullagryorlar.
Eski SSCB ve Do{u Avru-

pa ülklerinde, bir yandan eko-
nomik göküntü, bunun yarant-
ör yoöun igsizlik, yüksek ent
lasyon, pahalhlrk, krtlrk gibi
sorunlar, di!er yandan bir dizi
kanlr ulusal gekl$me ve bo-
öazlagmalar yaganryor. Bu
ülkelerdeki geligmlerin sonu,
henüz belirsizlik igindedir.

Dünyanrn zenginleri olan
Kuzey Amerika, Betr Avrupa
ve 

'Japonya'da 
ise, sistemin

yaprsr ndan kaynaklanan eko-
nomik ve sosyal sorunlar, ig-
sizlik, enflasyon, yabancr düg-
manlrör, rrkgrlrk, uyuslurcu
salgrnr, giddet olaylan vb. sür-
meKte.

Bir bütün olarak dünya-
mrzda hala bölgesel savaglar,
silahlanma yarrgr sürmekte ve
kaynaklann önemli bir bölümü
bu gekilde telef edilmektedir.
Oburca ve plansrz sanayileg-
menin yarattrör Cevre klrlen-
mesi ve doöal dengenln bo-
zulmasr ise. tüm insanlann
bugününü ve geleceginin ilgi-
lendken ciddi bir sorundur.

Geri kalmrghk, aötr dtg
borglar, yoksulluk, kurakltk,

Birlegmig Milletler ln-
san Haklan Evrensel
Bildirisi ile, global bir
nitelik kazanmry olan
Insan Haklan ise, gü-
nümüzde daha eok
önem kazanmtg ve ül-
kelerin ig igi olmaktan
g*mtgtr. Bang Hakkr,
Qevre Hakk, Insanhgtn
Ortak Malvarhgma Sa.y-
gt HakkL Ekonomik Oz-
gürlük, Halklann Hakkt
olan son kugak haklar,
bugün bütün ülkeler
taraltndan uyulmasr
gereken haklar olarak
kabul görmektedir.
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Olaylar ve GörüEler YEN| BiR TÜRK.YE iQiN DENG

aglrk, salgrn hastalrklar, göq,
bölgesel gatrsmalar, silahlanma,
rrkqrlrk, yabancr düSman|tgr, do-
öal dengonin bozulmasr ve in-
san haklarr sorunlarrnrn global
nitelikleri, günümüzde daha 9ok
ön plana grkmr$trr.

Bunlara ancak, uluslarara-
sr, ortak gabalarla gözüm bu-
lunabilir.

Daha, Birlegmig Milletler In-
san Haklafl Evrensel Bildirisi ile.
global bir nitelik kazanmrg olan
Insan Haklarr ise, günümüzde
daha gok önem kazanmrg ve ül-
kelerin ig igi olmaktan grkmrgtrr.
Bang Hakkr, Qevre Hakkr, In-
sanlrgrn Ortak Malvarlrgrna
Saygr Hakkr, Ekonomik Ozgür-
lük, Halklafln Hakkr olan son
kugak haklar, bugün bütün ül-
keler taratrndan uyulmasr gere-
ken haklar olarak kabul görmek-
tedir.

Bu durumlar, aynr zamanda,
tüm halklar bakrmrndan demok-
rasi sorununu da dile getirmek-
tedir. Qünkü, SU ya da bu ülkele-
rin insan haklanna saygr göster-
mesi, tutarl bir demokrasi olma"
dan mümkün degildir.

Günümüzde, Coöulculuk ve
demokralik katrlrmcrhk ile yön-
lendirilmesi istenen piyasa eko-
nomisi, genel kabul görmekte
ve bunun ekonomik ö4g[irlük,
toplumsal adalel, C€vreden
sorumluluk bang ve refah igjn
galrgacak olan siyasi reiimlere
hizmet etmesi gerektigi, savu-
nulmakladrr.

Uluslararasr planda özgür-
lük, bang ve demokrasi iqin atr-
lan adrmlar. insan haklan. temel
hak ve özgürlükler konusunda
kaydedilen .geligmeler,. PARIS
SARTI. AGIK SURECI vb. ile
sallanan kazanrmlar, insanlrk
alsmini sevindirmektedir.

Günümüzde, uluslararasr
planda, insanhörn ileriye dolru
yürüyü$ü, iste bu tablo iginde bi-
gimlonmektedir. Dünya kügül-
mügtür ve insanhörn sorunlan,
gegmige göre gok daha ortaktrr.

Sorunlarrn gözümü de bu anla-
Sryla ele a|nmahdrr.

b- Eski Sovyetler
Birligi:

Gegen Rusya segimleri,
Rusya ve eski Sovyet Cumhuri-
yetleri arasrndakr sorunlara yeni-
lerini ektemekten bagka bir Seye
yaramad r.

Qöken ekonomi ve siyasa
alanda inisiyatifli ülke olamama-
nrn yarattrgr a$aorlrk duygusu,
milliyetqi kigi ve odaklarrn ayra-
nrnr kabarttr.

Örnegin, bu etkilerle, Yelt-
sin, nüfusunun yüzde 2f i Rus
olan Ukrayna yada etnik gatrg-
malann yo$unlagtr!r Kafkasya
gibi yerlerde Rus milliyetgiliginr
körüklemeye bagladr.

SSCB'nin daörlmasrndan
sonra durmak bilmeyen, tersine
artarak süren olaylarla boÖugan
eski Sovyetler BirliQi'nde de.
mokrasi ve özgürlük bir türlü
saölanamryor.

Ulke, gegtiöimiz yrl boyunca
Yeltsin ve kar$tllannrn kavga-
sryla galkalandr. Halk. gegim sr-
krntrsr ve enflasyon altrnda
ezildi. Günlük yagamrnda gare-
sizliklerle bogugan halkrn bir bö-
lümü, komünizmin geri gelmesi-
ni istemeye bagladr. ABD'ye ya-
krnlasan Yeltsin'e kargr. yeraltrn-
daki komünistler, seslerini yük-
seltmeye bagladrlar. Bu neden-
le, ülkede birgok olay ya$andr.

93'ün Eylül ayrnda parla-
mento uzun süre iggal altrnda
tutuldu ve Rus askerler tarafrn-
dan bombalandr.

93 Nisanrntn orlalannda re-
ferandum iQin sandrk bagtna gi-
dildi. Boris Yellsin, relerandum
sonuglan n r; hem iklidanna,
hem de politikalanna, halkrr.
destek verdiöi $eklinde yorum-
ladr.

1917 Ekim Deverimi'nden 76
yrl sonra Rusya'da, ilk kanlr 1

Mayrs ya$andr. 1 Mayrs nede-
nivle sokaklara dökülen Yeltsin

kar$rtlanyla, güvenlik güqleri
arasrnda Catr$malar oldu.

93'ün Temmuz ayrna girildi-
Sinde, Rusya Parlamentosu, o
zamana kadar süren "Kapilaliz-
me Gegig Süreci" gergevesinde
hazrrlanan "$ahrslann Ozel
Mülk Edinme Kararnameleri"ni
iptal edince; Yeltsin, muhafaza-
karlarrn golunlukta olduöu par
lamentoyu fesh ederek genel
segim kararr aldr.

Parlamentonun iradesine
raömen lek basrna fesih ve ge-
nel segim karan alen Yeltsin,
Parlamento'yu, reformlan en-
gellemekle suglayarak, askerleri
lvloskova sokaklanna sürdü.
Moskova sokaklarrnr tutan as-
kerler, Parlamento'yu savunan-
lara kargr, Yeltsin darbesini ha-
kim krlmak igin tavrr aldtlar. Ar-
drndan, Yeltsin daha da ileri gi-
derek, yagama görevini, kendi-
sinin yürüteceöini agrkladr.

Parlamento Bagkanr Hasbu-
latov ve Devlel Bagkan Yardrm-
crsr Alexander Rutskoy, Yelt-
sin'e kargr grktrlar; onu darbe
yapmakla suglayarak, halkt Par-
lamento'yu korumaya ve darbeci
Yeltsin'e kargr direnige galtrdt-
lar. Rutskoy, Devlet Bagkanlt-
ör'nr üsllendiöini agrkladr.

24 Eylül 1993 günli Rus-
ya'da gerginlik son haddini bul-
du. Parlamento'ya baglt 7 bin ki-
gilik birlik bina gevresinde mev-
zilenirken, Yeltsin'e ba{lt Delta
Kuvvetleri, Parlamento binastnl
kugattr. Buna karsr da, Yeltsin'i
destekleyenlerin gösterileri bag-
ladr. 20 bin kigi oldugu söylenen
göstericilerin desteoi ile cesaret-
lenen Yeltsin, tüm uzlagma öne-
rilerini reddetti ve direni$gilerin
silah brrakmasr igin 24 saat sü-
re tanrdr. Ertesi gün, Rusya'da
Parlamento'yu ele gegiren Yelt
sin karsrtr grup ile, bagkanhk bir-
likleri arasrnda gatrgma grktr.

3 Ekim 1993'te Yeltsin'le.
Parlamento arasrndaki mücade-
le silahlr gatrgmaya dönügtü.
20 bine yakin reiim aleyhtan,
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parlamentoyu kugalan polis bari-
kalrnt agarak belediye binaslnr
ele geqirdiler. Olaylar üzerine
Yeltsin, Olaöanüslü Hal ilan etti
ve özel birlikleri bagkent Mosko-
va'ya soklu.

4 Ekim 1993'te Boris Yelt-
sin'e baölr ordu birlikleri, Pada-
mento binasrnr tanklarla delik
de$ik etti.

Yeltsin, parlamentodaki si-
yasi muhalif lerini askeri operas-
yonlarla safdrgr ettikten sonra,
egemenliöini pekigtirmek igin,
radikal siyasi gruplafl yasakla-
dr.

O arada Parlamento Bagka-
nr Hasbulatov ve Rutskoy tes-
lim oldular.

Demokrasi ve özgürlük vaa-
diyle yönetime gelen Yeltsin, o
günlerde siyasi gevrelerce dikta-
tör olarak nitelendirilmesine raö-
men Batr, Yeltsin'i destekledi
ve bu desteöini de "Demokrasi
ve..lstikrar araylgr" olarak nite-
teor-

1993'ün Temmuz ayrnda
Rusya, Beyaz Rusya ve Ukray-
na'yla birlikte ikinci Baglmsrz
Devleler Toplulugu'nun temelle-
rina attt. Birliöe gitme karanna,
Türkmenistan da uydu. Ug ülke,
9 Temmuz 1993'te imzaladtklarl
lkinci BDT ile ECO'dan ay lma
kararrnr aldrlar.

12 Arahk 1993'te Rusya'nrn
yeni anayasasr igin, parlamen-
to seQimi ile birlikte, halkoyla-
masr yaprldt. Yeltsin'e genig yet-
kiler veren anayasa az larkla
yürürlüöe girdi.

12 Arakk 1 993 tarihinde
Rusya'da yaprlan segimlerde,
Rusya'da aranan istiktar ve
demokrasi arayrgr yeni bir
sürprizle karsrlagtl. Viladmir Ji-
rinovski liderli0indeki Liberal
Demokrat Partisi segimlerde oy-
lann yüzde 25'ini aldt.

Daha sonra, Yellsin, komü-
nistlerle birlikte anri-fa$iSt blok
olugturmaya gahsacaötnt söyle-
ol.

Bat!'ntn da. demokrasinin

namusunu kurtarmak igin, bu
kez de, bu arayrg iginde olan-
lan desteklediüini söylemesi,
elbetteki Rusya'daki bofazlag-
ma ve galkantrlarr henüz pek
dindirememise benziyor.

Bu arada Azerbaycan, Er-
manistan ile birgok kez gattgtt.
ülke iginde gerginlik giderek trr-
mandr. Aliyev, yönetimi, Elqi-
bey'den aldr.

Azerbaycan, siyasal, sosyal
ve ekonomik sorunlarryla hala
cebelle$mektedir.

c- Balkanlarda
Durum Nedir?

Yeni dünya düzeninde sos-
yal istikrarsrzhk ve boöazla$-
malar Balkanlar'da da artarak
sürmektedir.

Balkanlar'daki savag, güney'
deki Kosova'ya do!ru yaytlaca-
ga benzemese de, Bosna'daki

ve Almanya tarattndan tantnma-
sr da, 1993 yrhnda Balkanlaida-
ki önemli bir geligme.

Bu bölgedeki Srrp, Bo$nak,
Hrrvat gatrgmalarrna neden olan
sorunlann gözümü igin, 93 ytltn-
da birkag kez liderler arastnda
anlagmalar yaprlmaslna ra!-
men, bang ve lstikrar saölana-
madr; olaylar yeniden patlak ver-
di. Vance-Owen Planr, BM'nin
ilan ettigi "Güvenll Bölgeler"
önlemi, 30 Temmuz 1993'le
Bosna Hersek Cumhuriyetler
Birliöi adryla yeni bir yaprnrn
olusturulmasrnr öngören anaya-
sa taslaör üzerine Strp, Bognak,
Hrrvat liderler arastnda olugan
görü9 birligi, 27 Aöustos 1993'te

' temeli atrlan 3'lü Etnik Cumhu-
reyel'in ilk temelleri. Bosna-Her-
sek Cumhurbagkant lzzet Bego-
viq ile Bognak Slrplan'nrn lideri
Redovan KaradziQ'in "Bosna'da
Güven Arltrncr Tedbiller" bel-
gesi bile qatrgmalan sona erdire-

Dünyanrn pekgok bölgesinde savag rüzgarlan
eserken, milliyetgilik dalgalanyla baglayan ig
savaglar sürerken, Kürt sorunu, bölge bangtntn
en önemli sorunlanndan biri olarak hala cö-
zümsüz kalrken, tsrait ile Filistin Xurtutulg ör-
gütü'nün biribirlerini tantmasL biraz olsun, böh
gedeki bang ve mutluluk umuilünu canlandtrdt.

savag cepheleri gittikge däha da
derinlegiyor. Srrplar, eski düg-
manlan Müslümanlarla, Moslar
gibi bölgelerde, Hlrvallara kargl
ittifak kuruyor. Bunun yantstra,
Bosna'nrn kuzeyinde, Milslti-
manlara kargl, Htrvatlarla yan-
yana sava$ryor. Bu arada, kimi
Batrlr yetkililer dtg dü nyan In
yaphör insani yardtmtn, taraflarl
güglendirerek sava$tn uzamast-
na neden olacaötna inanmaya
bagladrklarrnr dile getirmeye
basladrlar.' 

Makedonya'ntn italya, Fran-
sa, Hollanda, Belgika, Ingiltere

meor.

$u anda da görü$melerdeki
krsrr döngü ve gatrgmalar de-
vam etmektedir.

Türkiye de, bölgeye 94 Hazi-
ran'rnda asker gönderdi.

d- Ortadogu

$u anda, yeni dünya düze-
ninden beklenen bang ve istik-
rar, bugüne kadar Orladoöu'da
da saölanamadr. Dünyanln pek-
qok bölgesinde sava$ rüzgarlan
eserken, milliyetqilik dalgalanyla
baglayan ig sevaglar sürerken,
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Olaylar ve Görügler YEN' BiR rüRKiYE ieiN DENG

Kürl sorunu, bölge bangrnln en
önemli sorunlanndan biri olarak
hala gözümsüz kalrrken, lsrail
ile Filistin Kurlulug Orgütü'nün
biribiderini tanrmasr, biraz olsun,
bölgedeki barrg ve mutluluk
umudunu canlandlrdr.

lsrail ile FKO arasrnda 30
yrl süren ve binlerce insanrn ölü-
müne, bir o kadannrn da yara-
lanmasrna, sakat kalmasrna. her
iki tarafrn yerinin, yurdunun yakr-
Lp yrkrlmasrna, milyallarca do-
lann heba olmasrna, milyonlar-
ca insanrn mutsuz olmasrna yol
aqan savag, 13 Eylül 1993'te bi-
ribirlerini 'l€r$rhkh tanrma" an-
lagmasrnr imzalamalanyla gimdi-
lik son buldu.

israll ile FKÖ arasrndaki ba-
1r$ görügmeleri, 1993 yrlrnrn or-
tala na kadar sürmesine raö-

Savagr'nda, lrak Devlet Bagkanl
Saddam Hüseyin'in yanrnda ye-
ralmasr, Arap dünyas rnrn,
FKO'ne yaptrör yardrmln kesil-
mesine yol aqmr$ ve böylece de
lsrail-FKO bang süreci bagla-
mrgtr.

Demek kl, dünyadaki ve
bölgedeki kimi geli$meler ya da
beklenmedik olaylar, düqman ta-
ralla , istemes€ler bile el srkrg-
maya mecbur krlabiliyor. ..

Norveg, lsrail ile FKO arsrn-
daki ban$ görügmelerine arabu-
luculuk etmiqti. lsrail-FKO ara-
srndaki dügmanlror sona erdire-
cek.ilk agrklama, Paris'te yaprldr.
FKO'nün siyasi danrgmanr Bos-
sam Ebu $erif, Paris'te, "lsrail'in
varlrlrn reddeden Filistin Ulu-
sal Bildlrgesl"nin gegersiz ol'
duöunu ilan etti.

Bu geligmeler, Suudi Arabis-
tan ve Suriye'yi de lsrail ile bang
igin elkilemlg oldu.

Ne var ki, bu görügmeler
Ortadoöu'daki bang umudunu
güqlendirse bile, bölgede henüz
bangtan sözetmek mümkün de-
öit.

8ünkü, bölge.nin en önem-
li sorunu olan KURT SORUNU
hala gözümsü2.

Ortado!u co! ra{yas rnrn
önemli bir parqaslnda Kürl hal-
krnrn özgürlük mücadelesi ha-
la sürüyor.

Kuzey lrak pargasrndaki
Kürl halkr, özgürlük kaprsr n r

aralamr$ olsa bile, hala Saddam
rejiminin ve diger komgulaflyla
birlikte, kimi drg tehditlerin de
boy.hedeli durumundadrr.

Ornegin, lrak tarafrndan uy-

Kuzey lrak pargasndaki Kürt halh, özgürlük kapts,nt aralamlg olsa bile, hala
Saddam rejiminin ve diöer komgulanyla birlikte,'kimi dry tehditlerin de boy he-

deli durumundadn
Kürt Federe Devleti, uluslarasafl plandaki kimi önemli sorunlanil da henüz gö-
zememigken, üstelik, son zamanlarda ig kangßhklara da sahne oldu. Barzanl li-
derllglndeki PDK ile Celal Talabani'nin liderligini yaptryr YNK arasnda baggös-
teren eattgmalar, geng devletin büyük zorluklarla kary kargrya kalmastna neden

oldu.

men, dü$manh0ln sona ermesi-
ne kimse ihtimal vermiyordu.

Ne var ki, dünya eskidurdu-
öu yerde durmuyurdu, dünyada-
ki ve böledeki dengeler deöiSi-
yordu. iki kutuplu dünya düzeni
deöi$mig, so$uk savag sona er-
migti. Ornegin, Suriye artrk, Rus-
ya yanlrsr politika izlemiyordu.
Körlez Savagr'nda, Batrh Koalis-
yon'un yanrnda yer almrStr.

Bununla berabel, lsrail'in
bölgede stratejik önemi giderek
azahyordu. Bu ise, ABO'den ls-
lail'e akan yardrmrn bir kez da-
ha gözden gegirilmesini zorun-
lu krhyordu. O nedenle de, süren
lsrail-Filistin sava$rna, gözüm
arantyorou.

Ote yandan, FKO'nün 24
yrllrk lideri Yaser Arafal'rn Körtez

9 Eylül 1993'te P_aris'te ya-
prlan anlagmada, FKO ile lsrail
birb_irlerini tanrdrlar. lsrail,
FKO'yü, Filistin halkrnrn temsil-
clsi olarak kabul etti. Ardrndan
da. Yaser Arafat ile lzak Rabin,
Beyaz Saray'da bulugarak el sr-
krgtrlar ve Filistinlilere, iggal al-
tlndaki Gazze $eridi ile Batl $e-
ria'daki Eriha'da özerklik tanr-
yan anlagma lsrail adrna, Drgiq.-
leri Bakanr $imon Peres, FKO
adrna da, Mahmul Abbas tara-
frndan imzalandr.

Rusya ve ABD dr$isleri Ba-
kanlarr anlaqmaya tanrk olarak
imza attrlar.

.14 Eylül 1993'te de, Ürdün
ile lsrail bir protokol imzalaya-
rak, 45 ytllrk savagr durduracak
anlagmaya ilk adrmr attllar.

gulanan ekonomlk ambaago,
Kürt bölgesini olumsuz yönde
etkiliyor. Dinann tedavülden kal-
drrrlmrg olmasr ve ilave ekono-
mik ambargolarrn uygulanmakla
olmasr, enerii krsrtlamasr ve ki-
mi siyasal istikrarsrzl klar yara-
tan drg kaynaklr operasyonlar,
geng Kürt devletine korkulu gün-
ler yagatryor.

Kürt Federe Devleti, ulusla-
rasa plandaki kimi önemli so-
runlannr da henüz gözememig-
ken, üstelik, son zamanlarda ig
kangrklrklara da sahne oldu.
Barzani liderliöindeki PDK ile
Celal Talabani'nin liderliöini yap-
tr!r YNK araslnda baggösteren
gatrgmalar, geng devletin bü-
yük zorluklarla kargr kargrya
kalmasrna neden oldu.
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Olaylar ve Görügler YENi BiRrünxivn iEiu DENG

Türkiye, han ve Surlye'de-
ki Kürtler, hala özgür deöiller.
Bu durum Ortadoöu'daki bü.
tün dengeleri alt-üst etmekte
ve ban$rn önünde hala en bü-
yük engel olarak durmaktadrr.

Kürl halkrnrn özgürlük müca-
delesini engelleyen ve ona hak-
lannr tanrmayan devletler, bu-
gün bile bölgelerindeki lsrail'
FKO olayrndan ders qrkarmaya
ve barrgrn saglanmastna hiz-
met etmeye niyetli görünme-
mekteler.

Dikkatlerin, Filistinlilerin, is-
rail isgali altrndaki topraklarda
kazanacaklan özerk yönetime
ili$kin geligmeler tl2erinde top-
lanmrs olmasrnrn nedeni, bölge-
nin biran önce barrga ve huzura
kavugmasr özleminden kaynak.
lanmasrna raomen, bölgede ha-
la gözüme kavu$turulmamrs
olan Kürt Sorunu'nun varlr! r,

barrgsever insanlrk alemini
kaygrlandlrmaktadrr.

e- Dünyadaki
Diger Geligmeler

Güney Asya, Güney Afri.
ka, Somali ve lrlandadaki ge-
ligmelere de dünyadaki ban$ ve
istikrar sorunlarr agrsrndan baktl-
drörnda, bu bölgelerde de hala
önemli geligmeler yaganmakta-
dtr.

Hindistan'da 93'ün son ay-
lannda yaprlan segimlerden Hint
milliyetgisi, Bharatiya Janatal
Parlisi'nin uöradt0r yenilgi, ge-
gen yrla kadar kitle ayaklanma-
lanna yolagan a$rn dinciliöin si-
yasal tabanrnda gegici de olsa
bir azalma yaratacaö | görülüyor.
Fakat, bu da, dinsel geligki ile,
bölgesel gatrgmanrn igige geg-
mig oldugu Ka$mir konusunda,
Hindistan ve Pakistan arasrn-
daki gerginligi arttrrabilir.

Bu arada, Afganistan'da ge-
gici olarak Calrgmayr brrakmrg
olan ge$itli elnik ve dinsel trak-
siyonlar arasrndaki qeligkilerin,
1994 ortalaflnda vaotlacak olan

segimler sonucunda, yeni boyut-
lar kazanmasr büyük bir olasllrk-

Bütün bunlar, genel olarak
Balr'nrn ve özel olarak
ABD'nin llgl duyduöu bölge-
ler.

Gergek grkarlar ise, tehlike-
de görünüyor.

Ancak, 1993'l€ Bosna, So-
mall ve Haltl'de yagananlarrn
gösterdili gibi, Amerika'nrn sa-
hip oldugu gücü, kullanabilmesi-
nin bir srnrr var.

ABD'nin 93'te, dünyadaki is.
tikran ve Yeni Dünya Düzeni'ni
istediöi gibi düzenleyemediöi
agrk.94'te de bu, mümkün ol-
mayacak gibi görünüyor.

1992 yrlrnda, "Aglara Yar-
drm ve Banf" igin Somali'ye gi-
den BM Baflg Gücll askerleri
olumlu sonuglar alamadrlar.

Dünyamrzda en önemli ge-
ligmelerden biri de, Güney Af ri-
ka'da.ya9andr.

Yrllar yrhdrr, siyahlan ve on-
lann hak ve hukukunu tanrma-
yan beyazlar; siyahlann elini
srkmak zorunda kaldrlar.

Bu tarihsel uzlagma, Dev-
let Ba$kanr De Klerk ile Made-
la'nrn karizmatik ki$iliklerinde
somutlandr.

ANC-Afrik Ulusal Kongre-
si'nin 27 yrl hapis yatan lideri
Mandela ile onu serbest brrakan
Nalional Party (Ulusal Parti)nin
Lideri De Klerk soruna, görü9-
meler yoluyla Qözüm buldular.

Bundan böyle, Güney Atri-
ka'da rrkgr baskrya son verile-
cek; rrk, din ve cinsiyel ayrnml
yapmayan yeni bir Güney Afrika
Devleti'nin temelleri attlmaya
baglanmrg durumda.

$imdi, Güney Afrika'da olu-
$an bu tablo ile, beyazlann,
Zenciler üzerindeki zulmü agrla-
rak, gergek demokrasiye gegili-
yor.

Bu tarihi uzlagmadan grka-
nlacak dersler goktur.

Dünyamrzdaki diger önem-
li geligmelerden biri de, lrlanda
hükümetinin, Kuzey lrlanda'ya

iligkin baflg önerileri konusunda
arilagrlarak, IRA'ya ga{nda bulu-
nulmasr oldu.

Kuzey irlanda halkrna, self.
determination hakkr veren,
hem orada, hem güneydeki ir-
landa Cumhuriyeti'ne de iki ayrl
referandum yaparak, Kuzey ir-
landa konusunda, tüm irlanda
halkrnrn özgür iradesiyle karar
vermelerinin yolunu agan, Ingil-
tere-lrlanda bang girigimi, soru-
nun gözümü igin, yeni bir dönem
baglatmrg oldu.

ABD, Yeni Dünya Düzeni ile
tüm dünyada ban$r ve lstikrarl
henüz sa{layamazken, Avrupa
ise, bir yandan solun, öte yan-
dan da agrfl saörn ya da neo-fa-
$izmin yükselmesine tanrk olm-
katadrr.

Polonya'daki segimlerde, ik-
tidara eski komünisller gelir
ken, Doöu Almanya'nrn Bran-
derburg Eyaleti ile, ltalya'deki
yerel segimlerde sol partiler,
zafer kazandrlar. ltalya'da De-
mokratlk Sol Partl. Roma. Na-
poli, Venedik ve Cenova gibi bü-
yük kentlerde belediye seglm-
lerini kazandr.

Branderburg Eyaletindeki
segimlerde, Sosyal Demokral-
lar (SPD) birinci parti, eski ko-
münisllerin Demokratik Sosya-
lizm f6;!isi ise ikinci parti duru-
muna geldi.

Solun bu ba$anlanna kar-
gr, Avrupa'da kendisini hissetti-
ren agrn sa! ya da noo-na-
zizm'in de ataklaflna tanrk olu-
yoruz. Saldrrgan milliyetgilik ve
rrkgrlrk kan$rmr agrfl saöct aktm,
bagta Almanya olmak üzere, ba-
zr Avruoa ülkelerinde etkisini
göstermeye ba$ladr.

Elbette ki, agrn saörn yükse-
ligini, Avrupa'da bazr ülkelerede
solun geligme kaydetmesi ola-
yryla birlikte ele almak ger9ekgl
otamaz.

Qünkü agrrr saö, t€hlikeli
ve yayrlma potanslyell büy{lk
olan blr aklm,

Yeni Sol ise, "gok tedavisi"
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dedikleri hrzlr ekonomik reform-
lann ezdiöi kitlelere, daha adll
ve e$llllksl bir düzen vaadede-
rek iktidara g€liyor.

Yenl Sol, reform program-
lannr daha dengeli bigimde ger
geklegtirecelini, piyasa ekono-
misini, sosyal güvenllk önl6m-
leriyle desdekloyeceflnl ya da
dengeleyeceöini söyleyerek or-
raya qrKryor.

ASln saö da, ekonomik alan-
da yaklaSrk olarak solun vaad-
dettiöi geyleri vaaddediyor. Ama
a$rn saö, bunlara ek olarak kitle-
lere ideoloji sürüyor. Soöuk sa-
va$rn sona erip, komünizmin yF
krlmasrnrn ardrndan büyük bir
ideoloilk bo$luöa dügen yr!rnla-
nn ideolojlk aghlrnr gidermeye
yöneliyor.

Bu nedenle, Yeni Sol anla-

imzalanmasryla, derin bir nefes
alacala benziyor. Milyonlarca
dünya vatanda$r, arlrk aynr ma-
h, daha ucuz alma gansrna ka-
vugacak. GATT'rn, d urgu nluk
igindeki dünya ekonomisine her
yrl 200 milyar dolar tutännda ek
kaynak yaratmasr bekleniyor.

GATT oastasrnr. ABD-Avru-
pa BirliÖi ve Japonya bölügecek.
. Dünya refahrndaki artrgtan,

öteki ülkelere, yüzde 10'luk bir
pay dügecek.

En eski ekonomik ve siyasi
bklik olan Avrupa Bidigi'nin bu-
günkü en büyük sorunu, issizlik.
17 ülke, 380 milyonluk nüfusla,
Serbest Ticaret Bölgesi yarat-
mayr hedefleyen Batr Avrupa,
GATT'la kendisini dünya reka-
betlne agrlmr$ durumda buldu.

ABD, Kanada ve Meksi-

Demokratik Degigim va
Dönügüm Programtna
lligkin Tespitler ve
Politikalar

Türkiye'nin asgari tablosu-
na ill$kln tespitler, tanrmlar ve
öneriler

Bir gag degigimini ya$ayrp,
sanayi toplumundan, bilgi toplu-
muna gegerken, Türkiye'de de-
mokrasi, özgürlük ve insan hak-
laflna ili$kin mücadeleler, henüz
geni$ halk yrörnlannrn yrörnsal
destelini alan gü91ü bir konuma
ulagmadr0r igin, siyasal iktidar-
lar; insan haklanna yönelik tep-
kileri, Halklafln Haklarr'na ilig-
kin son kugak haklarr,. Qevre
Hakkr'nr, Bang Hakkr'nr, Insanh-
ürn Ortak Malvarlrörna Saygr

Dünyamtzdaki diger önemtt getigmelerden biri de, irtanda hükümetinin, Kuzey
lilanda'ya iligktn bang önerileri konusunda anlag arak, IRATa gagnda bulunul-

masr oldu.
Kuzey irtanda halh,ne, self4etemination hakk veren, hem orada, hem gUney-

deki lrlanda Cumhuriyetl'ne de iki ayn referandum yaparak, Kuzey lrlanda konu-
sunda, .tüm lrlanda halkntn özgür iradesiyle karar vermelerinin yolunu agan, ln-
giltere-lrlanda bang girigimi, sorunun gözümü igin, yeni bir dönem baglatmrg ol-

du.

yrg, Avrupa iQin ideoloiik boglu-
!u doldurmakla büyük bk rol oy-
namaya eday.

f- Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisi, adeta bir
üggene oturmug gibi. Beraberin-
de, ticaretteki korumacr politika-
lar, gümrük duvarlan ve säb
vanslyonlan da bazen sillp-sü-
pürerek, bazen de sllkeleye-
rek götürüyor.

Kuzey Amerika'da, NAFTA;
Avrupa'da, Avrupa Blrllöi ve
Uzak Do!u'da., APEC'in devreye
giirmesi ile "Uggen" bir yaprya
kavu$an dünya ekonomisi,
GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ti-
caret Anlagmasr) anla$masrnrn

ka'nrn imzaladr0r anlagma ile
360 milyonluk nüfus ve büyük
bir pazar da yaratrldr. Latin
Amerika Ulkeleri, NAFTA'ya ka-
trlma-k iQin gaba gösteriyorlar.

Ote yandan, APEO de, hrzla
gelisen Uzak Dolu ülkelerinin
9rkr9 yolu olarak görülüyor. 9u
anda, Asya ile birlikte dünyanrn
en önemli pazafl olarak niteleni-
yor. Ancak, birliöin lideri Japon-
ya'da igsizlik ve kimi ekonomik
olumsuzluklar gözlenmektedir.

2. TÜRKiYE'DE
DURUM:

Hakkr'nr vb. haklan yüzeysel dü-
zeltmelerle gegi$tirebilmektedir-
rer.

Unutmamak gerekir ki Türki-
ye, bu -dünyada ve bu gaöda ya-
gryor. Ulkeyi yönetenler; kendile-
rini gagrn geli$melerine iligkin
haklardan, deliqim ve dönügüm-
le ilgili etkilerden ne kadar uzak
tutarlarsa, tutsunlar; laitma da-
yalr uygarhktan, sanayiye dayalr
uygarlrla gegig ne kadar köklü
ve derin sancrlarla olduysa, sa-
nayi toplumundan da, bllgl top-
lumuna geQig, bugün toplumlarl
ötekilerden daha derin bir gekil-
de dönügtürmektedir'

Ama, ekonomisi ve teknolo.ii-
si, tanm toplumuyla, sanayi top-
lumu arasrnda srkrgrp kalmrgYeni Blr Türkiye lgin
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olan Türkiye toplumui büyalk bir
deöigim ve dönügümün yaktcr
ihtiyacr iginde srkrgrp kalmrg du-
rumoa.

Insan haklarrnrn en gok ihlal
edildigi bu ülkede, bangrn ve de-
mokrasinin tehdit altrnda tutul-
masrnda arag olarak kullanllan
KURT SORUNU da hala bk gö-
züme kavugmamt$ttr. ustelik ka-
muoyunu bulandrran binbir de-
magojik bahaneyle, sorunun tar-
trgrlmasr yasaklanmrg ve rrkgr-
goven politikalara kargr, alter-
natlf dügüncelerin üretilmesi
engellenmigtir.

Siyasal, ekonomik ve top-
lumsal kanallarr trkanan T[irki-
ye'de, re.iimin temsilcileri, peynir
gemisini latla yürütmeye gahgr-
yonar.

Gtinümüzde piyasa ekono-
misi'nin; ekonomik özgilrlilk,

ne gelmigken, bunun Türkiye'de-
ki etkisine kargr hala direnilmek
isteniyor.

Dünyadakl geligmelerle,
Türklye'deki gelismeler uyum
hallnde d€öil.

Türkiye, iginde yer aldrir
dünya ve ya$adrör gaöla, büyük
bir geliski igindedir.

Bu geligkinin gözillebilmesi
igin, yenl bh anlayr$a ve yenl
politlkalara ihtiyag var.

Qünkü; 9a!rmrz teknolojisin-
d€ki geligmeler ve insan niteliöi-
nin belirli bir hale gelmesi, dün-
yamrzda yeni bir toplum yaprsl
ve ekonomik model yaratmr$
ve bu model, kendisi ile uyum-
lu olabilecek yeni bir. hukukl,
kült{lrel ve politik yapryr ge-
rekli krlmaktadrr.

8a0da$ dünya, böyle bir
uyumun eksiksiz iglemesini; öz-

riken ve gözüm bekleyen sorun-
lannrn gü91ü$ünü yagadrör ka-
dar, bu sorunlan gözüp, deöi$imi
saölayabilecek ve toplumu dö-
nügttlrebilecek olanaklara ve
gi19lü bir potanslyele de sahip-
tir.

önemll olan, detlslml yö-
netebilecek pollllkalarr tiret-
mek ve o polltlkalarla uyumlu
olabildcek yeFyoni proieleri
uygulayabllm6 yeteneöl olan
bir slyasl lradeyl, geligmenln
hizmetine sokmalttrr.

Qünkü, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, kurulu$uyla birlikte,
"gaödaS uygarhör yakalayrp
ge9meyl..." hedetledi0ini iddia
ettiöi halde, ülke, uzun bir süre
mllli gefler'le, tek partl ile yö-
netilmis; örgütlü slvil loplumun
yapabilece!i i9ler, asker-alvil
bürokrasi 6liyle yönetilmig; toplu-

insan hahlann,n en gok ihtal edildlgt bu tllked.g, bangrn ve demohrasinin tehdlt
alttnda tutulmasr.nda ang olarak kullanilan KURT SORUNU da hala bir gözüme
Ravugmamryttr Ustelik kamuoyunu bulandtran binbir demdgolk bahaneyle, so-
runun tarTry,lmas yasaklanm$ ve trkgt-goven politlkalaru kargL alternatll dü-

gilncelerin ü retilmesi engellenmigtir.

toplumsal adalet, gevreden so-
rumluluk, bang ve retah igin gah-
gan siyasi reiime hizmet etmesi
gerektiöi konusunda hemen he-
men bir uzlagma sallanmrgken
ve bu nedenle, pazar ekonoml-
si ile sosyal güvence polltlka-
larrnrn birlegthllmesl, toplum-
sal barrg ve uzlagma igin gart
sayrlrrken, Türkiye'de bunun
tam tersi uygulamalar yaprl-
maktadrr.

Piyasa ekonomlsi yerine,
kumandah ekonomi'nin daya-
trldrör bugünkü Türkiye'de, insan
haklan, temel hak ve özgürlükler
de güglü devlet kargrsrnda gü-
vence altrnda deöil.

Günümüzde demokrasi, in-
san haklarrnr ön olanda tutan
özellikleri ile yeni boyutlar kaza-
narak ve lüm dünyayt etkisi altt-
na alarak evrensel bir rejim hali-

gürlük, adalet ve bang igin gart
sayarken, Türkiye'de, bu meka-
nizmalarr igletebilecek olan si-
yasl reiim tamamen trkanmrghr.

Bu nedenle, Türklye'nln
yenl polltikalara ve yenl blr
polltlk harekete lhtlyact var.

Qünkü, Türkiye'de herkes
durumundan gikayetgidir. Sorun-
lar birikmig, giderek katmerlege-
rek, toplumsal yaralann agrlma-
srna neden olmugtur. 70 yrldan
beridir, genig halk yr!rnlannrn gr-
kaflna olabilecek köklü bir dönü-
güm gergeklegtirilmemi g; ekono-
mik, sosyal ve siyasal kanallarr
trkayan sorunlara, esash gözüm-
ler getirilmemigtir.

Siyasal, toplumsal, kültürer,
ekonomik, ekolojik, hukuksal vb.

. konulardaki sorunlar, hergegen
gün daha gok a!rrlasmaktadrr.

Bunun yanrsrra, Türkiye, bi-

mun kendisini gelisthip dönügtü-
rebilmesini saglayabilecek f onk-
siyonlanna {rrsat verilmemig,
seglfirlor märifetiyle dayatrlan
"loplun ntlhendlsllÖl", yeni-
den yaprlanmayr kösteklemigtir.

Bu nedenle, ga$dag uygarl-
ör yakalamak bir yana, ona yak-
laSrlamamr$ ve hatta onun daha
da uzaörna düSülmüglür.

Yetmig yrlhk egemen politi-
kalardan v€ bu politikayr daya-
tan anlayrgtan ve bu anlayr$rn
dayandrör hantal devletin etkile-
rinin olusturduÖu krsrr döngüden
grkllamadrör i9in, Türkiye $imdi,
tafl m toplumuyla,sanayi toplu-
munun ig-ige gegen sorunlaflnrn
sancrlannr yasarken, bilgi toplu-
munun, ba$ döndüren etkileriyle
de b.9!u9uyor.

Ulkede bu äg loplumun
mekanlzmalan eg zamanda lg-
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liyor,
Bu durumun yarattröl güg-

lükler, ve ayakbaglarrnrn yanrsr-
ra, bu olumsuzluklan agabilecek
performans da var.

Eöer, bilgi toplumuna yükse-
lebilece!imiz politikalann önünü
aqabilirsek, Türkiye, ekonomik
ve toplumsal de0igimin nimetle-
riyle hagrr-negir olmaya baglar.

Bunun igin de, Türkiye'yi
llrellm, bilim, teknololi bakr-
mrndan geri brrakan 70 ytllrk
egemen politikalardan ve bu po-
litikalan dayatan hantal devletin
ayak ba!larrndan kurtulmak ge-
rekir.

Devleti kügültmeden, Tür-
kiye'yl btlyätmek mümkün de-
öit.

Qünkü, gok partili ya9ama
gegildikten sonraki son 50 yrlda
da, "gok partili demokratik rejim
iginde yagadr[rmrzdan, bu r€jim
iginde ülkenin ve toplumun kalkt-
naca$rndan, mutlu ve mürffeh
olacagrndan" övgü ile sözedil-
mesine raömen; toplumun, ken-
di kendisini dönüStürebilecek
olanaklara sahip olmasr engel-
lendi.

Yeniden yaptlanmayr zorun-
lu krlan ekonomik, sosyal, siya-
sal ve kültürel sorunlara, resmi
anlayrg ve resml polltikalal
dogrultusundaki cuntalar ve
darbelerle müdahale edildi.

Toplumsal gelismeye kendi
penceresinden bakan gü9ler,
toplumun gaödag uygarhkla bü-
tünlegme arzusuna ve özlemine
kargr koyarak; ilerlemeden ve
geligmeden yana olan güQlor€
göz agtrrmadrlar.

Hantal devlet, toplumsal di-
namiklerin üzerine gullanarak.
onlara nefes aldtrmadr.

Son 50 yrlltk sömzümona
90k partili demokratik ya$amtyla
birlikte. Türkiye Cumhuriyet.
Devleti'nin bilangosu, bu neden-
lerle, kap-karadtr.

Simdiki durumda. ülkede
tam Lir gagkrnlrk yaganryor.

Sorunlar kargrsrnda, arttk ne

yapacaörnr bilmez halde bogala-
yanlar, biribirlerini sugluyor, len-
cere dibin kara, seninki benden
kara..." diyerek, boöu$up duru-
yonar.

Qünkü, dünyadaki global-
legme süreciyle birlikte, her yer
de larkhlrklar ve egit olmayan-
lar arasrndaki mesafeler dara-
hp, uyusmazhklara neden olan
sorunlar, egitlik ve adalet teme-
linde gözülmesi, tarihsel uzlaS-
malafln saölanmasr yönündeki
gabalar hrz kazanrrken; bu sü-
reg, Türkiye'de islemiyor, igletil-
mryor.

Cumhuriyetlen bu yana ge-
gen süre iginde, Türkiye geligmig
ülkeler düzeyine ula$mak, hatta
onlarr yakalamak bir yana, bu
süre iginde her gegen yrla göre,
daha da uza[a dü9müStür. Ya-
ni, her gegen yrla oranla, mesa-
fe daralacaSr yerde, daha gok
agrlmrgtr.

Türkiye'nin bagbelasr haline
gelen enflasyon, ü9 h.aneli ra-
kamlara dayanmrstrr. Ulke, ha-
yat pahallrlrör ve faiz-döviz krs-
kacrnr yaSryor. lgsizlik had saf-
hada iken, bir de buna isten gr-
kanlan iggiler ekleniyor. l$ yerleri
, {abrikälar kapanryor, yatrrtm
yaprlamryor, üretim durmug du-
rumda. ihracat, ithalattn gok ge-
risinde seyrediyor; aötr vergilel
toplumu bunaltryor. Türkiye'de
adeta bir kitle soygunu yasanl-
yor.

Türkiye'de entlasyon, esa-
srnda kitleleri soyup sodana ge-
viren ve devlet eliyle uygulanan
politikanrn adrdrr. Bu soygun ve
talan politikasr kurumla$mtSttr.
Bu sistemli ve kurumlagmtg soy-
gun ve talan poltikast, entlas-
yon adr altrnda yürütülmektedir.

Ashnda, bugün gelinen nok-
lada, Türkiye, hayat pahallrlrÖl
ve ekonomideki durgunlu$u bit
arada yagryor. Bunun da adt,
STAGFLASYON'dur.

Telafuz edilmezse bile, Tür-
kiye, stagflasyon sürecine gir-
migtir.

Sanayllegme dar ve yüzey-
sel kalmrstrr.Yalrn mlar, topye-
kün kalkrnmayr sa$layabilecek,
toplumsal kalkrnmayr ve retaht
adil bir Sekilde yaygrnlagtracak,
toplumsal yapryr güglendirip ge-
ligtirecek bir gekilde projelendiri-
lerek yaprlacaör yerde; bazr
gevreleri kalkrndrrmak, özel gr-
karlara hizmet etmek igin yaptl-
mrg ve üstelik do{a ve gevre de
vahgi ve acrmasrz bir gekilde
tahrip edilmistir.

Taflm toplumunun canll
dinamikleri, sanayi toplumunun
yaprsal etkinliÖi ile agtlamadt!t
igin, Türkiye, bllgi toplumunun
harika olanaklan ilb tanrgan Qaö-
dag dünyaya ayak uyduramtyor.

Verimsizli!i ödüllendiren bir
üretim yaprsr ile, uzun, orta ve
krsa vadeli hedefleri belli olma-
yan bir ekonomik yagam; yüksek
ve sürekli enflasyon, ülkenin uf-
kunu karartmrs durumda.

Para sahiplerini ödüllendi-
ren, üretimden ve Yatlrlmdan
caydrran, üreticiliöi isteksizlendi-
ren bir rant-laiz düzeni; yüksek
falz, yüksek rant, Türkiye'nin
modeli haline getirilmigtir.

Devlet gelirleriyle kargtlana-
maz hale gelmek üzere olan ig
ve drg borglar, kamu mallyesF
ni trkamaktadrr.

iktisadl devlet kurulu$lan,
deveyi hamuduyla yutan, asa-
laklara arpallk görevi yapan; ka-
mu kaynaklannr belli kesimlere
aktarma iglevi göten mekaniz-
malar haline dönü$türülmü9tür.

Kendi ayaklarr üzerinde du-
ramayan sosyal güvenlik ku-
rumlan, toplumun, geleceÖine
güvenle bakmaslnt engellemek-
tedir.

Artan igsizlik ve buna ila-
vetten ihetim kapasitesi dü$en
fabrikalafln, büyük ve ortaboy i$'
l€tmelerin igten gtkardtot yeni iS-

sizler, i$sizler ordusunu tümen,
tümen goöaltryor.

Kapanan igyerleri, yok olan
kü9ük isletmeler, ekonomik ya'
gamrn allak-bullak olduÖunun bir
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Olaylar ve Görügler yENi BiR rüRKiyE iQiN DENG

göstergesidir.
Yoöun gö9, kendini ta$rya-

maz hale gelen büyük kentler,
insanlafl mrztn yagam sevincini
tehdit ediyor.

Konut, sagltk vb. her alan-
da kargrlanamayan ihtiyaglar
gün gegtikge artryor.

Bu krsrr döngüyü yagayan
Türkiye'de ekonomik ve sosyal
alanlarda, bölgeler arast tarklar
artmr$, bölgelerarast egitsiz ge-
ligme hrz kazanmtgttr.

Kürtlerin ya$adröt bölgede
ise, ekonomik, toplumsal, si-
yasal ve günlük yagam tam bir
göküg halinge.

Ulke yangrn alanrna dön-
mu$.

Devlet, yurtdasrntn can ve
mal güvenlilini sailayamryor;
üstelik kendisi de zorbahk yapr-
yor.

Din ve mezhep farklhklarrn-
dan doöan sorunlar gözümsüz
ourumoa-

Bu durumun yaratttöt gergin-
lik, Sivas Olaylafl'nda görüldü-
$ü gibi kimi zaman kitlesel katli-
amlara dönügüyor.

Yönetimler rügvet, kaytrma,
devlet kaynaklaflnr talan etme
bataklrQrna saplanmrg. Bu ne-
denle Türkiye, 9ökmü9 manevi
deöerlerin tutsaöl olmug durum-
oa-

Anayasa, toplumu cendere-
ye almrg; yeniden yaptlanmayt,
ban$r, adaleti, egitliöi ve uz-
laflnayr engelliyor.

Yasakgr yönetim; topluma
ve insanlara güvenmiyor. Siyq-
set hukuku da, bu güvensizlik
üzerine kurulmug vaziyettedir.
Ve bu anlayrgla yönetilen siya-
setin kurumlan da buna göre
olusturuluyor.

Qahgmayan, gahgtrnlma-
yan bir parlamenlo var.

Siyasel, devletin ve egemen
güqlerin güdümündedir. Orgüt.
lenme özgürlüöünün önündeki
engeller srkr srkrya korunuyor.

Sivil siyasi yapr, hala, as-
ker-sivil bürokrasi ve onlarrn

dayanaklarrnrn basktsl alttnda-
drr. Silahr olan gücün tehdidi,
sivilleri yrldrnyor.

Bu nedenle, sivil-siyasi yapr,
iklidarr arahklarla askerlere dev-
rediyor. Bu sivil-siyasi yapr, de-
[i9imi ve yenlden yap|lanmayl
dayatan geligmeler kargtstnda
degigimi yönetemedigi igin, diz-
ginleri, her on yrlda bir statüko-
culafln eline teslim etmistir.

Ba$ta sendikal özgürlükler
olmak üzere, örgütlü sivil toplu-
ma, goöulculuk ve kattltmctltöa
frrsat verilmiyor; topluma do0ru.
dan muhalefet hakkr tanrnmryorj
iktidarr da, muhalefeti de ege-
menler parsellemig.

Siyasi partiler, kamu ola-
naklarrnr talan etme, arpaltkla-
fl yönetme ve bu arpahklann
nlmetlerini bölü9türme kurum.
lanna dönügmüg; kaliteden ziya-
de, nüfuza ve kafa-kol iligkilerin-
deki yatkrnlk ve beceriye daya-
nan ve kendi iginde bile demok-
rasiyi igletmeyen özellikleri ile
toplumun siyasele ve siyasetgi-
lere duyduöu güveni sarsmak-
tan bagka bir ige yaramaz duru-
ma dügmü$lerdir.

Vatanda$lar, bu tür parliler
arasrnda tercih yapmaktan brk-
mrg, usanm rg durumda. Ya!-
murdan kaQarken, doluya tutulu-
yor.

Bireyi umursamayan, hat-
ta, onu ve haklarrnr yok sayan
agrrr merkeziyetgi, cebelrut ve
otoriter bir devlet; demokrasiyi,
deöigimi ve yeniden yaprlanmayl
engelliyor.

Toplumun doöru ve goöulcu
bilgilenme hakkr sürekli engel'
lenmig, güdümlü toplum yara-
tllmak istenmi$tir.

Tabular yaratrlmrg, yaratrlan
tabulann kerameti topluma be-
nimsetilmeye gahgrlmrg, bu ta-
bulafl ayakta tutabilmek igin top-
luma baskr yaprlmrg, özgür ve
yaratrcr dü$ünce zincire ve ke-
lepgeye vurulmug, toplum korku
ve tehdit altrnda tutulmug, kor-
kusuz topluma ulagrlamamt$hr.

Laik, pozitlf ve demokratik
dägünce'ye aman verilmemig
ve dinin siyasallagttnlarak örgüt-
lendirilmesine kargrlrk; laik, pozi-
til ve demokratik dügüncenin da-
yandrür güglerin örgütlenmesine
trrsat verilmeyerek, serpilip ge-
lismesi engellenmigtir. Devletin,
gegitli mezhep ve inanglar kar
grsrndaki tavnnrn, düzenlemele-
rinin ve kurumlarrnrn. din.
inang ve vicdan özgürlüöünü
ongellediöi ve baskr alttnda tut-
tuöu da agrKrr.

9aöa ayak uyduramayan
Tärkiye, dr$ sorunlanndan
kurlulemryon bölgesel uzlag-
mazlrklarr keskinlegiyor. Bagta
komgu ülkeler olmak Uzere, drg
uyugmazkklar ve anlagmazhklar
sayrca gogalmrg ve bir golu kro-
nikle$erek, yaprsallagmrgtrr.

Avrupa Topluluöu ve Av-
rupa Birligi yolundaki projeler
hrzla hayata gegerken, Türkiye,
siyasi rejiminden kaynaklanan
sorunlafl, ig ve drg politikalarl
nedeniyle, giderek Avrupa bü-
tünlegmesinin dr$rna dü$mekte-
orr.

O6vlst, uluslararast yü-
kümlliltiklerlnl yerine getirmi-
yor; altrna imza atttöt uluslara-
rasr anla$ma ve taahhütlerini
igerid€ uygulamryor; bu anlag-
malardan dooan haklar, birer iS
hukuk normu olmasrna rag-
men, bunun tersi olan uygula-
malartnda direniyor.

Devlet adrm adrm saydam-
lagtrnhp, demokratik denetim
altrna ahnacaör yerde, her ge-

Cen gün daha karanlrk bir yaprya
bürünüyor; halka ve topluma
kargr yabancrlagma giderek de-
rinlegiyor.

Ta, basrndan beri sürdürü-
len r€sml anlayrgrn engelleme-
leri ve kugatmasryla, üniter dev-
letin gatrgr aslrtnda yasayanlar,
kendi deferlerinl, inanglannr,
dügüncelerlnl, kültürlerini,
klmllklerinl ve benliklerlni öz-
gürce geli$tirememig; devlet ta-
rafrndan sürekli belli jnanq, dü-
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Sünce, kültür, kimlik ve benlik
ka|brna sokulmaya galr grlmtgtrr.

Toplumsal dialog ve iletigim
sabote edilmig; toplumsal kanal-
lar trkanmrgtrr.

Kadrnln özgilrle$mesi igin,
onun egitliöi ve toplumla bütün-
legmesi igin agrlmasr gereken
ciddi engeller var. Kadlnlar üze-
rindeki baskr giderek artryor: ka-
drn, goleneksel rolüne zorlanr-
yor; resmi ya dä gayri resmi cins

. ayflmcr uygulamalar artarak sü-
rüyor.

Geng kugaklara kryrlmr$,
genqlik Qatrglrnlmrg, gengler ve
genglik yok sayrlarak. ülke yö-
netilmeye galrgrlmrgtrr.

Demokrasi adrnr taktrklafl ,

Ek renkli, Qok partili ya$am bi-
le kesintiye uörratrlmadan sürdü-
rülememig, mllltarlzmin agrkga
köklegmesi sa!lanmrgtrr.

ve egitlikcl bir düzen kurabil-
mek igin, bugün Türkiye'nin gtin-
deminde duran gu üC temel so-
run'un acilen gözümü gerek-
mektedir.

Kürl Sorunu. Demokrasi
Sorunu ve Ekonomik Sorun...

Özgürlük, demokrasi ve de-
gigimin yolu ancak bu sorunlann
9özümünden geger.

Oysa ki, Türkiye'nin siyasi
rejimi ve bugünkü siyaset, gö-
züm üretemiyor.

Devletin has partileri, emrin-
deki kudretli gügleri, kurumlarr,
sadrk igbirlikgileri ve egemenle-
rin SU andaki iktidarlan ve muha-
lefetleriyle, Türkiye'nin bu sorun-
lanna gözüm bulamayaca!r bel-
lidir. lttihat ve Terraki'den bugü-
ne kadarki tarihsel deneyim de
bunun yelerince kanrtrdrr.

Türkiye'ye dayatrlan siyasi

agamaor.
Nitekim, Türkiye, bugünde

aynr sorunlan yagamaktadrr.
'12 Eylül'ün zorba rejimi eliy-

le uygulanmak istenen ekono-
mik tedbirlerin daha koyusu.
Simdi 5 NISAN KARARLARI ad
altrnda, bu günkü Koalisyon Hü-
kümeti marifeliyle uygulanryor.

llging olanr, 24 Ocak Karar
lannr askeri cunt4 5 Nisan Ka-
rarlarr'nr ise, bugün kendilerini
sosyal demokrat olarak nitele-
yenlerin ortaklrf rndaki "sivil hü-
kümet" uyguluyor.

Demek ki, ülkenin sorunlan-
nr. cuntalar ve 24 Ocak Karar-
larr gözemedigi halde, Simdi ay-
nr tür tedbirleri, güdümlü sivil-
ler eliyle uygulayarak, sonuca
grdilmek isteniyor.

Ama, binbir türlü vaade raö-
men, sonucun fiyasko olacaöl
$imdiden bellidir. Kitleler büyük
bir huzursuzluk iginde krvranr-
yor.

Ku$kusuz, saptadrörmrz bu
sorunlarrn ve bu sorunlardan do-
fan olumsuzluklann gözümü, si-
yasetten beklenir.

Oysa, bugünkü siyaset bu
olumsuzluklara gözüm bulacaöl
yerde, daha gok sorun ve kirli-
llk üretiyor.

Temiz siyaset, toplumun
yakrcr özlemi haline gelml$tlr.

Qünkü, ülkeyi yönetsinlel
diye segilenler, kitleleri soyu-
yorlar.

Yetmis yrldrr, ülkedeki deöi-
gimi yönetemeyen siyasal yapr,
son yrllardaki skandallarla tü-
müyle gökmüS durumda.

Türkiye'de politika, Su an-
da, ülkeyi 21 . yüzyla tagryabile-
cek eagdag güglerin ve degi-
gim dinamiklerinin ayak ba!t du-
rumundadlr.

Gelinen bugünkü noktada,
9aÖda9 demokrasiyi, degigimi is-
temeyen güglerin, resmi ideoloji-
nin sadlk bekgilerinin topluma
reva gördükleri ve ülkeye dayal
trklan tablo budur. Muhalefetin
de durumu ortada.

Qaga ayak uyduramayan Türkiye, dry sorunla-
nndan kurtulamryor ; bölgesel uzlagmazlßlart
kesklnlegiyor. Bagta komgu ülkeler olmak üze-
re, dry; uyugmazl*lar ve anlagmazhklar saytca
gogalm,g ve bir gogu kroniklegerek, yap,sallag-
mryfir.

Gelinen bugünkü noktada,
demokratik hukuk devleti, top-
lumun yakrcr özlemidir.

9ünkü, devlet topluma kargr
hukukun tistülil0il ilkesini i$let-
miyor. Toplum, anti-demokratik
yasalarla, siyasal rejimin dar ka-
hplan arasrna srkr$trnlmrgtrr. ln-
sanlar yasalar kar9rsrnda egit
deöildir.

l$te, Tlirkiye Cumhurlye-
ll'nin asgari bilangosu budur.

Türkiye, acil gözümler bekle-
yen bu ve benzeri daha bir gok
sorunla adeta karmagrk bir yu-
maöa dönalgmilgtür. Bu karma-
grk yumaör gözmek, düzltlÖe,
esenliöe grkmak; özgürlük, ba-
rtg, demokrasi iginde kardegge
yagayabilmek; adil, demokratlk

rejim, sorunlarrn üstesinden ge-
lemiyor. Trkanrklrgr asmak igin,
her defasrnda ülkeye daha gok
zarar verildi; topluma bilyük acr-
lar gektirildi, kan akthldt.

Son olarak, 12 Eylül reiimi,
süngü gücüne dayanarak uygu-
ladr!r "24 Ocak Kararlarr" yla
kitleleri acrmasrzca sömürerek,
darbooazlan a9mayr ve ekono-
miyi düzlüöe glkarmayr denedi.
Demokrasi ve deöi$im isteklerini
basttrmak, Kürt halkrnrn talebini
krrmak istedi. Ama bu özgürlük,
demokrasi ve deöigim kargrtl
diktatörlük de sorunlarrn altrn-
da ezildi.

Devreye giren ANAP ve bu-
günkü Koalisyon Hüküm6tleri de
trkanan slyasl rellmln önünü
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Bu olumsuz tabloyu ya$ayan
Türkiye bir yandan, dünyadaki
ekonomik ve toplumsal degigi-
mrn her gegen gün artan htztntn
etkisini, öte yandan da politik ya-
prsrndaki tuluculuöun baskrsrn r

bir arada yagryor.
Bu geligki, Türkiye'nin gide-

rek derinlegen agmazrdrr.
Bu agmazr yagayan Türki-

ye'de, Kürt ve Türk halklarrnrn
boSazlarr srkrlmrg, yagamlarr ce-
henneme gevrilmig durumdadrr.

Halklarrmrz, mevcut düzen-
den umudunu kesmigtir.

Qünkü Türkiye'de demok-
rasi yoktur.

Eöer bu ülkede demokrasi
olsaydr, elbet sömürü ve ulusal
baskr, bu kadar azgrnlagamazdt.

Türkiye, Cumhuriyetin kuru-
luguyla birlikte geligmesini kös-
tekleyen etkenleri a$rp, yeniden
yaprlanmasr nt saölayabilecek
sivll toplum örgütlerinden, ve
de üretim, bllim ve teknololi
bakrmrndan kendisini geri brra-
kan mekanizmalan asabilecek
yetenekten, sürekli olärak yok-
sun brrakrldrör igin; ülke ve top-
lum, 12 Eylül rejimine parlamen-
ter bir görünümle süreklilik ka-
zandrran ve bugünkü rejimin gü-
vencesi olan odaklann ve bun-
lann kulluöunu yapan partilerin
tahakkümü altrndadrr.

Bu tahakkümü, ktrmak ge-
rekir.

Oysa, gagdaq bir demokrasi
ve degisim igin mücadele edebi-
len tutarlr, kitlelerin geni$ deste-
öini kazanabilen, özgürlük, de-
mokrasi ve de{igim programrnrn
yolunu agabilecek ve gaörn ge-
reklerine yantt verebilecek, qo-
gulculugu ve katrlrmctlr0t saöla-
yabilecek yasal hiQ bir siyasi
padi yoktur.

Demokrasi gü9leri yeterli öl-
güde örgütlü deöildir.

Bu agrlardan, Türkiye siya-
sal yagamrnda ciddi bir bog-
luk vardrr.

Türkiye'nin derrtokrasiden,
deligimden, yenilikten yana in-

sanlarr, böyle bir bogluoe razl
deöildirler.

Toplumumuz, yeniden yapr-
lanmasrnr engelleyen ayakbag-
larrndan kurtulmak ve degigmek
istiyor.

Qa0rn ve insanh!tn genel
gelismesinin gerisinde kalmama
azusu, kendisini yaklct bir Sekil-
de ortaya koymug ve kitleleri
sarmrg durumda.

Güdümlü yönetimin, koru-
macr ve otoriter cenderesinden
kurtulup, ileri dünya ile bütün-
le$meye ve demokrasiyle bu-
lugmaya yönelen kesimler gide-
rek gügleniyor.

Giderek güglenen bu eöilim-
leri, derleyip toparlamak, deöigi-
mi yönetmek ve bu alandaki
boglu!u doldurmak gerekiyor.

Türkiye'de bunun olanak-
lafl vardrr ve Türkiye, sorunla-
flnr agma gücüne sahiptir.

Yeter ki, yeni bir anlaytg ve
yeni polilikalar'la sahneye gt-
krlsrn !..

Qünkü; deöigim ve yeniden
yaprlanma özleminin; eskimiq,
köhnemig ve iflas etmig siyasi
yapryr agarak gergeklegebileceQi
dü$üncesi, her gegen gün daha
fazla güg kazanryor ve daha qok
yaygrnlagarak kitleleri sarryor.

Degi$im ve yeniden yapr-
lanma güglerinin yandaglall
her gegen gün daha gok goöalt-
yor ve bu güglerin toplumsal ta-
banr genigleyerek daha gok kit-
lesellegiyor..

Insana yrlg Inlrk, brkkrnlrk,
umutsuzluk veren bugünkü tab-
lonun yan rsrra, özgürlük, de-
mokrasi ve deöigim güqlerine
gü9, co$ku ve umul veren Tür-
kiye'nin dinamikleri de, örgtit-
lenmeyi ve harekele gegmeyi
bekliyor.

Qünkü Türkiye; ekonomik,
sosyal , siyasal ve kültürel alan-
lardaki sorunlaflnr dünyadaki
gagdag geligmelerin rgtörnda Qö-
zebilecek dinamik, girisimci,
ürelken ve yaratrct nitelikte egi-
tim görmü$ belli bir nüfusa sa-

hiDtir.
DeöiSim ve yeniden yaptlan-

maya iligkin plan ve programlar
yapabilen ve onlan projelendire-
bilecek olan kadrolar da var.

Bunlarrn yanrsrra Türkiye,
degigimi ve loplumu dönügtür-
meyi amaglayan yenllikgi fikir-
leri etkin bir gekilde savunabi-
lecek aydrn, yazat ve gjzerlere,
gagdag geligmeleri ve yeni dü-
günceleri izleyen ve onlarrn ülke
kogullanna uygulanabilmesine
iligkin tezler geligtirebilen akade-
misyenlere, bu fikirlerin pratik
uygulamasrnrn güvencesi olabi-
lecek sivil toplum örgütlerinin et-
kin faaliyetlerini örgütleyebilecek
insanlara sahiptir ve olugturula-
cak bu tür örgütlere hayat vere-
bilecek kitle tabant da mevcut-
IUr.

Diri, canli ve sorunlaflntn gö-
zümü igin tartrgan ve harekete
geqebilen kadrnlar, de[igim ve
yeniden yaprlanma programrna
katkr sunabilecek önemli bir güg
olarak algrlanmahdrr.

Demokrat ve mücadeleci
bir gengliöe sahip olan Türki-
ye'nin, yeniden yaprlanma prog-
ram rn rn gergeklegtirilmesinde
Sansr büyüktür.

Demokrasiye, insan haklan,
temel hak ve özgürlüklere, ban-
$a, toplumsal adalete hizmet
edebilecek demokratik ve katl:
lrmcr bir piyasa ekonomisinin uy-
gulanabilmesine elveri$li bir eko-
nomik potansiyel, Türkiye'yi ga!-
dag uygarlrörn ileri seviyesine
rahathkla tagryabilir.

Dünyadaki demokrasi uygu-
lamalarndan etkilenen ve de-
mokrasiyi igtenlikle isteyen go-
gunluga sahip bir dinamik yapr,
bu özlemi elbelte ki gergekle$ti-
rebilecek kudrettedir.

Dürüst, erdemli, d6rinli0i
olan ve demokratik bir politikaya
olanak saölayen siyaseti isteyen
ve bunun yakrcr özlemi iginde
olan parlili, partisiz gok sayrda
politikacrya sahip olan Türkiye,
gaödag uygarlrörn nimetlerini ka-
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na kana,'nigin tatmastn?..
Türkiye, Batl ile gü91ü ve

köklü iliskiler kurabilecek ola-
naklara da sahiptir.Türkiye,yüzü-
nü Batr'ya dönmüg ve kendisini,
Avrupa'nrn bir pargast olarak
algllayabilen bir durumdadtr.

Türkiye, müslüman loplu-
mun en güg|üsüdür. Nüfusu-
nun. goÖunluÖunun müslüman
olmasr, onun igin dezavanlai
deöil, tersine avantai'd rr.

Qünkü, Türkiye iyi yönetilirse
bu olanak, onu bir yandan böl-
gesinde etkin bir yere getirirken,
öte yandan olugan etkinligi ile
bölgesi ve Batr arasrnda iligki
kurabilecek etkin ve prestiili bir
ülke konumuna getirir.

lgte,' bu olanaklan deöer-
lendirerek, Türklye'yi 21. yüz-
yrla, ileri bir ülke olarak tagF
mak mümkün.

Önemli olan; özgürlük, de-
mokrasi ve deöi$im isteyen kitle-
lerin istemlerine ve qairn gerek-
lerine yanlt verebilecek tularlt bir
partinin ortaya grkmasrdtr.

Bu nitelikteki bir parti, Tür-
Kiye'ye dayatrlan rkgFgoven,
mllliyelgi, basklcr. insan hak-
larrna aykrrr, bugünkü gagdrgr
rejimin, qaodaQ bir demokrasiye
dönügebilmesi igin, yukarrdan
beri agrklamaya galrgttotmtz ta-
rihten gelen kogullanmalarla
kaynaölnr resmi ideolojiden ve
sömürü düzenine süreklilik ka-
zandrrmak isteyen güqlerden
alan $u temel engelleri agma gö"
revini üstlenmelidir:

Kürt Sorunu, Demokrasl
Sorunu. ekonomlk Sorun

Türkiye'nin grkrg yolu , bu
engelleri a$abilecek olan politi-
kalardadrr.

B- DEMOKRAT|K
DEöi$iM vE YEN|
BIR TUHKIYE'YI
YAPILANDIRMAK
rQrN:

I. KÜRT SORT,INUNA

B4,RlgQtvE ADiL
QOZUM:

Türkiye'nin temel soru nlan -
nrn bagta geleni, Kürt Soru-
nu'dur. Bu sorun cözülmeden.
demokrasi ve yeniden yaprlan-
ma'nrn sallanmast mümkün de-
öil. Zaten, Kürl Sorunu'nun,
Demokrasi Sotunu'nun, Eko-
nomik solun'un gözümü, biribi-
riyle ba!lantrhdrr.

Biribiriyle badlantrlr olan bu
üg temel sorun, gözüme kavug-
turulduöu takdirde, Türkiye, Qaö-
dag dünyanrn ileri ve geli$mis ül-
keleri arasrnda yerini alacaktrr.

Qok uluslu ve Qok kültürlü
Osmanlr lparatorlu!u'nun göken
ve da{rlan yaprsr üzerinde ve
bugünkü Misak-r Milli srnrrlarr
igerisinde kurulan Türkiye Cum-
huriyeti Devleti'nin yaprsr, do{al
olarak gok uluslu, gok kültürlü,
Cok dllli ve gok mezhepli ol-
mu$tur. Ama, buna raomen tek
ulus yarattlmak istenmigtir.

Tek ulus anlayr$r ile, Kürt
halkr ba$ta olmak üzere; Laz,
Qerkes, Arap, Ermeni, Bo$-
nak, Gürcü, ve de azrnhklarrn
tümünü varlröt inkar edilmig ve
haklarr tanrnmamrsttr.

Bunun igin dd; "Ne Mutlu
Türküm Diyene" sloganryla res-
mi ve milllyetgi ideoloji geligtiril-
mi$tir.

lSte, bugün Türkiye'nin bi-
rinci derecede sorunu haline
gelmig bulunan Kürl Sorunu,
bu anlayrg ve politikalar nede-
niyle olugmustur.

Kürt Sorunu'nun gözüm-
süzlüöüne neden olan devlel
politikalan'ntn ve resmi ldeo-
Ioii'nin teniel iddiasr; Türkiye'de
farkh dil ve kültür gruplarrnrn
bulunmadrör, herkesin Türk ol-
duQudur.

Bu resmi tez ve tek ulus
milliyetgiliöi nedeniyle, bir yan-
dan Kürt halkrnrn, diler yandan
da azrnhk küllürlerinin, gogunluk .

kültürü iginde eritilmesi amag-
lanmrs ve amansrz bir assimilas-

yon garkr isletilmigtir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

70 yrldan beridir Türk halkrna
herhangi bir gey vermedigi, ülke-
yi kalkrndrnp gaödaSlagttrmadröl
gibi; tarihten gelen ki$iliöi ve be-
lirgin kimliöi ile Kürt halkr da,
Cumhuriyetten bu yana bu dev-
letin gatrsr alttnda mutlu olma-
mrg, güngörmemi$tir.

Kürtler, ülkelerinde zorlu
günler yagamtg, insan haklanntn
her türlü ihlalleriyle en aötr tahri-
ballara uöramrglardrr. Onlar sür-
günler, krnmlar yagamrg, aqa!r-
lanmrs. ulusal onuru sürekli sal-
drnya uoramtg, talihslz ve maz-
lum bir halkttr.

Tarihin her döneminde oldL
gu gibi, bugün de yok edilmeye,
ortadan kaldrnlmaya kargl dire-
nebilmeyi ve burada yagamayl
bagarabilmig olan Kürtler, kendi
vatanlannda, vatandag olama-
drklan igin, bu ülkede hep ikinci
srnrf vatandaglar olarak tasnif
edilmisler ve sürekli potansiyel
suqlu olarak görülmü$lerdir.
Devlet terörü, bölgedeki halka
ya9amr zehir etmig durumda.
Oradaki insanlarrn basrna adeta
zulüm ya!ryor.

Bugünkü Anayasa bile Kürt
bölgesine uygulanmryor. Ola$a-
nüstü dayatmalar, olaganüstü
yönetimler, Kürt halkrnrn sanki
degigmez kaderi olmugtur. Böl-
geyi yönetenler, keyfi tutum igin-
dedirler; hig bir yasa hig bir ku-
ral tanrmlyorlar. Hak-hukuk gibi
yüce deöerler ise insanlarrmrz
igin hayal olmugtur. Hukuk drgr
bu uygulamalar, kahcr bir devlet
politikasr haline gelmistir.

Anadilleri yasaklanan, ken-
di diliyle okuyup yazmasr, sana-
tr, kültürü sug sayrlan, tarihi in-
kar edilen Kürtler igin, assimi-
lasyon garkr acrmasrzca igletil'-
yor.

Türkiye'de yagayan Kürt hal-
krnrn varh!rnr inkar eden, 15
milyonluk bir halkr yok saymak
iQin uyduruk tezlere dayanan vb
artrk iflas etmig olan bir resmi
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Olaylar ve Görügler YENI BIRTURKIYE IQIN DENG

ideoloiiyi, zorla dayatan devlet
politikasr, demokrasiye gegit
vermryor.

Kürt halkrna yönelik baskr ve
giddet uygulamalanyla Kürtleri,
Kürtlükle suglayan, fakat herke-
si Türk sayan garprk ve geli$ik
tek-ulus anlayrsr, zora dayalr
assimilasyoncu ulusal-birlik poli-
tikasr, rrkgrh0rn, $oven mllllyet-
gillgin ve bölücü uygulamala-
nn gerekqesi olarak, demokrasi
yagamrnrn ve degigimin önünde-
ki diger büyük bir engeldir.

Qünkü; devlelin ve bugüne
kadar sürdürülen siyasetin, Kürt
halkrnrn varholnr ve haklannl
tanrmayan yaklagrmr, kendisi
agtsrndan baganlr olmadr{r gibi,
ülkeye ve topluma da zarar ver-
mektedir.

Devletin yanlr$ politikalan,
asker-sivil bürokrasinin dayat-
malan yüzünden Kürt Sorunu
olugmug ve bu sorun, ülkenin ve
toplumun bütün hayatrnr etkile-
yen .bir boyut kazanmrgtrr.

Insan haklannrn, temel hak
ve özgürlüklerin, halklafln kendi
geleceklerini belirleme hakkr ile
birlikte, Halklarrn Haklan'na ilig-
kin son kusak haklann öne grktr-

ör 21. yüzyrlrn egiginde, Birleg-
mig Milletler Antlagmasr, Avrupa
Insan Haklafl Sözlesmesi, AGIK
süreci ve PARIS $ARTI karsr-
srnda, Kürt varhgrnr inkar ve
Kürt kimliöini eritmeye yönelik
yaklagrmrn begarlr olmasrnl
beklemek havalciliktir.

Örneöini daha dün, Birt-
gmig Millerler Viyana Dünya
Insan Haklafl Konteranslnda,
bu haklara iligkin olarak, yalnrz
tavsiye ya da krnama kararlarr
almakta yetinilmemig; bu haklarr
lanrmryan ve kullandrrmayan
ülkeler iqin, yaptrnmda bulun-
ma karafl almrgtrr.

Bu bakrmdan, Vlyana Dek-
lerasyonu önemli bir belgedir.

Ote yandan, Sanfransisko
Sözlegmesi: Yönetme Hakkr'nr,
Insan Hakkr olarak tanrmlar.

Besbelli ki, bu hak. insanlar

tarafrndan dogrudan doöruya
kullanrlmadrör taktirde, seqkin-
ler, insanlar adrna, loplumu yö-
nelmeye kalkrsrrlar.

Elbet, bu da, demokrasiyi
ortadan kaldtrtr; baskrct, zorba,
rejimlere yolagar.

Eoer, demokrasiyi istiyorsak,
öncelikle, insanlarrn Yönetme
Hakkr'nr bizzat kendi elleriyle
kullanabilmelerine olanak veren
gogulcu Ve katrllrmcr rejimleri
olugturmak gerekir.

Qünkü, Sanfransisko Söz-
legmesi'nde vurgulanan Yönet-
me Hakkr, bugün tüm dünyaca
kabul edilen Insan Haklarr'nrn,
son kugak haklarrndan biri olan,
Halklarrn Hakkr olarak kabul
edilmekte ve de golulcu ve katr-
lrmcr demokrasi iQin gart sayrl-
maktadrr.

Bu nedenle de, Türkiye'de,
bu haklann lanrnmasr ve kulla-
nrlmasr, gaöda$ Türkiye demok-
rasisi igin, olmazsa olmaz ko-
gul haline gelmigtir.

Qünkü, Türkiye, birden faz-
la halkr ve azrnhklarr barrndrr,
yor.

Bu ba!lamda, Türkiye'de
Kürt halkrna ve azrnhklara, Ken-
dilerini Yönetme Hakkr lanrn-
malrdrr.

Bu hakkrn tanrnmasr ile,
Türklye'nln bölilnmeslni dti-
$ünmek yatllrqtrr. Tam tersine,
bu hak, Türkiye'de gönüllü bir-
llgi ve egilligi saglar.

Kürt halkrnrn refah, ba.rg
ve özgürlük özlemini, bölücü-
lük olarak algrlamak yanh$trr.

Kürtler bu özlemlerini. Türk,-
ye'yi bölerek deöil, tam tersine
birlik ve beraberlik iginde, Türk
halkryla birarada ve yanyana
yagamayr seqerek gerQeklegtire-
bilirler.

Bunun yolu da, banggr de-
mokratlk göz{lmden geger.

Egitlikgi ve adil bir gözümü,
f iddete bagvurmadan saölamak
gereKrr.

Bu nedenle, özgür bir tar-
trsma ortamrnrn a9rlmasrna,

Ktirt halkrnrn politik güglerinin
serbeslge örgütlenmesine ve
sorunun dlyalog yoluyla gözü.
münü engelleyen elkenlerin
ve engellemelerin ortadan kal-
drnlmasrna acilen ihtiyag va.,

Sorunun taraflan, sorumlu-
luk duymalr; hükümet ve devlet
temsilycilcriyle, Kürtlerin tem-
silcileri arasrnda gegitli bigimler
altlnda diyalog kurulmasr saöla-
narak, sorunun Qözümüne katkr-
da bulunulmasr gerekmektedir.

Kürt Sorunu'nu, bir terör so-
runu olarak algrlamak yanlrgtrr.
Bu sorunun gözümü igin giddel
kesinlikle drslanmalrdrr.

Bunun saolanabilmesi igin
de, askeri yöntemlerden vaz-
gegilmeli, sorunun siyasal gö-
z{imll igin gaba gösterilmelidir.

Artrk, Kürt Sorunu'nun gö-
zümü iQin bekleyecek zaman
yoktur. Insan haklanna dayall
demokratik gözüm yollannr trka-
yan kanallann agrlmasr gerekir.

Bunun saolanabilmesi lgin
de, degigimin önündeki engelle-
rin lemizlenmesi gerekir. Bu, her
iki halkrn da Crkanna olan bir
geydir.

Bu nedenle de; Türkiye'deki
ekonomik kaosun agrlmasr, hal-
krn refah ve güven iginde yaga-
yabilmesi, gaödrgr dayanaklarr
olan baskr ve giddetin, rrk9r-$o-
ven milliyetgi polilikalann son
bulmasr gerekir.

Demokratiklesme yolunun
agrlabilmesi igin öncelikle, Kürl
halkrnrn varhör lanrnmah ve
Türk halkr ile Kürt halkrnrn egil
haklr, adil, özgairce olu$an gö-
nüllü birligi, banSCr, demokla-
tlk gözüm yolu olarak algrlan-
malldrr.

Laz, Qerkes, Arap, Ermeni,
Gürcü vb. azrnhklann lüm hakla-
n tanrnma|drr.

Bu anlayrg da Türkiye'de ku-
rulmasr islenen bir galdag de-
mokrasinin ve demokratik devle-
tin temeli yaprlmahdrr.

FÜRECEK)
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Yarrn geg
olabilir

Her geyden önce gu
gergegin altmr gizmemiz
gerekiyor: PDK-YNK ga-
ttgman, katkstz bir kar-
deg kavgasdrr. Ozgür
Kürdistan'n iginde bu-
lundugu kogullarda, bu
gat,gmann mantßlt hig
bir aEklamasr yoktur ve
olamazda. örnegin, bu
gatrgma, halkn yagam
düzeyini yükseltmek ug-
runa mdr? Yoksa gekil-
mez hale gelen pahahl$t
ortadan kaldrmak igin
midir? Yoksa, bugüne
kadar övündügümü2,
"Ortadogu'ya örnek ola-
caffirr" dedigimiz demok-
rasi sürecinin derinlegti-
rilmesi igin midir? Haytr.
Bu ve benzeri nedenlerin
higbiri degildir. Eger de-
gilse ve partiler ig olsun
diye gangmqlarsa, bu
anlamstz kardeg kavgast-
nrn nedenleri nelerdir?

Ve nihayet korktulumuz
bagrmrza geldi. Kaladrzeue, '
Arazi anlagmazlrör" nedeniyle
baglayan YNK-PDK gatr$ma-
sr, krsa bir siirede tüm Kürdis-
tan'a yayrldr. Ozgür Kürdis-
tan'da bulunan, tüm pargalar
dan örgüt temsilcilerinin, lrak
muhaleleti, Kürdistan Cephe-
si'nde yer alan diSer partiler
ve yurtsever kigilerin, gatrgma-
larrn durdurulmasr igin yürüt-
tükleri gabalar, YNK ve POK
liderlikleri nezdinde olumlu
tepkiler almasrna ralmen, ba-
$anI olamadt.

Her geyden önce gu ger-
geoin altrnr gizmemiz gereki-
yor: PDK-YNK gatt$masr, ka-
trksrz bir kardeg kavgasrdrr.
Ozgür Kürdistan'rn iginde bu-
lunduöu ko$ullarda, bu gatrg-
manrn mantlklr hig bir agrkla-
masr yoktur ve olamazda. Or-
neoin bu gatrgma, halkrn ya-
gam düzeyini yükseltmek u!-
runa mrdrr? Yoksa, gekilmez
hale gelen pahahhlr ortadan
kaldrrmak igin midir? Yoksa,
bu güne kadar övündüöümtlz,
"Ortado!u'ya örnek olacaktrr"
dediüimiz demokrasi sürecinin
derin legt irilmesi igin midir?
Haylr. Bu ve benzeri nedenle-
rin higbiri degildir. Eger degil-
se ve partiler ig olsun diye ga-
trsmrglarsa, bu anlamstz kar-
deg kavgasrnrn nedenleri ne-
lerdir?

Kugkusuz, taraflardan her-
birinin, gatrgmalafl baglatan
Kaladize olayrna iligkin, kendi-
sini hakl gösterecek nedenleri
olabilir. Ama Kaladrze olayr bir
bahanedir. Yanmaya hazrr
bozkrfl tutu$turan bir krvrlcrm-
drr.

YNK, PDK ve öteki siyasi
güQlerin, sürekli olarak allrnl
gizdikleri bir beljrleme var. Ta-
raflar gok dolru olarak göyle
diyorlar: " YNK ve PDK ara-
srndaki problemlerden higbiri-
si. d€mokrasi sürecimizden.
kazanr mlafl m rzdan, ülkenin
ve halkrn grkarlanndan daha
büyük deöildir ve olamaz."
Ozgür Kürdistan'daki geligme-
leri izleyenler, hassas durumu
yakrndan bilenler, var olan öz-
gür ve demokratik ortamrn de-
vam elmesinin, yurtsever güg-
lerin dayanrgmasrna, özellikle
de YNK ve PDK arasrndaki ig-
birliöine, bu partilerin deyimiy-
le, "kardegliöine ve uyumuna "

bagh oldu{unu gözlemliyorlar-
dr. Diöer pargalardaki yurtse-
ver gügler bu gözlemlerini, bu
gergegi bilen iki partinin lider
lerine iletiyorlar ve i$birliginin
devam ettirilmesini istiyorlardr.

Bunlann bilinmesine, "Hig
bir sorunun. kazanrmlardan,
demokrasi sürecinden daha
büyük olmadrör"nrn defalarca
dile getirilmesine ra!men, Ka-
ladrze olaylan, krsa bir sürede
tüm bölgelere yayrlryorsa, bu-
nun da bazr nedenleri vardrr.
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Olaylar ve Görügler -Yunn geE olabilir- DENG

Her geyden önc€ YNK ve
PDK arasrnda tam bir güven
olugturulamadr. Ortada göyle bir
gergek var: YNK' yi. olugturan
kadrolardan bir krsmrntn, 60'll
yrllarda, PDK ile olan geki$mele-
rini ve hatta gatrgmalarrnr bir ke-
nara brrakalrm. YNK'nrn kurulu-
gunun üstünden 19 yrl gegti.
Ama ne yazrk ki, bu 19 ytltn en
azrndan 10 yrlr, iki parti arasrn-
daki Qeki$melerle, kanll gatrgma-
larla doludur. 1986 yrlrnda ba$-
layan yumugama; 1988 yrlrnda
kurulan Kürdistan Cephesi; da-
ha sonraki süregte yaprlan ortak
galrgmalar; ayaklanma dönemin-
deki iligkiler ve sonrasrndaki hü-
kümet ortakhgr; iki örgüt politbü-
rolarrnrn düzenli ve sürekli top-
lantrlafl ve bu toolantrlarda alr-
nan kararlar; Ortak önderliöin

durumun ortadan kaldtrtlmast
igin, gerekli duyadrlrgr ve yeterli
gabayr göstermiyorlardr.

Hemen belirtelim ki, siyasi
partilerin propaganda yapmalart,
bu propaganda esnasrnda renk-
ler de dahil uygun materyaller
kullanmalan do!aldtr. Ama lider
kadrolar, halkrn psikolojik duru-
munu, 30 yrlhk BAAS iktidanntn
helkrn kültür ve benliginde yarat-
ttöt tahribatlan biliyorlardr. Lider
kadrolar, özgür Kürdistan'daki
hassas dengeyi ve ortamr gözö-
nünde bulundurarak, propagan-
danrn dozunu, biqim ve yöntemi-
ni düzenlemeliydiler. Agtrtltklara
anrnda ve yerinde müdahaleci
olmalrydrlar.

Yine. YNK. PDK ve öteki ör
gütler, BAAS iktidan ndan, sade-

gulamalar yagändr. Kürdistan'l
terketmeyen eski Cahgla/tn, re-
jimin Kürdistan daki öteki uzanlr-
lannrn," kitleselle$me" adtna v6
oy endigesiyle, örgütsel yapr igi-
ne alrnmalafl, bazr yerlerde so-
rumlu düzeye getirilmeleri yan-
lrstr. Sözkonusu kesimlerin. de.
gigik partilerin bayraklan alttnda,
grkarlarrnr koruma ve hatta parli
kimliklerini kullanarak eski ko-
numlannr sürdürm6 gabalartna.
YNK ve PDK'nin gerekli duyarlr-
lrör göstermemesi önemli bir ek-
siklikti. Kürdistan'daki s0rece
ters olan bu tür uygulamalar, ge-
nelde halk arasrnda. özelde ise
YNK ve PDK arasrnda gerginlik
yaratryordu.

lrak Kürdistanf nda agket9ilik
ve feodal yapr güglüdür. Ulusal
hareketin, asiretleri ve toprak
sahiplerini, ulusal satlara kazan-
drrmak veya beylik deyimiyle
en azrndan tarafstzlaqttrmak'
iqin, uyguladrör taKikl-er yerinde
ve sürece uygundur. Ozgür Kür-
distan' In ekonomik durumu,
toplumun dogal geligim süreci,
agiretleri ve teodal yaptyt parga-
layrp, yerine daha ileri ve mo-
dern iliskilerin gegmesine elver-
miyor. Ve sözkonusu iligkiler, si-
yasi tavrrlar ve kararlarla da or-
tadan kalkmryor. Daha önce de-
digimiz gibi, Ba$dat rejiminden
arta kalan toprak sorununun gö-
zümü igin, belirli bir süreyo ihti-
yag vardtr. Tüm bunlar gergeKir.
Ama ortada bir bagka gergek
daha var: Ozgürlük ve demokra-
siye ihtiyacr olan, özgüdüÖün ve
demokrasinin gergek yarattctst
ve savunucusu emekgi halk da,
toprak ve iyi bir yasam istiyor.
Ulusal hareket, Kürdistan hükü-
meti ve hükümeti olugturan PDK
ve YNK, bu durumu gözönünde
bulundurup, emekgi halktn gtkar-
lannr koruyan, ama aynr zaman-
da dü$manla her zaman igbirlifi-
ne müsait olan agirelgi ve feodal
güQlere itici olmayan bir politika
tutturmalr ve kararhca hayala
gegirmeliydi. Ama ne yazrk ki bu

Lider kadrolar, halktn psikolojik durumunu, 30
y,ll,k BAAS iktidanntn halkn kültür ve benliöin-
de yarattryt tahribatlan hiliyorlardt Lider Rad'
rolaL özgür Kürdistan'daki hassas dengeyi ve
ortamt gözönünde bulundurarak, propaganda'
mn dozunu, higim ve yöntemini düzenlemeliydi-
Ier. Agrilßlara anmda ve yerinde müdahaleci
olmaltydilar.

olu$turulmasr, iki örgüt arasrndg
tam güvenin yorlegmesine yol
agmadr. Tepede yürütillen bu
olumlu qabalar, maalesef taba-
na, halk yrgrnlanna gerektiöi gibl
yansttrlmadr. Qatrgmalann ba$-
lamasrndan krsa bir süre önce
tabanda görülen Sey, kör bir
renk savqgrydr. Halk saflan nda
birlik ve beraberliöe hizmet et.
mesi gereken dü!ünlerde, krr
gezilerinde, Newroz ve öteki kut
lamalarda ve hatta giyim ve ku-
gamda, bu savag ya$anryordu
Bazr fanatik gevrelerde, san ve-
ya yegil renge bir tepki gözlene-
biliniyordu. Maalesef iki büyük
partinin yöneticileri, bu olumsuz

ce yakrlrp yrkrlmrs bir ülke, iglen-
meyen bir idari gark ve bozuk bir
ekonomik yapr devralmadtklarlnt
biliyorlardt. Yurtsever g üqler,
tüm bunlarla birlikte, BAAS reji-
minin bilinqlice yarattrÖt agiret
gatrgmalannr, aile qeligkilerini,
kan davalarrnr ve gözülmemis
aksine daha karmagrk hale geti-
rilmi$ toprak ve tagrnmaz mal
varlrklarr sorununu, halkr ihane-
te, talan ve soyguna, bedava ya-

$amaya tegvik eden bir kültÜr
mirasrnr devralmtglardt.

Kürdistan Cephesi'nin, ayak-
lanma döneminde af grkartmast
yerinde ve doÖru bir taktikti.
Ama sonrastnda yanltg bazt uy-
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Olaylar ve Görügler -Yann geg olahilir- DENG

bagarrlamadr$r gibi, bu kesimle-
re prim veren uygulamalara da
srk srk rasllandr. Sayrn Mesut
Barzani ve sayrn Celal Talaba-
ni'nin, filan agiret reisiyle yaptrk-
lan görügmeler veya falan aöayl
kabul etmel€ri, h€r iki partinin
yayrn organlan ve televizyonlart
kanahyla halka yansrtrldt.

Mam Celal ve Mesut Barza-
ni gibi liderlerin, toplumun bu ke-
simleri ile de görügmeleri doQal-
drr. Dogal olmayan, bu görüg-
melere, bu kesimlerin emekqi yr-

!rnlarla olan gatrgmalannr orta-
dan kaldrracak ve agiretler ara-
srndaki ayfllrklan giderecek
adrmlafln atrlmamasrdrr. ki. bL
durumda da yaprlan görü$meler,
bu kesimler igin prim anlamrna
gelmektedir.

Gegmi$te, agirellerden biri,
bir bagka agiretle olan sorununu
kendi lehine gözmek igin, ya
devlete ya da ulusal harekete
yaslanryordu. Sorunu olan iki
agiretten birinin devrim saflartn-
da, ötekinin ise devletin yantnda
yer almasr srk srk yaganmrqtr.
Ulusal harekette birden fazla ör-
gütlenmenin ortaya grkmastndan
sonra, buna, bir de rakip agiret-
lerden birinin, bir örgütün. öteki-
nin ise bir bagka örgütün satlan-
na katrlmasr eklendi. YNK ve
PDK, bu katrhmlardaki niyeti fark
etmiglerdir. Ama ne yazrk ki, "kit-
lesellegme" ve daha fazla oy
igin, gerekli titizliöi göstermemig-
lerdir. Agiretler herhangi bir par-
tinin saflarrna katrlmakla kalma-
mrglar. O partinin yerel birimle-
rinde söz ve nutüz sahibi olmu$-
lardrr. Liderliklerin tüm iyi gaba-
larrna ralmen, agiretler arasrn-
daki gekigmeler, kendini, YNK-
PDK gekigmesi bigiminde drga
vurmugtur. Bunun en son ve acl
örne!i, son gatr$malarda ya$an-
ot.

YNK ve PDK politbürolart,
aralarrnda gatrgmalann hemen
durdurulmasrnr da igeren sekiz
maddelik bir anlagma metni im-

zaladrlar ve radyo, televizyon,
gazete ve öteki araglarla kamuo-
yuna ve tabanlanna duyurdu-
lar. Ama gatrgmalar durmadr.
Bunda, kargrlrkh güvensizlik ve
benzeri nedenlerin yanr srra, ye-
rel birimlerde etkin olan bu ke-
simlerin de rolü vardr.

Kürdistan hükümeti ve Par-
lamentosu'nda ya$anan olum-
suzluklar ve gahgmalann trkan-
masr da, YNK- PDK gerginlioine
yol agan taktörlerden biridir. "Ya-
rr yarrya ilkesi"nin neden olduöu-
na atalet, hükümetin karar ala-
mamasr ve aldrör kararlan haya-
ta gegirememesi, hükümet ve
bakanlrklar gibi davranmadan zi-
yade, PDK'h ve YNK'Ir olarak
hareket etmek vb.leri, durumu
daha da karmagrklaglnyor, ger-
ginliöi arttrnyordu. Parlamento-

grlrklr güvenin olmamasrydr.)

Örgütler arasrndaki sorunla-
n, banggrl yöntemler ve görüg-
meler yoluyla gözülmesini öne-
ren ve hatta bunu karar haline
getiren YNK ve PDK, bu konuda
da gerekli duyarhhlr gösterme-
misler, kendileri de silaha bag-
vurmuslardrr. PDK- HSK ve
YNK- iölami Hareket fatrsmala-
n buna örnektirler. Ama olay bu-
nunla da srnrrh kalmamtsttr. Her
iki oartide de var olan baz r dar
görü91ü , kargr tarafin bir
baSka
di parti

gatrgmasrnrn ken-
olduöunu dü-

'dir. Oysä hig de öyle
acr deneylerle agrga

grkmrgtrr. Hem de bir kag kez...

8ünkü, Kürdistan' da varolan
hassas dengede, YNK ve
PDK'nrn bir bagka örgütle gatt$-

özgürlük ve demokrasiye ihttyac, olan, özgürlü-
gün ve demokrasinin gergek yaratrcts ve savu-
nucusu emekgi halk da, toprak ve iyi bt yagam
istiyor. Ulusal hareket, Kürdistan hükümeti ve
hükümeti olugturan PDK ve YNK, bu durumu
gözönünde bulundurup, emekgi haltun gkaila-
rrnt koruyan, ama aynt zamanda dügmanla her
zaman igbirlifiine müsait olan agiretgi ve feodal
güglere itici olmayan bir politika tutturmah ve
kararlrca hayata gegirmeliydi. Ama ne yaz,k ki
hu baganlamadtgt gibi, bu kesimlere prim vercn
uygulamalara da sß s* rastlandt

dan qrkartrlan" Silah Bulundur-
ma Yasasr" gibi önemli yasalar
uygulanamryordu. Qünkü, her-
kesten önce uymasr gereken
PDK ve YNK, karara uymak bir
yana, silahlt güglerini arttrnyor-
lardr. Ordunun güglenmesi igin
gerekli gaba gösterilmezken, im-
kansrzlrklar nedeniyle ordudan
aynlmalar yaganrrken, YNK ve
PDK "Liveye Taybet"e pegmor-
ge yazryorlardr- (Bunun nedeni
de bagta da belirtigimiz gibi, kar-

masr, hemen hükümet galtgma-
lartnrn önünü trkryor ve YNK-
PDK gerginliöine yolagryor- Ulu-
sal harekette yer alan örgütler-
den birinin zaran ötekilerin gtka-
rrna degildir. Aksine, bir bütün
ofarak ulusal harekelin zaranna-
drr. YNK ve PDK liderlerinin, stk
srk dile getirdikleri bu gergele
uygun davrandrklannr söylemek
mümkün de$ildir.

Nedenleri daha da uzatmak
mümkün. Ama bu kadan bile,
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Olaylar ve Görügler -Yann geg olabilir- DENG

gerginligin ne derecede oldu!u-
nu ve pallamaya haztr bir barut
frgrsr haline geldigini gösterme-
ye yetiyor. Sonuglan itibariyle,
bu CatrSma, Ozgür Kürdistan'
da, demokrasi ve insan haklarr
temelinde geligen sürecin büyük
yaralar elmasrna neden olmug-
tur. Onlarca yrlhk mücadelenin
ürünü olan, yüzbinlerce insanrn
canr ve klnr Dahaslna kazantlan
mevzilerin tamamtyle yitirilmesi
tehlikesi büyüktür. PDK ve YNK
arasrndaki gatlaklar daha genig-
lemig, kapanmaya yüz tutan ya-
ralar yeniden kanamaya bagla-
mr9rrr.

Hig..kugku yok. Sadece lrak
delil, Ozgür Kürdistan'rn öteki
dal$manlafl da bu ortamdan ya-
rarlanmak ve meydana gelen
gatlaklrklardan srzmak isteye-

Ve Kürdistan Cephesi ise igle-
mez halde. Böylesi olumsuz ko-
gullarda, Kürt ulusal hareketi her
geyini yitirme tehlikesiyle kar$l
kar$ryadrr.

Kürdistan' In öteki Darcala-
rtnda yürütülen ulusal haieket
de, Qatrgmalardan olumsuz bi-
gimde etkilenecektir. Nasrl ki ba-
ganlardan olumlu bigimde etkile-
nryorsa.

Olayrn ulusal boyutu krsaca
böyle. Uluslararasr boyutu ise
daha korkungtur. Qünkü, Ozgür
Kürdistan' daki süreQ, irademiz
drgrnda, dts laktörler taraftndan
belirl€niyor. 9ekig cü9'ün, Kürt,
leri Saddam'rn saldrfllarrna kargr
korumasr ve uluslararasl kuru
luglann insani yardrmlarr tehlike-
ye girmistir. Güney Kürdistan'tn
uluslärarasr prestijine, anlamstz

yor. Silahh mücadelenin gerek-
tirdigi bigimde gekillenen kadro-
lannr sorunlann gözümünde,
saöduyu ve uzla$madan, sabrr
ve ledakarlrktan ziyade, kolay
yolu tercih ettikleri, yani silaha
bagvurduklarr da ayn bir gergek-
tir ve son geligmelerle bir kez
daha do!rulanmrgtrr.

Qatr$malan sonä erdirmek,
baglatmaktan bin kat daha zor
dur. gatrsmalan baglatmayan ve
engellemek igin gaba sarfeden
YNK ve PDK liderleri, bu zor gö-
revi bagarma|drrlar. Qatt$manln
nedenleri aragttnlmalt, aynl
olaylarrn bir daha ya$anmamasl
igin gerekli dersler grkartrlmalr-
drr. Kürdistan tarihine kara bir
sayfa olarak yer alacak olan son
gatr$malann verdiöi zararlan te-
lafi etmek, qok uzun yrllarr ala-

Gün, !<iryin hakh, kimin hakstz oldugunu tespit günit degildir. Gün sava-
gtn tüm bölgelerde ve hemen sona erdirilmesi, pegmergeterin eski yerleri-
ne gönderilmesi.günüdür. Bu görcv de, en bagta yNK ie pDK, ya düg-
mgktgdir..lki örgüt de, tarihsel sorumlulugunun bilincinde olaräk, gerekli
admlan hemen atmaldrlar.
Yoksa, yann geg olabilir!

ceklerdir.

Kardeg kavgasrntn siyasi ve
ekonomik zorluklarrnr, aQrr ya-
gam kogullarryla yüzyüze olan
emekgi halk yr!rnlarr gekecektir.
Halk yr$rnlarr daha gimdiden
umutsuzluöa dtlgmü$, gelece-
öinden daha ku$kulu bir hale
gelmigtir.

Ama henüz her gey yitirilmis
delildir. Eler gatrgmalar hemen
durdurulmazsa, süreg, " biz hak-
Iryrz, siz hakfisrnrz" gibi tartr$ma"
larla gee irilir ve gerekli adrmlar
atrlmazsa, YNK ve PDK tüm hal-
kr kaybedebilirler. Bu iki örgüt
dr$rnda yeterince halk iginde ör-
gütlü olan ve halka, kargr kargr-
ya bulundugu badireyi anlatabi-
lecek ügüncü bir örgüt de yok.

kardeg kavgasr gölgesi dügmüg-
tür.

Güney Kürdisf an liderleri,
srk srk "Somali, Afganistan, vb."
gibi olmadrklarrnr, ülkede de-
mokrasi inga ettiklerini söylüyor
lardr ve bundan övüng duyuyor-
lardr. Ama son geligmeler, duru-
mun, onlarrn gizdiöi pembe tab-
loya uymadrörnr ortaya koydu.
Halkrn, demokrasiyi kurup, sa-
vunabilecek olgunluöa erigmedi-
gi, siyasi partilerin, demokrasi
ruhunu iglerine sindiremedikleri
agröa grktr. Demokrasi saöduyu-
nun ve toleransln egemen oldu-
0u bir sistemdir de aynr zaman-
da. Oysa, silahh mücadele, ge-
tirdili olumlu geylerin yanrsrra
saoduyuyu köreltiyor, toleranstn
yerine tahammülsüzlüöü gegiri-

caktrr. Diler pargalardaki Kürt
örgütleri, lrak yurtsever gügleri,
YNK ve PDK liderliklerine, gatrg-
malafln durdurulmasrnda ve ya-
ralafln sanlmasrnda yardrmct ol-
malrdrrlar.

Gün, kimin haklr. kimin hak-
srz olduöunu lespit günü deöil-
dir. Gün savagrn tüm bölgelerde
ve hemen sona erdirilmesi, peg-
mergelerin eski yerlerine gönde-
rilmesi günüdür. Bu görev de, en
bagta YNK ve PDK' ya dü$mek-
tedir. lki örgüt de, tarihsel so-
rumluluöunun bilincinde olarak,
gerekli adrmlan hemen atmalt-
otflar.

Yoksa, yann geg olabilir!

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Gem Dergisi,
Newtoz

ve Alevilik üzerine

Hz. Ali'nin do$um
günü üzerine
hurafeler:

Gegenlerde kitapgrya uöra-
drörmda, Cem dergisinin 35. sa-
yrsrnrn kapaölnda, 'Hz, Ali'nin
doöumu nevruz" cümlesi gözü-
me iligti ve hemen aldrm. Ne var
ki önceden tahmin ettiöim gibi,
yazr herhangi bir somut bilgi ya
da belgeys dayanmryor, bir saf-
saladan ibaret.

Ama konunun yazarr Meh-
met Yaman'rn salsatalan bunun-
la srnrrlr deöil. O, Hz. Ali'nin do-
!umu üzerine öylesine hurafele-
re bag vuruyor ki, sonüplä orta-
ya gergek anlamda bir komedi,
komedinin de ölesinde acrna-
cak bir durum grkryor. Bakrn bi-
limsellik. ilericilik, demokratlrk
vs. iddiasrndaki bir derginin, yine
aynr iddialara sahip yazan ne in-
ciler döktürüyor:

"Hz. Ali'nin annesi Fatma,
ilkbahar mevsiminde Kabej,i ta-
vaf ediyordu, anstztn sanctst
tuttu.. Ve, Kabe iQinde Ali'yi do-
gurdu. Ali'nin alntnda nuru gö-
ründü. Fatma, Ali'yi evine götür-
dü, eii Ebu Talib, yeni dolmug
Qocuqunun yüzünü görmek di-
ledi. Yüzünü acarken Ali. Ebu
Talib'in elini, engelledi. Annest
emzimek istediüinde, onun yü-

zünü de ttrnagt ile gizdi. Hayrel
ettiler."

"...O esnada Fahri Alem
Muhammed Mustata (a.s.) iQeri
girdi... Sonra gocuöun be$igine
dofiru yaklagtu ve yüzüne doöru
edilmek isteyince, Fatma: (Ya
Muhammed! Bu cocuk sanki
arslan hasletli ve gazanter sav-
letlidir, sizi rahatsE etmesin.)
dedi. Hz. Peygamber cevap
verdi: (Merak etmeyin, Ali bana
nastl davranacaötnt bili) buyu-
rup, Qocu1a yöneldi. Ali uykuya
daldtfi halde, Muhammed'in el-
biselerinin kokusunu ahnca.
gözleini agrp yana!tntn nuruna
bakü. Peygamber Aleyhüsse-
lam muciz-beyan olan dilini go-
cudun gül gibi olan adzna koy-
du. Sonra bir leQen istedi, Ali'yi
ytkadt. Sag taraltnt ytkaytnca
sol tarafna dönüyordu.."

Hz. Ali'nin ya$am öyküsünü,
onun dü$üncelerini ve yaptrklan-
nr tartrgmanrn yeri bu yazr deoil
elbet, Ama $u kadaflnr belirte-
lim ki, Ali, müslümanh!rn yayrl-
masrnda önemli roller oynamrg,
sava$gr yetenekleri güqlü olan
biriydi. Yine her dügünce akrmr
gibi, islamiyetin de ortaya Qtktrör
dönemde geligip güQlenmek is-
temesirri, etki alanrnr geniglet-
meye Sahgmasrnr kendi yönün-
den dogal kargrlamak gdrekir.
Ya, peki islam fetihgililini; yani
bagka ülkeleri zaptederek kenl-
leri, köyleri yakrp yrkmayr, insan-

larr krlrgtan gegirmeyi, onlarr kö-
lelegtirmeyi, zonginliklerini gani-
met diye yagmalamayr savun-
mak mümkün mü? lslamiyetin
yayrlma dönemindeki korkung
Arap zulmünü kim inkar edebilir,
ya da savunabilir?

O halde, öteki islam yöneti-
cileri ya da kumandanlan gibi,
Hz. Ali ve onun krhcr üzerine
methiyeler düzerken de, o krhcrn
gergekten neler yaptrörnr, yoksul
halklara neye malolduöunu iyi
dügünmek ve ona göre konug-
mak gerekir. Bagka bir ifadeyle,
her insan gibi Ali'nin yaptrklarl
da olumlu ve olumsuz yanlaflyla
birlikte deöerlendirmeye tabi tu-
tulmalr. Yoksa siz böyle davran-
mayrp bir yerdÖki zulme ve bas-
krya sahip glktrnrz, ya da onu
savundunuz mu, bagkalan da
öteki türden zulüm ve baskrlarl
me$ru göstermeye kalkrq rrlar.
Ustelik o zulüm, bizzat size de
yöneliyor olabilir.

Tüm bunlara ek olarak Hz.
Ali'nin dogum tariNnin 598 yrlr
tahmin edildigini( ki Cem dergisi
yazarr bunu 599 olarak alryor),
bu tarihin ise Hz. Muhammed'in
peygemberli0ini ilan etmesinden
önceye rastladrörnr belirtelim-
Dolayrsryla da Hz. Muhamme-
din, Mehmet Yaman'rn söylediöi
tarzda peygämber olarak yeni
dogan Ali'yi ziyaret etmesi, onu
yrkamasr vs. maddeten mümkün
deöil.
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Olaylar ve Görügler - Cem Dersisi, Newroz ve Alevilik üzerine- DENG

Newroz, Hz. Ali'nin
dogum günü mü?
Yoksa bagka
bir gey mi?
Ancak Mehmet Yaman yine

Newroz'u da bu tür hurafelerle
süsledigi. Ali'nin do!um gününe
baolamakla yetinmiyor. Bay Ya.
man'rn varmak istediöi noktayr,
daha iyi görebilmek igin konuyla
ilgili yazdrklaflndan bir bölümü
buraya aktarmakta ya'ar var

"Nevruz, her ythn 21 Marl
günü kutlantL Alevilerin büyük
bayramrdtr. Bu günü geke et,
gerbetler ve gigeklerle kutlarlar,
Hz.Ali'nin dogumuna ait nefes-
ler okurlar, sema ederler. Bugü-
ne verilen önemin bir gok se-
beple vardL
: 1) Hz. Ali Mutteza'ntn dog-

dügu gün olmat.
2) Hz.Ali ve Fatma'mn izdi-

vaa bugüne rastlamas( ne bü.
yük tesadüf de{il mi? Ali'nin do-
öum günü ile evlendili gün aynr
tarihe, ama ay zamana 2'.
Mart'a rastlryor!!M.Q.)

3) Eski Türklerin( iyiki de
yeni Türklerin dememig M.Q.),
kstn sö!ndtklan yerlerden oba-
ya qkttklan ve yeni hayata ka-
vugtuklan igin sevindikleri, oy-
nadklan gün olmas."

Görüldüöü gibi bay Ya-
man'rn derdi bagka. O'nun asl
derdi '?.lewroz eski blr Türk
bayramrdrr" masahnr, birazda
Alevilik cilasryla cilalryarak piya-
saya sürmek ve böylece Kürt
halkryla baölantrsrnr koparmaya
gahgmaktrr. Daha dolrusu Türk
-lslam sentezinin, Türk-Alevicesi
yaratllryor.

Yeri gelmigken gunu belirte-
yim. Kendim Dersimli Alevi Kürt
bir ailedenim. Dersim, Bingöl ve
Erzincan yöresini bu yönlerden
iyi bildi$im kanrsrndayrm. Bun-
dan bir ay öncesine kadar da
Newrozla Ali'nin dogum günü
arasrnda bir baö oldugunu hig
duymamr$trm. Qocuklu!umuz-
da, havalar rsrnmaya ba$ladröl

bahar günlerinde insanlar so-
öuklann gidigini, srcak günlerin
ve bollu!un gelisini kutlamak
igin dere kenarlanna gider, eöle-
nirlerdi. O da her yerde degil,
bazr yörelerde. Yine aynt mev-
simde bir gün, ocaklarda ateg
yakma gelene$i vardt. O kadar
ki, ategler aynr anda yakrlrr ve
bagta gocuklar olmak üzere in-
sanlar dr$an grkarak damlara
bakar. kimin ategi bacayr aSrp
daha yükseöe grkryor, onu sap"
tamaya galrgrrlardr. Yani, bu iS

aynr zamanda bir ya gtr. Cem
dergisinde ki bu yazryr okuduk-
tan sonra, konuyu deöi$ik bölge-
lerde ki alevi arkadaglartma ag-
trm. hepsi, Newroz'un Ali'nin do-
{um günü olarak kutlandrörna
dair herhangi bir$ey duymadrk.
lannr söylediler.

Kaldr ki, Newroz'un kutlanrgr
sunni Kürtler arasrnda daha yay
grndrr. Mehmet Yaman'a sor.
mak gerekir; yoksa onlarda,
Hz.Ali'nin doöum gününü kutla.
mak iQin mi, bu igi yaptyorlat'l
Ote yandan, kural olarak New.
roz'da ateg yakrlrr. Daha doQru.
su ates. Newroz'un sembolüdür
ismet 

' 
Zeki Eyuboflu'nun Cem

dergisinin aynr sayrsrnda belirtti-
öi gibi, ategln kutsal olarak gö-
rülmesi, onun tannsällrör, ocaorn
söndürülmemesi türü gelenekla-
rin ise lslamiyetle bir ilgisi yok.
Bunlar daha eskilerden ve asr'
olarakta Zerdügtlükten kalmadrr-
lar. Baglr bagrna bu bile New-
roz'un islamla herhengi bir balr
olmadrörnr ortaya koymaya ye-
ler.

Newroz, kaynaörnr islami-
yetten gok eskilere dayanan bir
efsaneden ahyor. Bu efsaneye
göre halk, demirci Kawa önderli-
linde zalim hükümdar Dehak'a
kargr ayaklanrr ve 2l Mart günü
onu yenilgiye uöratrr. M.S. 941-
1020. yrllarr arasrnda yagamrg
olan lran| gair Firdevsi de bu ef-
saneden behsetmektedir. Fir-
devsi ayrrca Dehak'rn zulmün-
den kurtularak daölara kagan ve

sonrada Kawa'nrn öncülü$ünde
ayaklanan insanlartn Kü rtlerin
atalan olduklannr belirtir. Diöer
taraftan baz I kaynaklarda, Hicre-
tin 1 1. yrhnda, Sasanileiin New-
roz'u kutladrklanna ili$kin bilgiler
yer almaktadrr. Ki bu halk o dö-
nemde müslüman deöildi.

Ustelik Newroz sadece Kürt-
ler tarafrndan degil, Fars, Beluci
ve Afgan halklannca da, yaygrn
bigimde kutlanmaktadrr.

Cem Dergisi
neyin peginde?

AsLnda Cem dergisinin bah-
settilim sayrsrnr okuduktan son-
ra, elegtiriyi srrf Mehmet Ya-
man'rn yazrsryla srnrrlr tutmak
haksrzlrk olurdu. Cem'in bir bü-
tün olarak deöerlendirilmesi ve
politik hattrnrn okuyucunun göz
önüne serilmesinin önemli oldu-
!u kanrsrndayrm. Aynr saytnrn
öteki yazrlanna göyle bir göz at-
mak ise bu konuda bir sonuca
varmaya yetryor.

Gem Dergisi'nin
ilericilik- gericilik
anlaYIgl
Cem dergisinin ilericilik - ge-

ricilik konusundaki görü9leri,
Cumfiuriyet tarihi boyunca Ke-
malistlerce savunulan yanlts ve
eksik gizgiyi ayn6n tekrarlamak-
tan ibarettir. Ba$ka bir deyisle o,
resmi idooloiinin dtgrna gtkamt-
yor, kendisini onun kaltplart ige-
risine hapsediyor. Böyle olunca-
da dergi, diöer bir goklan gibi ilo-
ricilik adrna dört elle Kemalizme
safllmaktan, onu öve öve gökle-
re grkarmaktan kurtulamtyor. Ta-
bi gericilik ise yine henaman ki
gibi, kimi dinsel akrmlarrn paytna
düSüyor. Derginin sorumlu yazl
igleri müdürü Süleyman Cem'in
yazrsrndan baglayarak bu tutu-
mu biraz daha yakrndan irdele-
meye 9aI9a[m.

Süleyman Cem, "$eriatgrya
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Olaylar ve Görügler - Cem Dergisi, Newroz ve Alevilik üzerine- DENG

zulilm" bagltklt yazrsrnda isla-
miyetin bir mezhebini kapsayan
din derslerinin okullarda zorunlu
hale getirilmesine haklr olarak
kargr grkryor. Ancak yana yakrla
"Laik Atatürk Cumhuliyeti"
nden bahsederken, bu kez de'
hedeli tümden gagrnyor ve so-
nugta, gikayetlendili durumu ya-
ratanlarla aynr noktada bulugu-
yor.

".. Ve Atatürk'ün 1924'!e ge.
tirdiöi öEretlm bhligi' antay$F
nrda hi?e sayan bu tüt karar ve
uygulamalar hangi banqa hiz-
met edecektir? Biz bu tür ürün-
leri yaretan kafalann kaynajnt
Cok iyi biliyoruz ve "'..geriat'da,
enayasamtza görc, t,pk, tahi-
Selik gibi sugtur..' diyen yüce
mahkemenin bagkanr sayrn
Yekta Güngör Ozden'e yürek-
ten kaüldtötmtz ifade etmekten
bagka ne geli elden?

Atatürk'ün, gerici, Feriat?,
yobaz kesimi her zaman hedel
tahtast oldugu, hepimiz taratm.
dan bilinmektedh.. Burada ksa.
ca dedinmek istedigim odur ki,
Atatürk ve laiklik dügmanh 24
saatte geli$tirilip sahneye ko.
nulmaktadtr.."

Yazrsrnda Said-i Nursi'ye de
veryansrn eden Cem, " Äla-
türk'ün leik gagdag Ttirki-
ye'sinde Sn. Prof. Necla Arat
veya bagka bi billm kadtnr
ntn, kara gergath geriatFt bit
Türk kadmt ile" blevizvon da
tartrgmasrnr igine sindiremedigF
ni de, aynca dile getiriyor. Dergi-
nin yazan, 24 ayar trkgt ve go-
ven bir metin olan. " milletvekili
yemlni'he de sahip gtktrktan ve
onu milletvekillerine hatrrlatttk-
tan sonra ise, latt 12 Eylül cun-
tasrna getirerek $öyle diyor:

" 12 Eylül faiizminin 80'den
sonra Kemalizm'in üstüne val
gücüyle gitmesi ve Türk- islam
sentezinin resmi ideoloii haline
gelmesi."

Laiklik konusu üzerinde dü-
$ünürken her geyden önce Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin laik bir dev-

let olarak kurulup kurulmadrö.
sorununa yantt aramak gerekir
Bence degil, devletin dini esas-
lara göre yönetilmesi durumuna
son verilmesi elbet olumluydu
Ama Mustaf a Kemal bununla
yelinmedi- O, yeni devletin top.
raklan üzerinde, farklt dln ve
mezheplerin varhgl gergegini bir
kenara iterek, hanefi mezhebini
devletin resmi dini haline oetirdi.
Bagka bir deyigle dini devietteg-
tirdi ve bu amagla da daha 1924
yrlrnda Diyanet lsleri Bagkanlt-
$r'nr kurdu. Oysa dinin devleti
yönetmesi ne kadar yanhgsa, di-
ni devletlegtirilmesi ve bir mez-
hebin resmi dine dönüstürülmesl
de o ölgüde yanltgttr. 

-

Süleyman Cem, Kemalistle-
rin tümü gibi, "egltlmde birlik"
olarak adlandrnlan olayt da ek-
sik ve yanh$ algrltyor, ya da bile
bile öyle sunuyor. " eöttimde
birlik" ilkesi, kimilerinin göster-
meye galrstrklan gibi sadece din
egitimi ile ilgili deöildi, ki zaten
bu yöndeki amag hig bir zaman
gergeklegmedi. Halk arasrnda
dinsel eöitim, devlet okullan dt-
Srnda her zaman varltötnl koru-
du. Eöitimde birligin asrl amact,
yeni devletin srnrrlarr igerisinde
yaSayan halklafln dil ve kültürle-
rini, bu dillerle elitim yaprlmasr-
nr yasaklamak, onlarl rrkgr-9o-
ven eöitim kanalt ile asimile edip
Türkle$tirmekti. Seyh Sait öncü-
lü!ünde ki Kürt ayaklanmasrn-
dan baglayarak, Kürt direnigleri-
nin ulusal yönü planh bir bigimde
inkar edildi ve onlar hep dini irti-
ca, gericilik vs. geklinde sunul-
duysa, "egitimde blrllk", "Ktltk
Kryatet Devrimi" türü adrmlar.
da, asrl amaglannrn drgrnda dini
irticaya, gericilige kargrymrg gibi
lanse edildiler.

Süleyman Cem'in 12 Eylül
fagizminin Kemalizm'in üzerine
var gücü ile gittigini söylemesi
ise, egi az bulunur bir garpttma
örneöidir. Kenan Evren'in, haya-
trnda bu derece bir bagka hak-
srzhkla yüzyüze geldiöini san-

madtörmt belirtmeliyim. Asltnda
bu iddiayl zaman zaman ötek,
kimi "demokrat" Kemalistler de
öne sürüyorlar. Oysa M. Kemal
yönetimiyle, 12 Eylül fagizmine
göyle kabaca gözattldtörnda, zrf
hklafl gurda kalstn, tersine ttpa-
trp birbirl6rine uyduklannt gör-
mek güg olmayacak. Ornefin.
M. Kemal döneminde parlamen.
terler memur atantr gibi atama
ile tayin ediliyorlardr, .12 

Eytüt
cuntasr aynen bunu yaptl ve
"Kurucu Meclis" o gekilde
olu$turuldu. M. Kemal dönemin-
de birden gok siyasi parti yasak.
lr. 12 Eylül'de de böyle oldu. M.
Kemal döneminde yargr bagrm.
srzlr0r yoktu, l2 Eylül cuntasrnrn
bu alanda yapttöt yine aynr oldu.
Ve lstiklal Mahkemeleri'nin yeri-
ni askeri mahkemelerle DGM'Ier
aldt. Her iki dönemde de bastn
özgürlüöünün ktfl nttstna dahi
rastlamak mümkün deöil. M. Ke-
mal döneminde sendika ve der-
nek kurma, toplu sözlegme yap-
ma, grev, toplantt, miting, göste-
ri yürüyügü gibi hahlar yokedil-
migti. 12 Eyliil cuntast ayntstnr
yaptr. M. Kemal döneminde Kürt
halkr üzerindeki terör ve zulüm
zirvede seyrediyordu, 12 Eylül
.fagizmi, o günleri de yeniden ge-
ri getirdi. Her iki dönemde Alevi-
ler üzetindeki basktlar da, olduk-
ga yooundur.

12 Eylülcü generallerin, din
derslerini okullarda zorunlu hale
getirmeleri, onlann Kemalist ol-
madrklarrnr ortaya koymaz. Bu,
kogullarrn zorlanmast sonucu or-
taya grkmr$ ve astl olarak da Ke-
malist devleti ya$atmaya yönelik
pratik bir önlemdi. Böylesine te-
kil olaylar ise bir sistemin özünü
de0igtrmez. Nitekim, M. Ke-
mal'in kendjside yerine ve za-
manrna göre bu tür manevralar
yapmaktan geri kalmadt. Gün
geldi, Kemalist yönetim dine
önem verir gözüktü; geyh, dede
ve aöalarla iyi iligkiter kurdu.
Gün geldi, onlarr kargrya aldr.
Bir gün bir taraft tutuyor gözük-

i:
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Olaylar ve Görügler - Cem Dergisi, Newroz ve Alevilik üzerine- DENG

tü, ertesi gün öteki taraft. Elden
geldiöince, dini ve öteki geligkile-
ri kullanarak insenlart birbirlerine
krrdrrmaktan geri kalmadr. Örne-
0in, 9eyh Sait ayaklantnca, Ale-
vi Kürtleri ona saldrrtmak igin,
Mustafa Kemal'in alevi olduöunu
ve onun dünya alevilerini kurlar-
maya galrgtrörnr söylemek dahil,
her tÜrden propaganda yöntemi
kullanrldr. Dersim katliamr srra-
srnda ise bu kez sünniler'din-
sizlere" kargr savasmaya, yani
cihada gönderildiler. lsyan stra'
srnda, sünni inanca sahip erler
icerisinde, Dersim halktntn Tan"
ri'ya inandr!rnr görüp de gagr'
ranlann sayrsr az deöildi.

Oteki taraftan Süleyman
Cem bu konuya deöinirken, ken-
di kendisiylede geligiyor. Bir yan-
dan 12 Eylül f agizminden gika-
yetlenir gibi gözüküyor, bir yan-
dan da "Yüce Mahkeme" Bag'
kanr Y, Güngör Ozden'in aöztyla
bu fagizmin ürünü olan anayasa-
yr savunuyor, geriatgtlan onun
hükümleriyle tehdit ediyor. Dört
dörtlük rrkg, goven ve azgrn bir
Kürt dügmanr olan Y. Güngör
Ozden'in uslubündeki saygtsrzh-
!r ise bir kenara brrakryoruz.

Cem Dergisi'nin
Alevilere yönelik
baskllar
konusundaki

Dergi yazarlarrndan Salman
Ceylan, "Birlige Davet" ba$hkll
yazrsrnda gunlart söylüyor:

"...Atatürk bölünmez bütün-
lüdü tart9mastz saÖlamry fakat,
ne yazkki tatbikatta bunlar hig-
te uygulanmamtg, Emevi- Ab'
basi ve Osmanltlar zamantnda
oldupu gibi, geng cumhuriYeti
mizin kurulu€undan sonra da,
lslamiyeti özü ve gergek anla-
mtyla deöerlendiren Alevilert
ezmeye devam etmigler, hatta
yakmqlardr. Alevler göge yük-

selirken büyük umudumuz dev-
let baba ancak dumanlafl sey-
rctmiStir..

.. Geriye dönüp banrymrz'
da geng cumhutiyetimizin kuru-
lugundan günümüze kadar Der-
sim-Orteca- 1 978, S iv as- K. M a-
Hg -Mal atya-T u ncel i- E rzi ncan'
Corum tekrar Temmuz 1993 Si-
ias olaylannda Alevi ktnmr ya-
ptlmryttr.."

Burada katrldrÖrm nokta gu;
Aleviler gergekten de yüzyrllardtr
deöigik türden baskllara maruz
kallyor, ezilip sömürülüyorlar.
Ancak burada iki noktayt gözdon
uzak tutmamamtz gerekir. Bun-
lardan birincisi, kimilerince santl-
dr$r gibi bu basktlartn alttnda ya-
tan gergek neden dini inanglar
deöil, devletlerin gtkarlartdtr.
ikincisi ise, basktlartn strt alevi-
lere delil, yerine ve zamanlna
göre her din ve mezhepten in-
sanlara yönelmesidir. Orneöin,
Osmanlr srnrrlart üzerinde bir-
den gok halk, din ve mezhep
mevcuttu. lmparatorluk Yönetimi
ise bunca dil, kültür ve dini inan-
crn bulunduiu bir toplumu, sa-
dece zor yöntemlerine bagvura-
rak vönetmivordu. Onun söz ko-
nusü dil, din ue kültürlere yönelik
aynr zamanda toleransh bir poli-
tikasr vardr. Padi$ahlartn evlen-
diöi kadrnlara baktn, gogunlugu
hrristiyan kökenlidir. Vezirler
bagta olmak üzere devlet yöneti-
minin üst kademelerinde görev
alan insanlar araslnda Türk
olanlann sayrst, öteki halklardan
gelenlerden daha azdlr. Elbet
devlet bir müslümanlagttrma po-
litikasrna sahipti, ama grkarlarl
tehlikeye girmedikge, düzeni za-
rar görmedikge, onun yönetima
srrf inanglarrndan ötürü insanla-
ra kolay kolay baskt uygulamr-
yordu. Qrkarlarr tehlikeye girdiÖi
zaman ise milliy€tine, dini inan'
crna ve öteki özelliklerine bak-
maksrzrn, terör estirmekten geri
kalmryordu. Yavuz Sultan Selim
Kürdistan iggaline bagladtgtnda,
yolu üzerinde bulunan Alevi

Kürtlerin olugturdu!u engelden
kurtulmak igin onlara kargt bü-
yük bir katliama girigti. Padiga-
hln o dönemde, Sünni Kürt bey-
lerinin bir goÖuyla iyi ili$kileri
vardr. Ama daha sonraki ytllar-
da, Sünni beyler devlete bagkal-
drrdrklarrnda, bu kez terör onlara
yöneldi. Onlartn durumu bu yön-
den, Alevilerinkinden hig de iyi
deöildi. Bitlis Bey'i Avdal Han,
Bedirhan Bey, Yezdan $er,
$eyh Ubeydullah ve öteki nice
ayaklanma döneminde Kürdis-
tän'rn nasrl yakrlrp yrkrldrgt, in-
sanlarrn nasrl actmastzca katle-
dildikleri ortadadrr. Demek olu-
yor ki, sorun, eöer dini inan9
meselesi olsaydr, Sünni kesime
yönelik bütün bu olaylartn olma'
masr gerekirdi. Ve Mtstr valisi
Mehmedali Paga Ayaklanma-
sr'nda da görüldügü gibi, "müs-
lüman" imparatorluk yönetimi, yi-
ne müslüman olan valisine kar-
gr, " gavur" Ruslardan yardlm is-
teyerek kendini kurtarma Yoluna
bagujrmazd r.

Ote yandan Cem dergisinin
öve öve göklere grkardlöt, "lalk
cumhuriyet" dö.neminde devlet
oolitikasr bundan farkll mt oldu?
Hayrr. Mustafa Kemal yönetimi,
bir gok yönden olduÖu gibi bu
konuda da Osmanhdan demok-
ratik de$ildi, hatta ondan daha
geri bir konumdaydt.

Daha öncede belirttiÖim gibi,
her geyden önce Hanefi mezhe-
bini devlet dinine dönü$türen
bizzat Mustata Kemal'in kendisi
oldu. Diöer taraftan Kemalist yö-
netim, Alevilerin kendi dini
inanglarrnr öörenme ve geli$tir-
me yönünde gabalartna izin ver
medi; ibadetlerine müdahalede
bulundu. Dedelik yaPtlklart ge-
rekgesiyle insanlat ytllarca sü-
rüm sürüm süründürüldüler. TC
yöneticilerinin, ihtiyag duyduklan
zaman Alevilerle "dostluk" kur-
maktan, onlann hakla üzerinde
nutuk gekmekten geri kalmama-
lan bu gergeöi deligtirmez. Kürt
Alevilerinin bagtna gelenler ise
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gergek anlamda bir vahget, bir
barbarhk örneöi oldu.

Herhangi bir yanhg anlama-
ya yol agmamak igin, gunu da
belirtmek istiyorum: Trpkr Os-
manlrlar gibi, "lalk cumhuriyet"
yönetiminin de, Alevilere kargr
izledi!i baskr politikasrnrn temel
nedeni, onlafln dinsel inanglarr
degildi. Yani Aleviler, astl olarak
Aleviliklerinde n dolayr de0il,
devletin grkarlanna ters dü$en
istemlerde bulunduklan zamarr
ve ona rsrnamadrklan igin katle-
dildiler, ezildiler. Kürt Aleviler
üzerindeki zulmün, Türk Alevile-
re oranla kat kat fazla olmasr
bunun bir göstergesidir.

Alevi Kürtler 1920 ytlrnda
Koggiri'de, Kürt halktntn hakh ta-
leplerini ileri sürerek eyaklandr-
lar. Türk ordusunun, 1926 ythn-
da Kogan agiretine, 1930 yrlrnda
ise Pülümür yöresi halkrmrza
kargr harekata girigmesi de aynl
gekilde onlann Kürllükleri ve
devletle uyu$amamalarrydr.

Konuya iliskin kimi belgeler,
gegitli yayrnlarda yayrnlandrklarr
igin buraya aynca almayr gerekl.
görmüyorum. Ancak $u kadannl
belirteyim. 1930 yrlrnda bölge.
den hükümete mektup yazan
Maresal Fevzi Qakmak, Erzin-
can'da Kürtgenin giderek yay.
grnlagtrornr, Alevilikle Kürtlük ay.
nr anlama geldioi igin, Türklerin
bile Kürtqe öörendiklerini, müda-
hale edilmedigi takdirde Kür1
ulusal duygularrnrn "tehliliEli"
bigimde geligip güglenece!inr
söylüyor ve bunu önlemek igin-
de askeri harekata girigilmesini,
bölgedeki Türk köylerinin silah-
landrrrlmalarrnr, Kürt asiretlerinin
sürgün edilmelerini, ?ürt me-
murlannrn bölgeden uzaklagtrfl l-
malannr vs. istiyordu. Ve Pülü-
mür harekatr da bu yüzden bag-
latrldr.

Devletin pek gok gizli belge-
si agrga grktrör igin Dersim hare-
katr ile ilgili politika da arttk bili
niyor. Devlet daha bagtan itiba-
ren Dersim sorununu, Kürt soru-

nun bir pargast olarak görüyor
Kürt halkrn r'n utusal deäokätik
taleplerini bastrrmak amacryla
bu bölgeye kargr askeri harekat
planlryordu.'1 937-38 katliamrnrn
hazrrlaklan yrllarca sürdü. Bizzat
M.Kemal ve Inönü delalarce

bölgeye giderek geligmeleri ye-
rinds izlediler. 1936 ytlrnda mec-
lisin agr$ konugmasrnda, Der-
sim'i korkung bir grban olarak ni-
telendiren ve "bu gtbantn" her
ne pahasrna olursa olsun sökü-
lüp atrlmastnt isteyen yine M.
Kemal'den bagkasr deöildi.

Dersim'de devlete sadakatla
hizmet etmi$ pek gok dede aile-
sinin bile katledilmesine neden,
onlann Kürt olu$lan ve devletin
ilerisi agrsrndan kendilerine gü-
ven duymamasrydr. Malatyall
Dogan Dede ya da Muhundulu
Seyit Hüseyin el üstünde tutulur-
ken, Seit Rrza ve Kure$anlt Se-
yit Hüseyin'in idam edilmelerinin
sebebi basitti. Birinciler devlete
sadakatla hizmet etmi$lerdi, ikin-
ciler ise ona boyun eömediler,
Kürt kimliklerini gizlemediler.

1978 Marag, Malatya, Qo-
rum vb- öteki olaylann nitelikleri
de bunlardan larklr delildi. Ma-
ragta Alevi Kürtlere kargr girigi-
len katliamrn arkasrnda bizzal
devlet vardr. Cem dergisinin gat-
maktan gok hoglandrör geriatgt-
lar de{il. Olay, Kontrgerilla ve
MIT'in sivil legal kanadr MHP
eliyle tezgahlandr. Malatya bele-
diye bagkanr Hamil Fendo!lu'na
bombalr paket gönderilmesi ve
arkasrndan da Alevilere kargl
saldrrya gegilmesi ile Qorum
katliamr da aynr gekilde, askeri
darbeye malzeme hazrrlamak
üzere devletin bu iglerle görevli
birimleri taraf rndan düzenlenen
komplolardr. Nitekim, devlel tüm
bu katliamlann faillerinin üzerine
gitmedi, perde gerisinden onlarl
organize edenleri bulup agröa
qrkarmadr. O katillar ellerini kol-
lannr sallryarak geziyorlar. igle-
rinde gu an parlamentonun "sa-
yrn Üyeleri" arasrnda yer alan-

larda var.
Tüm bu gergekler gözönün-

de iken, " büyük umudumuz
devlet baba ancak dumanlan-
mrzr seyretmiglerdir" demek,
Kemalizmi bir gözüm gibi göster-
mek gergek bir komedi, bir he-
def gagrrtma delil mi? Cem der-
gisi ve yazarlan 1938 katliaml
srrasrnda, Dersim'de insanlarr
evlere, samanltklara doldurarak
ate$e verenlerin Mustafa Ke.
mal'in askerleri oldu$unu ger-
gekten bilmiyorlar mr?

lsmet Zeki Eyüboölu'nun, yi.
ne aynr sayrda, "lslama aykrl
sünni kuruluglar" baglrklr yazr-
srnda, Kürt Aleviler arasrnda
cankh$rnr koruyan pek gok gele-
neöi "bütün Sünni tarikallafln
ürünü" diye göstermeye kalkrs-
masr da, yine srradan bir garprt-
ma delildir. Bu Kürt kültürünü
ve onun Alevi inancrnda ki etkin.
lioini görm€zlikten gelme, onu
inkar gabasrnrn bir ürünüdü r.
Sözkonusu geleneklere, Deng
Dergisi'nin $ubat 1992 tarihli 18.
sayrsrnda yer alan, "Alevilik so-
runu üzerine" ve Medya Gü-
negi'nin 16-30 Kasrm 1993 tarih-
li 11. sayrsrndaki, "Yezidi ve
Alevi Kürt gelenekleri üzerine
blr kargtla$trrma" baglrklr yazr-
larrmda genigge de0indigim igin
burada aynca üzerinde durma
gereoi duymuyorum. Yazann
aynr yazrsrnda bunu da asarak
bu gelenekleri sapkrnlrk olarak
nitelerdirmesini ise, önyargrlr bit
yaklagrm, bir saplantr olarak gör-
mek gerekir.

Alevilerin
haklanna sahip
grkmak mr, devlet
kuyrukgulugu mu?
Türkiye'de Alevi, Yezidi ve

Hrristiyanlara yönelik baskrlann
özellikle de 12 Eylül ta$ist cunta-
srndan sonra, belli bir srgrama
kaydettigi inkar edilemez. Alevi
köylerine zorla cami yaptrrma,
Alevi gocuklarrnr sünni eöitimin
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yaprldrgr imam hatip okullarrna
gönderme ya da din dersinin
okullarda zorunlu olarak okutul-
masr gibi olaylar, elbet insan
haklanyla baldagrr geyler de!il-
ler. Aynr zamanda Alevilerin,
Yezidilerin ve H trisliyanlann
ödedikleri vergilerle, sünniler igin
cami yaprlmasr, imam hatip
okullan agrlmast türünden faali-
yetlerde agrk hakstzhk örnekleri-
drr.

Tüm bu haksrzhklarrn orta-
dan kaldrrrlmasr igin gaba harca-
mak, bu yönde mücadele ver-
mek ise elbette doöaldrr. Ancak
bu mücadelenin saghkh bir gizgi-
de yürütülmemesi durumunda
bundan genel olarak emek{i
halk kitleleri ve demokrasi gügle-
ri gibi, bizzat Aleviler de zarar
görürler.

Geligmelere bakrldr!rnda ise
durumun bu yönde igaqrcr olma-
dtgr rahathkla görülebilk.

Bugün Alevi haklan adrna
ortaya grkmrg gevrelerin goöu,
kendilerini adeta öteki toolumsal
sorunlardan, demokrasi ve öz-
gürlüK mücadelesi veren kesim-
lerden soyutlamr$ durumdalar.
Oysa Aleviler yalntzca dini
inanglanndan dolayr ötürü ezil-
miyorlar. Onlann aynr zamanda
i$qi, köylü, öörenci, memur, es:
naf, igadamr vs.'dirler. Türkiye
genelinde söz konusu toplumsal
qevrelerin kargr kargrya kaldrkla-
rr ekonomik, sosyal ve külltirel
sorunlar, aynr zamanda Alevilik
sorunlandrr. Bu yönden Alevi bir
emekgi ile Sünni, Yezidi ve Hr-
ristiyan emekqi arasrnda her-
hangi bir fark yok. Bu sorunlarrn
gözümü ise ancak ve ancak de-
mokrasiyi, insan haklarrnr savu-
nan, grkarlan egitlikten ve özgür-
lükgü bir düzenden yana olan
güglerin birlegmeleri, ortak mü-
cadele etmeleriyle mümkün ola-
bilir.

Hig ku$kusuz, dinsel kuralla-
n toolumsal sisteme hakim ktl-
ma, temel hak ve özgürlükleri
ortadan kaldtrma gabasr anti-de-

mokratikliktir, gericiliktir- Buna
karsr Qrkmak gerekir. Ancak gu
son yetmi$ yrllrk döneme baktr-
!rmrzda, insanlann hig bir dö-
nemde rahat nefes alamadrlrnr,
baskrdan kurtulamadrörnr görü-
rü2. Peki bunun sorumlusu kim?
Bunca baskr ve lerörün, zulmün,
aglrk ve yoksulluöun gerQek ya-
ratlcrsr ve uygulayrcrs r bizzal
devletin kendisi, ona hakim ide-
oloji ve politika deoil midir? Ale-
viler üzerinde baskr kuranlar,
onlarr defalarca krnmdan geqi-
renler, sürgüne gönderenler din-
ci gevreler mi, yoks3 devlet mi?
Agrktrr ki devlettir. Oyleyse Ale-
vilerin haklannr savunma adrna
ortaya grkmrg ve aralannda Cem
dergisinin de bulundulu gevre-
ler, neden rsrarla bu gergefi
görmezlikten kagrnryorlar? Ka-
grnmanrn da ötesinde onlar ne-
den yelmig yrllrk kanlr diktatörlü-
!e, yani en geri güg olan devlete
ve ona kan veren Kemalizme
böylesine dört elle sanhyorlar.
Eöer söylediklerinde samimi ise-
ler, her geyden önce buna kargr
grkmalan gerekmez mi?

Yine bu gevrelerin, Kürt hal-
kr üzerindeki baskrlara devletin
gözlüöünü lakarak bakmalan da
dikkatten kaqm ryor. l-lalbuki
Türk ordusu yalnrzca, Aön'da,
Botan'da, Diyarbakrr'da, Bingöl
ve Mug'ta yagayan sünni Kürtle-
re deöil, Dersim, Erzincan ve
Marag'rn Alevi Kürtlerine kargl
da, kirli bir savag yürütüyor.
Devlet dügüncelere gem vurur-
ken, igkence yaparken, insanlarl
hapse atarken, köylerini yakrp-
yrkarken, "Alevl-Slinni" diye bir
aynm yapmryor. Kürt olmak, di-
ler halklar gibi özgür olarak ya-
gamayr istemek, tüm bu uygula-
malar iQin yeterlidir. Kaldr ki bas-
kr gören insanlar, Sünni, Yezidi
ya da Hrristiyan da olsalar, o
baskrlara kargr sessiz kalmak ml
gerekir? Peki bu gergekler kargr-
srnda Alevilik adtna yola gtkan-
lar ne yapryorlar? Onlar bu in-
sanlrk drgr politikaya kargr grkr-

yorlar mr? Ne gezer. Onlar, bu-
nun y€rine resmi sloganlan tek-
rarhyor, olanlara kargr ya suskun
kalryor, ya alkrghyorlar.

Ornegin;
"Dünyade bulunmez em-

san eSI
Vatantm milletim özüm

Atatü*
Karanltk gecenin ayd,n

güne$l
Gergeklerl görcn gözüm

Atatürk"
türünden Siirler yayrnlayan,

"valanrn böllinmez bütilnlüöü-
ne" dört elle sarrlan Cem dergi-
si, Kürt sorunuyla ilgili yakla$r-
mrnr göyle agroa vuruyor:

"ANAP, bu sonuglarla umul
olm ad r Q r n n gergeöi ni görmü7-
tür. DYP teröre yönelik kararhh-
ü sandtkta oya dönügtürmüF-
tür, MHP ay yöndeki kararlt
tavnyla siyaset zemininde ken-
dine tekrar yol agmlgtr."

Ama bu derginin terör üzeri-
ne söylediklerini bununla srnrrlr
sanmamalr. Salman Geylan,
"Blrllöe Davet" yazrsrnda bu
görüglere gunlarr ekliyor:

" ..Bugün memleketin ve
milletin bagna bela olup binler-
ce mazlumun kantnt döken
PKK ve afln yobazlan bu kadat
büyütenlere..."

Cem dergisinin PKK ya da
bagka herhangi bir örgüte ili$kin
görüglerini agrklamasr elbet hak-
kr. Ama onun yaptrör bunu agr-
yor. O, trpkr Türkiye'yi yöneten-
lerin agzryla konuguyor, gergek
terörist güQ olan devlete toz kon-
durmuyor. Eli kanlr DYP ve
MHP'yi hakettikleri yerdä oturt-
mak göylp dursun, onlan leröre
kargr mücadel6 igerisinde göste-
riyor. Dergi, sözüm ona gikayet
lendi[i gegen yrl ki Sivas katlia-
mr srrasrnda, hükümetin olaylara
seyirci kalrgrn r, DYP'li igigleri
Bakanr'nrn katilleri savunarak,
saldrnya uorayanlan suglayrcl
tavrr igerisine girigini bile akhna
getirmek istemlyor.

Gercek demokratlar. Kürdis-
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tan'da yürülülen savaga kargr gr-
karken ve insanlar, askere git-
memeye gaorrrrken, Cem Dergi-
si tersini yaparak:

"Sen askerllk yagtna gelen
geng arkada9rm

Gel vatani görevini yap;
bu vatan seninde"

{... )

Türünden Siirler yayrnlamasl
da igin cabasr.

Sonug

Türkiye'yi yönetenlerin, muh-
temel bir radikal demokratikleg-
me hareketini, ama ondan da
önemli olarak Kürt halkrnrn yük-
selen ulusal kurtulug mücadele-
sini gügten düSürmek igin, 12
Eylül'den sonra "bdl yönet" po-
litikasrna hrz verdikleri bilinme-
yen bir gey deöil. Bunun baghca
yöntemlerinden biri de, Alevilerin
Kürt olmadrklarrna iligkin propa-
gandayr hrzlandrrmak ve bu kit-
leyi devletin kontrolü altrna al-
mak olduÖu agrktrr. O nedenledir
ki, 12 Eylül sonrasrnda bizzat
devlet taratrndan bu yönde iga-
ret verilir verilmez, iqerde ve dt-
gandaki i$birlikgiler, kollarr srva-
makta gecikmediler. O günlerde
lzzettin Doöan türü "dedol€r",
12 Eylülcü lagist generallerle
omuz omuza programrar yapma
ve parti kurma gahgmalarrna
baglarken, yurt drgrnda da, Türk
konsolosluklan "Alevlleri örgüt-
lemek" igin, neredeyse sefer-
berlik ilan ettiler. Aynr zamanda
kimlikleri belirsiz dedeler! ortaltk-
ta dolagmaya bagladtlar. "Politi-
ka yapmryoruz" diyerek, tartr$-
melardan kagan bu gevreler,
Mustafa Kemal'in fotografr altrn-
da, Cem yapmaktan geri kalmr-
yorlardr. Bu arada paralar topla-
nryor ama nereye gittiöi belli ol-
muyordu.

Bütün bu n€denlerle de,ken-
di baglarr üzerinde oynanan
oyunlan görmek en bagta Alevi-
lere dü$mektedir. Alevi, haklarr-
nr savunanlar arasrnda samimi

olanlarla, devletin güdümlülerini
birbirinden ayn tutmanrn büyük
önemi var. Yani, dost kim dü9-
man kim, bunu iyi bilmek gereki-
yor. Kürt Aleviler ise, bu konuda
gok hassas bir durumla yüzyü-
zeler. Türklüklerine toz kondur-
mayan kimi16ri, devletin politika-
srna baölr olarak gizli ya da agrk
bigimde, Alevi inanca sahip
Kürtleri kendi insanlanndan, ör-
gütlerinden ve hatta kültürlerin-
den uzaklastrrmak igin sistemli
bir gaba harcryorlar. Sanki ya
Alevi olup onlann haklannt sa-
vunacakstn, ya da Kürt; bu ikisi
birden olmazmrs gibi bir hava

devlet ve onun kollarr deoil, Tür
kiye demokrasi gügleri ve Kürl
yurtsever hareketidir.

Yine aynr Qevrelerin Alevile-
rin haklannt, ana hedefini Diya-
net l$leri Bagkanltöt bünyesinde
temsil olarak belirlemeleri de il'
gingtir. Oysa, diyanet islerinde
temsil, Alevilerin sorunlannr göz-
mez, onlan daha da a$rrlagtrrrr.
Böyle bir "gözüm", maaga ba!-
lanmrg "dede" görünümlü bir ta-
krm adamlann ortallkta dolag-
malaflna ve devlel propaganda-
sr yapmalaflna neden olmaklan
öte bir ige yaramaz. Eger Alevi-
lerin demokratik haklaflna ka-

Türklüklerine toz kondurmayan kimileri, devle-
tin politikasrna bagh olarak gizli ya da agk bi-
gimde, Alevi inanca sahip Kürtleri kendi insan-
lanndan, örgütlerinden ve hatta kültürleri nden
qzaklagtrmak igin sistemli bir gaba harayorlar.
Sanki ya Alevi olup onlann haklannt savuna-
caksn, ya da Kürt; bu ikisi birden olmazmrg gi-
bi bir hava yaraillmak isteniyor. Oysa dinsel
inangla ulusal kimlik birbiriyle geligmez. Türk,
Kürt, Laz, Qerkez, Fars ya da Arap olan birisi,
dinsel yönden Alevi, Sünni, Hristiyan ya da Ye-
zidi olabilir. Dini inanq bakmtndan bask alttn-
da tutulan bir insanrn, hem bu yönde ki özgür-
Iüklerini, hem ulusal demokratik taleplerini ve
öteki demokratik haklannt istemesi dogaldtr.
B un lar bi rb! rle riyle gel i gmez.

yaratrlmak isteniyor. Oysa dinsel
inangla ulusal kimlik birbiriyle
geligmez. Ttirk, Kürt, Laz, Qer-
kez, Fars ya da Arap olan birisi,
dinsel yönden Alevi, Sünni, llr-
ristiyan ya da Yezidi olabilir. Dini
inancr bakrmrndan baskr altrnda
tutulan bir insanrn, hem bu yön-
de ki özgürlüklerini, hem ulusal
demokratik taleolerini ve öteki
demokratik haklaflnr istemesi
doöaldrr. Bunlar birbirleriyle 9e-
ligmez.

Alevilerin dostlart elbette on-
lafl ezip sömüren sömürgeci

vugmalan gergekten isteniyorsa,
onlan devletin kaprkullan haline
getirmek delil, ba$rmsrz kalma-
lannr saölamak gerekir. Alevili-
0in devlet güdümüne girmesi
onun bitmesi demektir. Ki devle-
lin yapmaya gabaladrlr da bir
yönüyle budur. Diyanetle iligkile-
rine gelince; yaprlmasr g€reken,
bu kurulugun bünyesinde temsil
edilmeye gahgmak hegil, onun
ortadan kaldrnlmastnr istemek
olmalr.
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Kürt kadtru sorunlan

ve örgütlenme

perspektifleri

Eoer iginde yagadlgrmrz dünyada,
insan onuruna yara$rr bir gekilde yeri-
mizi almak isliyorsak, insan hak ve öz-
gürlükleri ile baÖdagmayan bir gok so-
runlara kar$r da mücadele etmek zo-
rundayrz. Bu, 'onurlu insan' olärak var
olmantn olmazsa olmaz koguludur.
Bunun igin d€ öncelikle sorunlan tespit
etmek, 0rkrg noktalaflnr bilimsel deöer-
ler ö19üsünde belirlemek ve do!ru gö-
zümler üratmek gerekir.

Kadrn sorunu, dünya nüfusunun
yansrnr olugturan bir cinsi, egitlik, öz-
gürlük temelinde, insanlrk aleminde
yer almasrnr engelleyen büyük bir so-
run- Kadlnrn 'kölece' konumuna, 'tabi'
statüsüne ve bir bütün olaräk dünya-
nrn da bundan etkilenmesine neden
olan bu sorun nereden doömugtur?

Anaerkil dönämde toplumsal bir
gok iliski, esas olarak kadrnrn tekelin-
dedir. Soy zinciri kadrna göre belirle-
nir, yönetimde kadrn birincil plandadrr
vs. vs. Tarihsel süreg iginde, fiziksel-
kaba gücün, özel mülkiyetin ka9rnrl-
maz olarak ortaya grkmasr ve srnrtsal
olusumlarla insan emeöinin, giderek
beyninin egemen güglerce hegemon-
ya altrna alrnmasr, kadrnrn ezilmigliöini
de beraberinde getirir. Yaganan adeta
toplumdaki kadrn saltanatrnrn, bu me-
kanizmalarla yerle bir olmasrdlr. Dü-
nün yöneteni, belirleyeni, bugünün yö-

netileni, üretim-sosyal-siyasal iligkiler
dr$r brrakrlan, iradesi olmaksrzrn hak-
krnda karar verileni olur böylece.

Topluma damgasrnr vuran özel
mülkiyete dayah srnrtsal yapr ve bu-
nun belirledili liziksel-kaba gü9, süreg
igerisinde kadrnr ikincil konuma itmig-
tir. O gilnden bugüne, ürelimde, dinde,
siyasette, hukukta; cümlesi tüm deöer
lerde erkek egemen izdügümler yaratr-
lrr ve yagatrlrr. Esas olarak erke$in
egemenliüi olan, ataerkillik, tarihin bu
kesitinde kadrnrn cins olarak ezilme-
siyle ortaya grkar: Erkek yönetendir,
kadrn yönetilen, erkek ürolimsel süre-
cin birincil argümanrdrr, kadrn ikincil
vb... Olugan ikinci cins slatüsü srnrf-
sallrk temelinde de kadrnh0r ile birlesk.
Yani; ezilmi$liÖi, sömärülmü91ügü, da-
hil oldugu srnrfla eggüdümlüdür. An-
cak bunun üzerine cinsiyetinden kay-
naklanan baskrlar da eklenince. sömü-
rü garkr kadrn üzerinde iki kez döner.

Erkek egemen ideolo.iinin siyasal,
kültürel, sosyal ve ekonomik boyutla-
ryla, mevcut düzence kurumlagmasr
tüm kadrnlan ezer. Dolayrsryla yaga-
nan srnrfsal-cinsel sorunlar yumaÖr,
sorunu kadrna özgü krlar ve evrensel
gergeveye oturlur. Bir bakrma kadrn
sorunu milliyetsizdir. Ama sorunun bF
gimi yasanrlan coorafyaya, toplumsal
altyapr formülasyonlanna, sosyo-kültü-
rel yaprlanmalara, srnrf ve katmanlara
göre detigiklikler gösterir. Bir gok söy-

Kadtn soru-
nu, dünya
nüfusunun
yansnt
olugturan
bir cinsi,
egitlik, öz-
gürlük teme-
linde, insan-
hk aleminde
yer almastnr
engelleyen
büyük bir
sorun. Kadt-
ntn'kölece'
konumuna,
'tabi'statü-
süne ve bir
bütün olarak
dünyanrn da
bundan etkh
Ienntesine
neden olan
bu sorun
nereden
dogmugtur?
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9laylar ve Görügter -Kü kadmt sorunlan ve örgütlenme p"rrp"krlft n DENG
lemin aksine, bu sorun salt
emekgi kadlnlarrn sorunu deöil
bilakis tüm dünya kadrnlannin
ortak sorunudur. Bu ayn bigimle-
nrg, sorunun evrenselliöini en_
gellemez.

Kürt kadrnrnln

sorunu yagaytg

bigimi

Kadtn sorununun evrensell
öinde Kürt i"äi"' ;;*t-;;;;ääi
baskrlarla yüzyüzeyken, bireyi
olduöu ulusunun tarihsel konü-
muyla da bagbagadtr. O, ulusa,-
cinsel-stnrfsal baskl cenderesin-
de a$aötlanmantn, horlanmantn
en alastnt yagar. En önemlisi de
ulusunun tabi olduou sömürge
srarusu, onun kadtnltötnda daha
belirgindir, daha katmerlidir.

Yrllardtr baskt, zulüm ve in_
sanltk dtgr uygulamalar alttnda
inleyen Kürt halkr, ulusal kimli_
linden yoksundur. Dili, küttürü,
tarihi, resmi düzen taraftndan
yok edilmeye, tarih sahnesinden
silinmeye galrgrlmaktadrr. Kürt
halkr bu basktlan topyekün ya-
gar. Ancak sömgürgeci baskriar,
erl(eklerden farkll olarak Kürt ka_
drnrna en ga$drgl yansrmalarryla
utagtr. Köy meydanlaflnda, gö_
zam tarda. cezaevlerinde, cezae_
vi görüg kaprlarrnda, tecavü2,
crnsel taciz, hem Kürt hem de
kadrn olmantn cezasrdtr.

.. Kürt kadtnt sömürgeci zul_
mun yantnda, ülkesinin feodal
üretim larztntn belirlemis oldudu
feodal üst yaprlann -delene-k.
görenek, din, ahlak vs.- baskr-
sryla da yüzyüzedir. Bu duru_
mun sonucu olarak, kadtntn veri.
erkeÖin mütkiyetindeki di6ei es_
yalar gibidir. Ne kendi 6edeni
üzerinde söz hakkrna sahiotir.
ne de gelecelini belirleme Äak-
krna. Berdet (berdet), ba$trk pa-

rasr (qelen), begik kertmesi,
onun mal olulunu teyid eder ni-
teliktedir. Ba6a evinbe babava
ve diöer erkek bireytere tabi.;_
Ken, Koca eyinde sahibi kocas,_
drr. Bu sahiplik ,namus, kavra-
mryla örtülendirilir. Diöer bir de_
yrmle. l€dtn sürekli birilerinin so_
rumlu oldugu 'namustua. yapay
namus antayt$t iginde kadrn dört
ouvar arastna hapsedilirken. er_
ke.öe sonsuz özgürlükler tantntr.
VrIIe standar t namus anlayt$t,
kadrnrn bile kendisini birilerihd _

erkeöe- ait olduou inanctna vai_
drrtr.

'Kocadlr, sever de döver de'
söylemi aile igi giddetin, Küfdjs-
tan'daki formülasyonudur. Din
olgusu ise kadtntn mevcut duru_
munu tesciller, sallama alr nile_
liktedir.

Saytlan tüm bu nedenler ve
binlercesi Kürt kadrnlnrn psikolo-
iik, ruhsal kisitiöini de bu duruma
uygun olarak gekillendirir. Böyle_
ce Kadtn, tüm topluma karsl
kendini ezik. 'ige yaramaz,, 'eli-
sik etek', 'kagrk dügmanl', ,sag

uzun aKtt ktsa'olarak oörür ve
kendi dünyasrna kapanir. Hatta
kaderci anlayr$t, iginde bulundu-
gu vahtm durumu kabullenmesi-
ne nedendir. Ba$ka alternatit bi_
le görmez. Kendi konumunr.
'mümkün olan tek konum, sanrr.
Toplumsal alandan dtslanmtslr-
örnrn deöil farklnda olmak. buhrr
tannntn kadtnlara bigtiöi rol,
l(endisi igin tek ya$am bigimi sa_
yar. Ev-Qocuk-koca bakrmr(kimi
durumlarda tarta bahge igleri) dr-
Srna 9tKamayan 'mükemmel an_
ne', 'sözden gtkmayan, itaatkar
eg' konumunu kendisine yegane
gorev sayar.

Sonug olarak Kürt kadt n t.
sömürgecilerin lrkCr, cinsivetci
baskrlarrnrn altrndä ve febdäl
deÖer yargtlarr ile ekonomik olu-
Sumlanntn hakim oldulu colraf_
yaoa ya$ama savast vermekte_
dir. Daha net bir deyimle Kürt
Kadrnr; u lusal-cinsel-s In tlsal uQ

noktalanndan olu$an üggenin
Cemoerinde yagamaktadrr. Bu
anlamda Kürt kadtnt ne ,kadtn'
kimliöine, ne de ,Ulusat' kimliöi-
ne, ealdag delerter ötpütünöe
sahiptir, Bundan dolayl, 6z9ürlü_
gune .gtden yot ise diger dünya
Kadtntanndan daha uzun ve da-
ha getindir.

Kürt Kadln

Hareketi'nin
genel durumu

Kürt kadtn sorunu bu kadar
yaktct ve gok boyutlu olmastna
ragmen, düzene kargr gü91ü blr
munaletet olugturabilecek, ciddr-
ye alrnrr, Kürt Kadtn Hareketi ne
yazrk ki yok. Kürdistani oolitiÄ
örgütler bünyesinde olustürulan
kadrn kollaflnt -tek gevre-ye hitap
etmelerinden dolayr, örgüflediö
kadrn kesimi olarak da dar kalan
kadtn derneklerini ve zaman za-
man bir araya gelen kadtn tartts_
ma grupguklannr saymazsai-
Kürt Kadtn Hareketi'nin henüz
emekleme döneminde bile olma-
drörnt söylemek, fazla kücümser
bir baklg agrsr olmayäcaktrr
Gergi bu tür örgüflenme taaliyef
refl de t€drn hareketini olu$tur_
rnak igin fayda saölar, hareketi
besler. Ancek kadtn sorununun
Kürt kadtntnt sarmalayan vönü
ve Kürt kadtnlannrn m-evcui du-
rumu gözönünde bulundurulur-
sa, bunun eksikligi ve yetersizliöi
gorulecel(tir.

Kürt Kadrn Hareketi'nin ol-
maytgr bir qok nedene baöhdrr.
Bunu baqlrklar halinde srraämak
mümktindür.

-Kürt kadtnt, tarihsel sürec
iginde edilgenle$tirilmig, sosyal--
siyasal-kültürel-ekonomik iliski_
ler drgr blrakrlmrg, bütUn bunla-
nn sonucunda otugan psikolojik,
runsat ve sosyal durumu dolavr_
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Olaylar ve Görügler -Kürt kadtnt sorunlart ve örgütlenme perspektifleri- DENG

sryla, politika ve mücadeleye 9e-
kilmesi zorlagmlgtlr.

-Kadtn sorununun gerek KÜrt
toplumunda ve gerekse Kürt ka-
drnlarr arastnda henüz yeni tartl-
grlryor olmasr, bir gok Politik gü9
ve cevrenin bu konuya Yelerll llgl
oösiermemesi. Kadrn politikalarl
ionusundaki politikalarlnr netlsg-
tirmemig olmalarl velveya ertele-
meci bir manttkla sorunu Yarlna
brrakmalan.

-Sömürgeci zihniyet ve Politi-
kalannrn, düzeni zorlayacak, teg-
hir edecek örgütlülüklere, daha
da önemlisi kadtnlart mÜcadele
alanrna eekecek olan kadln ha-
reketine/-örgütl ülüÖüne taham mül
göstermemesi. Bu Yüzden_ muh'
temel kadtn örgütlerini dana en
basrndan bir Qok anti-demokratik
yaialar ve uygulamalarla bo!-
maya gallgmasl.

-Kürt kadtnrna özgü, onun
sorunlarrnt tomel alan -ki bu top-
lumsal ve ulusal sorundan, soru-
nun ya9anrs gekli gereÖi kopuk
deöiliiir: 9ötümler doörultusunda
pratik bakts agllarl olusturan Ör-

gütlenme perspektif lerinin olma-
yrgr, yerli yerine oturmaYt9t.

Kürt kadtntntn Yukartda saYt-
lan sebepler sonucu ulusal-top-
lumsal ve kadrn mÜcadelesinde
silik olusunun yanrnda, ülkedeki
-kaosam olarak az da olsa- Poli-
tik öüclerin/Dartilerin'kadrn kolla-
n' cätismalärr da yeterli düzeyde
deöildir. Kugkusuz bu tip örgütlü-
lüklerin, kadtnlarln mücadeleye
eekilmesinde büYük faYdalarr
üardrr. Bundan hareketle bu tiP
örgütlenme faaliyetleri olmalrdlr
da. Ancak bu tip örgütlenmeler
(veya kadrn kollarl), kadln müca-
delesi. kadrn politikasl olustur-
maktan ziyade, sözkonusu 0r-
oütlerin ideoloiildpolitik uzantlla-
irdrr. Bu ise kdndi icinde bir Kürt
Kadtn Hareketi olugiurma gücün-
den yoksunlu!u da barrnd lrlr.
Öte yandan bir gok zaaflarla da
yüklüdür- Birlikte mücadele et-

me, Kürt kadtntnl YlÖrnlar halin-
de muhelefet cephesine gekmek
iQin ortak girigimlerde bulunma'
ortak örgütlülükler oluqturma öz-
verisinden yoksundur. Bunun
nedeni, bu tür örgütlerin/partile-
rin dar kapsamlt olmast ve ben-
merkezci anlayrgtn buralarda
hakim olu$udur.

Kürdishn kadnmtn abmize
olmuq bu yap6l, dünya kadn ha-
reletlerindenve Kürdisän1n diÖer
parQalarndaki ladrn harekelenn-
den kquklugu, iletisimsizliÖi gok
güglü bir kadrn hareketini zorun-
lu krlmaktadlr. Gü81ü bir kadln
har€ketini örgütleYebilmenin
vazoecilmez ko$ulu ise Kürdis-
tan'in iim kadrnhrrnr iqine alabi-
locek, genig yelpazeli, Kürt kadt-
nrna özgü perspektifle kurulmu$
örgütlenme faaliYetlerinden ge-

9er.

Nasrl bir Perspektif

Her sorunun kendine özgü
aözümleri oldulu gibi, bu 9ö-
iümleri dayatacak, o soruna öz-
gü örgütlülükler de olmaltdrr. Or-
gütlülükler, sorunun genel ooyu-
tuna. sorunun muhataplarlnl et-
kileyig gekline ve bu sorunlara
kavnak|k eden tarlhsel sureq
iginde olugmug toPlumsal olgula-
ra göre farkltllklar olusturablllr.
Buna göre Kürt kadln sorununu
gözmeye yönelik örgütlem-e 9a-
Irqmalartnln l(endlne ozgu oll
yäpr sergilemesi gereklidir.

Kadtn sorunu, her katman,
kateoori, srntf , ulusal özellikler
ve zäman boyutunda farkllltklar
gösterir. DiÖer bir anlatrmla or
tak ve temel noktalarln bir olma-
srnrn yantnda, i$gi kadln kend
srnrlsal konumuna özgü aYnt
gekilde köylü kadtn, ev kadtnt,
qalrgan kadrn hatta burjuva kadl-
nr da kendi özgül konumlarlna
has sorunlarla kar$r karstyadlr.
Kürt kadrnr icin de durum aynt

olmakla beraber, ülkesinin ulu-
sal boyunduruk alttnda olmast
sorunu yagama gekline aYrtca
farkh bir gergeve getirir. Bu ka'
dar qenis alana serpilmig soru
nu qözm-eye, bu kadar farkll ka-
drnr banndtrabilecek bir yapl na-

srl bir örgütlenme anlaylgt ile
olabilir?

1- Öncelikle tüm Kürt kadrn-
lafl nr banndtrabilmelidir'- Yani;
stnrt, katman, Politildideoloiik
dü$ünce birliÖine dayanmayan'
hei kesimden kadlnl igine alan
ve her düSüncenin Yasama $an-
sr olan genig yelpazeli bir örgüt-
lülük olmaltdtr.

2- Kadtn sorunu esas olaraK
'cins' temelinde Yaganrr. Kadtn
olmaktan dolayl tarihsel süreq
icinde ikinci plana itilmiglik, top-
lümdan soyutlanmlgllk onun
'clnsiyet'inden kaynaklanmak-
tadrr. Bu durum kaynaÖlnl dü-
zenin tüm carklarrndan altr, gü-
nün düzenitle beslenir. Kürt ka-
drnr da bundan ayrlk olmadl0l-
na qöre, Kürt kadln örgütlenme-
si öinsiyet -kadrn- temelinde
olu$turulup,'her türlü cinsiyetqi
vakla$rmlart sorgular nitelilde o'-
hahdlr. Ki bu sorgulama; Sö-
mürgeci TC'nin rrkglltÖl ile i9i8e
gegmig cinsiyetgi uygulamalarr'
aile igi, toPlum i9i lüm cinsiyelg|
yaklagtmlar ve giddeti igine allr
boyutta olmaltdtr.

3- Kürdistan'ln sömürge sta-
tüsünden kaynaklanlr sonuQlar
en fazla Kilrt kadln cinsinde so-
mut ifadesini bulur' lrkglllk ve
cinsivetcilik bu anlamda TC. Po-
litikairnin odak noktasldtr. Bun-
dan yola grkarak Kürt Kadln Ha-
reketi mutlaka 'ulusal' zemin'
de boy vermelidir. Diger bir
ifade. ile ozilen bir ulusun birey-
leri olarak kargr karslya kaldlkla-
rr ulusal imhanln farklnda olmall,
bunun ortadan kalkabilmesi igin

ulusal-demokratik mücadelede
verini almalt ve muhalefetin bir

iargasr misYonunu Yüklenebil-
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Olaylarlve Görügler -Kürt kadtnt sorunlart ve örgütlenme perspektifleti- DENG

me orr.

4- Kendi hareketini, kendi
politikasrnr, kendi taleplerini kt-

saca kendi eergevesini Kürt ka-
drnrnrn kendisi gizmelidir. Bir
cok farkh düsünce ve stnlfa, kat-
mana dahil iadrnrn böYlesi bir
örgütlülükte bir araya geldiÖin
düsünürsek kurulacak olan YaPl-
nrn 'balrmsrz' olmast gerektiöi
bir zorunluluk olarak ortaya ql-
kacaktrr. 'BaÖtmslz' statü 9u üQ

durumda olur.

a- Politik
hareketlerden,
partilerden,
örgütlerden
bagtmstzlrk:

Farklr politik dügünceye sa-
hip kadrnlann bir araya gelebil-
mesinin zorunlu kogulu, Politik
düSünsel anlayrga saygr ve bu
saygryr kurulacak yaprda koru-
maktan geger. Yaptntn Politik ör-
gütlerden baltmstz olmasl bu-
nun somut iladesi olacaktlr. Het -

hangi bir politik hareketin (örgü-
tün-partinin) uzantlsl olmaYan,
onlarrn güdümünde geligmeYen
bir yapr, her türlü dü$üncenin bir
araya gelmesinin ve kadln Polati-
kasrnrn kendine özgülüÖünü n

yasatrlmast, yaratllmasl temina-
irdir. Dogaldrr ki kigiler Poli-
tik/ideolojik dügüncelerinden ko-
parrlamaz. Kaldr ki böYlesi bir
yapr, herhangi bir Politik dü9ün-
ceyi, görü9ü benimseyen kadln-
larrn, yaptda yer almastnt engel-
lemez. Bu dü$üncelerin olustu-
rulacak yaptya hakim olmamasl,
sekter ve benmerkezci anlaylg-
lann yrktlmast, kurumda gok
sesliliöin sa{lanmast ve güven-
ce altrna alrnmast ancak her tür-
lü dügüncenin bir arada demoK-
ratik bir gekilde yagamaslYla söz
konusu olur. Bu da kurulacak
yaprnrn politik örgÜtlerden yapl-
sal-örgütsel- ideolojik baÖlmsrz-
hör ile geligebilir.

b- Erkek egemen
tdeolojiden ve
erkeklerden
bagtmstzltk:

Tarih boyunca stnlf ll toP-
lumlann üst yapt kurumlarlna er-
kek egemen anlayr$lar damgasl-
nr vurmugtur. Bunun sonucunda
kadrn edilgen, pasif, toplumda
maddi anlamda yer alamayan'
psikoloiik olarak ezik, ve kaderci
anlayrgla bezeli olmaYa mahkum
olmustur. Kadtnlarrn bu ikinci
cins ionumdan kurtulmalarl an-
cak kendi iradeleri, kendi beYin-
sel aktiviteleri, kendi emekleri ve
kendi gügleri ile olabilecektir. Bu
da her türlü erkek egemen anla-
yrglann kargrslnda olmakla saö-
lanrr.

Erkeklerin, kadtn sorununu,
kadrnlar gibi yagamalarr -'erkek'
olmalanndan dolayldlr ki- im-
kansrzdrr. Bu yüzden kadlnlartn
kuracaklan özgün yapllarln er-
kek- egemen ideolojinin tüm
uzantrlanndan ba$tmstz olmast
gerektioi gibi kadtn sorununun
cinsiyet temelinde ya$anan bit
sorun olmastndan kaynaklanlr
yönü, özgün kadln Yaprlarlnln,
erkeklerden de baÖtmsrz olmasl
gereklili0ini dayatrr.

c- Türk Kadtn
Hareketi'nden ve
Türk kadnlanndan
bagrmstzhk:

Kadtn-sorununun farkll za-
man, ülke, yer stntf vs. kogulla'
nnda farklr yagandtÖt somut bir
gergektir. Kürt kadrnt ezilen bir
ulusun bireyleri olarak Türk ka-
drnrndan apayrr sorunlar iginde-
dir. Talepleri, sorunun 9özüm
kosullafl vb. Türk kadlnlndan
apäyrrdrr. Her Seyden önce Kürt
kadrnrntn bir ulusal kurtulug mÜ-

cadelesi vardtr. Bu ve benzer
nedenlerden dolayt Türk Kadln

Hareketinden ayn/ba0tmslz,
özelde Türk kadtntna Yönelik ol-
mayan bir KÜrt kadln Yaplst
olugturulmalrdtr.

Feodal baskrlar, TC'nin trkgr

ve cinsiyetgi politikalarl, erkek '

egemen anlaytglar bir bütün ola-
rak Kürt kadrnlnln üstünde ka'
bus gibidir. Bu kabusu kaldlrma'
nrn, tabiri caizse, uyuyan büYük
bir kesim kadtnr, bu durumdan
gekip grkarmantn yolu her ke'
simden kadtnt iQinde bartndlran
yrgrnsal, baÖrmslz bir örgütlen-
medir. Bu örgütlenmeyi -YaPlYl-
hemen Simdi olusturmak ise ko-
lay iq delildir. Bunun igin ülke
genelinde bu konunun gok Yo'
lun tartrgrlmasr gerekmektddir
Hatta bu yolda olugturulacak tar-
trgma gruplarr bu görevi üsllen-
meli ve her kesimden kadlna gF
dilmelidir. Degigik yerlerdeki tar-
tr$malann tarklt yerlere de ula-
gäbilmesi ve ortak bir anlaylgln
kurulabilmesi iqin merkezi bir or-
gana da ihtiyag duyulacaktrr. Or-
neöin; bir kadrn dergisi Ya da
bülteni, hem tarttsmalarln herke-
simin bilgisine sunulmast iglevint
ve biöirine coörafya olarak uzak
gruplarrn birbirlerini tanlmalarl
anlamalart, iletigim saglamalarl
hem de gidersk orlak bir dü$ün-
cenin olugmasl görevini de göre-
cektir. Böylece süreg igerisinde
bir kadrn politikasl da olugtut-
mus olabilecek, diger Yandan
tartrsmalar sonucu varllan mer-
kezi kurumlar daha Ylkllmaz, da'
ha saölam temellere daYanacak-
trr. Bu ortamrn saÖlayacaor diÖer
bir fayda ise zaten kadln Politi-
kasr ve kadtn bilinci konusunda
velersiz olan kadtnlann bilgi' te-
äri yetkinliline kavugmalarr belli
bir birikim olusturmalarl zaman
iginde kadrn sorununa duYarll
kadrn saytstnt goöaltmak ola-
caktrr.

Merkezi kadr n örgütlenmesi-
nin gok gegitli yollart olabilir. Or
nelin kurulacak farklt kadln ör-
gütlerinin (kadtn vaklllarl, der-
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Olaylar ve Görügler -Kürt kadmt sorunlan ve örgütlenme perspektifleri- DENG

nekleri, kültür evleri, sr0lnma ev-
Ieri, saöhk evleri, tartt$ma grup-
lan ve hatta deöigik k€drn dergi-
lerinin) temsili düzeyde olustura-
bilecekleri merkezi bir yapt kuru-
labilir. Bu yine bir.kadrn dergisj,
bülteni veya platformu vb. bicim-
lenmesi olabilir.

lgleyig
Kürt kadrnt gerek psikotojik

gereksa de toplumsal statüsü
sonucu, toplumsal aktivitelerde
yeterince yer almaz, alamaz.
Evinin drgtna grkabilmesi bite bir
gok izin alma kademelerinden
sonra gergeklegir. Mevcut du-
rum bu iken, olugturulacak yapt-
lann da buna uygun olmalarr ge-
rekmektedir.

Katr, stkt kurallan, yapttflm-
lan olmayan, her kadrnrn kendini .
ayfl ayn ifade edebileceöi, karar
sürecine katrlabilece!i igteyigler
sa!lanmahdrr. Hiyerargik yapt-
lanmadan ziyade, ileti$imi, daya-
nrgmayr sallayan emir-komuta
iligkisine dayanmayan i$teyig.
mücadelenin dtstnda kalmr$ ka-
drnlafl qekebilir.

Qoöunluöun hakla yantnda
azrnlktä kalanlarrn da haklarr
güvence altrna altnmalt, goöun.
luoun benimsediöi kararlara uy.
mak igin azrnftk zorlanmamalr.
drr. Azrnhöa kendi dü$üncelerini
hayata gegirebilecek olanaklar
tanrnmahdtr. Bunun saöltklt olu-
gabilmesi igin de karar sürecinin
genig tarttgmalardan gegerek,
ikna metodunun kullantlmast ge-
rekmektedir. Kararlar aötrhkta
olan e0ilime göre alrn rrken,
azrnlr0a dayattlmamahdtr.

Krsacast merkeziyetgi yakla-
Srmlardan uzak durulmah, de-
mokratik bir igleyig esas a|nma-
lrdrr. Ancak böyle bir yaprda
azrnlrkta kalan dü9ünceler ken-
dilerine yagam alant bulabile-
ceklir, her kesimi bir arada tuta-
bilecektir. Böyle bir igteyi$e sa-

hip bir yapr, disiplinsiz, her kafa-
dan ses gtkan bir görüntü gizebr-
lir. Ancak kadtnlann kendilerini
her yerde ilade etme zorlukla
gekti!i dü9ünülürse, bunun orla-
dan kaldrnlmast igin böylesi bir
igleyise ihtiyag vardrr. Her karar
a$amastna kattlmak, uygun gel-
meyen Karartara uymak zorunda
brraktlmak, kadtnlann kendileri-
ni, kendi yaprla nda özgür gör-
melerini saglayacakttr.

Kürt Kadrn

Hareketi'nin
görevleri
Toplumun yanstnt olusluran

kadrn kitl6sini. iginde yaladrgr
tüm sorunlara karst duyarlt hale
getirmek, toplumdaki ikinci cins
statüsünden s ryr np glkarmak
icin qaba sartelmek, tüm cinsi-
yetgi yakla$rmlan hapseder, sor-
gulayan zihinler yaratmak, ulu-
sal duvarlafl aSrp, gaödag dün-
yanrn gaoda$ ya$am bigimi mü.
cadelesini vermek, Kürt Kadrn
Hareketi'nin kurulmastna temel
grkrg noktalarrdrr. Bu baktsla or-
taya grkacak bir hareketin-, ken-
disinde yoounla$an misyonlara
uyar aktiviteler iginde olmasr da
gerekmektedir.

Her$eyden önce, Kürdis-
tan'rn kurlulugunun birinci sartt,
Kürdistan gügleri arasrnda 6irtiöi
olu$turmaKtr. Kadtnlann bu birli-
gi olusturmada örnek tegkil et-
meleri gerekir. Ki bu Kürt kadr-
nrn do$asrna en uygun olacak
hareKot larzt olacakttr. Kadtn
cephesinde birlikte mücadele
anlayrgt geligip yaygrnlagrr ve
platik zeminde yagama gegerse
'birlik sürecini' htzlandrracaöl
Kuskusuzdur.

Gerek yurt dlgrndaki gerek-
se de Kürdistan'tn diöer pargala-
nndaki kadtn hareketlerivle ileti-
gim, diyalog, sayrsrz fäydalar

getirir. Kürt Kadtn Hareketinin
olugturacaöt merkezi kadtn ör-
gütleri bu'iletigim-diyatog" süre-
cini tek elden yapmaya muktedtr
olabilir. Tek tek Kürt kadrn grup-
lannrn bu görevi yüklenmeleri
güdük kalacakttr. Bu yüzden da-
ha gimdiden bu iletigirni. daya-
nrgmayt saölayacak merkezi ka-
drn yaprlarr oluglurmak gerek-
mektedir. Aynr gekilde Türk ka-
drn hareke{inden ne kadar ba-
örmstz örgütlenme galrgmalarr
sürdürmek gerekse bile, onlarla
eylem birliöi olugturabilmek, an-
ti-demokratik tüm uygulamelarrn
önünde 'birlikte' durmak ciddi bir
muhalef et cephesi olu$lurabile-
ceKtir.

Kadln hareketini kad Inlar
olusturmaltdrr ancak, bu kadtn
hareketinin erkeklerden her5e-
yiyle kopuk olaca!r anlamina
gelmemelidir. Onlan da kadtn
sorununa duyarlt ktlacak, soru-
nun gözümünde faydalantlabile-
ceK konuma getirebilmelidir. Dj-
Qer bir deyimle erkekleri kadrn
mücadelesinin kargtstna deöil,
yanrna alabilmek gerekir.

Ulusal boyunduru!un en siv-
ri ucu kadrna deomektedir. Kür-
distan'rn özgür olabilmesi, Kürt
kadrnrn özgürlüoe kavugmastnl
hrzlandrrtr. Bu yüzden Kürt Ka.
drn Hareketi, ulusal-demokratit.
mücadelenin bir paysasl e1.6;1-
melidir.

Kadrnln da dünyada hak ef
ti$i yere ulagabilmesi. kendi in-
sanlrk alemine daha faydalt ktlt-
nabilmesi, özgür yarrnlar olu$lu-
rabilmesi, bugünden adrm adtm
örgütlendirilecek bir mücadele
ile mümkündür. Kürt kadtnr da
Ulusal-cinsel-stnttsal allanndan
ancak "Bagrmsrz, Demoklaflk
ve Yrgrnsal Kürt Kadtn Hare-
keli" ile ulagrlabilecektir.www.a
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Yezidi dinindeki
ibadet uygulamalan

(lll. Bölüm)

Yezidilerin dini törenlerine gelince; geligkiler di-
ler dini konulardan gok daha fazladrr. Ozellikle 'ta-
kiye' uygulamasrndan dolayr kom$u dinlerin etki-
sinde karmakaflgrk dini törenler olugmugtur ki, bu-
gün dini törenler ve ibadet hakkrnda aynt bilgileri
veren iki Yezidi bulmak neredeyse olanaksrz.

Bu nedenle özellikle Gernot Wiessner, Emir
Muaviye ve Fakir. Hasan'rn bu konudäki anlatrmla-
nnr dikkate alaca!rz.

Dogum, vaftiz

ve sünnet

Bir erkek gocuöun doöumundan yedi gün son-
ra doöum olayr kutlanrr, ailesi bir $enlik dilzenler.

Yedinci ile dokuzuncu ay arasrnda da ailenin
balh oldulu $eyh, goculun sagrnr bir dua oku-
duktan sonra makasla ilk defa keser. Sincar yöre-
sinde bulunan kutsal 'Ava spi' suyunun yakrntnda-
ki Lale$ civarlannda da sag kesildikten sonra Ht-
nstiyanlann vaftiz törenine benzer bir tören yaptltr.
Diler bölgelerde de Qewwallar yrlhk g€zilerinde
iginde 'Ava Spi' suyu bulunan $iselerle dola$arak
vattiz töreni yaparlar.

Erkek gocuklannrn sünnet edilip edilmedili ko-
nusunda Yezidiler geligkili bilgiler verir.

Siirt yöresinden olan Yezidiler sünneti larz bi

lirler. Fakir Hasan da bu görilgü paylagrr, hatta gö-
rügüne göre, gocuöun doöum esnastnda ya da do-
öumdan sonra ölmesi durumunda bile sünnet edil-
mesi gerekir.

Midyat yöresinden olan Yezidiler ise sünnetin
Yezidi diniyle ilgili olmayrp Müslümanlardan akta:
nldrgrnr, gönüllü bir uygulama olduÖunu dügünür-
ler. Ancak biri o[ullartnt sünnet ederse kartsmaz-
larmrg.

Avrupa'da sürgünde yagayan Yezidiler ise gel-
dikleri yöreye göre erkek gocuklännt sünn€t eder
ya da etmez.

Sünnet 5 ila 10 yaglan arastnda yaptltr- Sün'
nel esnasrnda gocuöu tutan kirve, ailenin yaktn
akrabasr sayrlrr; sünnet edilen gocugun ailesinden
biri ile evlenmesi miimkün deöildir.

Yezidilerin, Hrnstiyan vo Müslümanlarla birlikle
yagadrklarr bölgelerde, Yezidilerin evlenme kural-
lanndan dolayr, zaten dügük olan evlilik adaylart-
nrn sayrsrnr daha da dü9ürmemek igin gocugun
kirvesi srk srk diöer dini gruplardan segilirdi. Bir
Müslüman, kirve segildiöinde de onun ailesi gocu-

öun ailesini di!er Müslümanlartn saldtrtlartna kargt
korurdu. DiQer yandan ise Yezidiler stk stk Müslü-
manlafln da kirveleri olurlardt.

Müslümanlarla Yezidiler arastndaki iligkiler so-
öuduktan sonra ise, her iki grup arttk kirvesini ken-
di dini topluluöu iginde aramaya baglamtg, Fakat
bugün de hala Yezidilere kirvelik yapan Müslü-
manlar vardrr.
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Evlilik ve dü$ün

Yezidi dininde evlilik büyük bir önem tagrr. Hig
kimse gönüllü olarak bekar kalmamaltdtr; hatta
Emir Muaviye'nin ifadesine göre bu günahttr. Er-
kekler onsekiz yaglnda, krzlar ise onaltt yaglndan
itibaren evlenebilirler.

Yezidiler sadece aynt grup igerisinde evlenebi-
lirler. Yezidilik igerisindeki bagka bir grup ya da
bagka bir dine baöll olan birisiyle evlendikleri za-
man Yezidiliklen grkarrlrrlar. Yezidiler bu uygula-
maya gerekge olarak Hz. geyh Adi'yi öne sürerler.
$eyh Adi'nin, Yezidilerin kanr kutsat olduöundan
bagka bir dinden ya da din igerisindeki bagka bir
gruptan olan insanlarla ka smalannt yasakladröl
rivayet edilir.

Genellikle Kürtlerde de oldugu gibi, gogunlukla
amca krzr ile amca oltu eviendi-riliri Geiin-babasr-
na verilmesi gereken bagltktan dolayt stk stk de-
öi$-tokuS yaprlarak evlenilir.

Düoünler gargamba ya da cuma günleri yaprl-
mamalrdrr, Nisan ayrnda da genellikle evl€nilmez-
mt9.

Düöünden önceki günün gecesi gelin evinde
'6vara hrnö', krna gecesi kutlantr. Yemekler yenir,
halay gekilir, türküler söylenir...

'Nikah geyh taraftndan ktyrltr. Bazt ifadelere
göre tek bir geyh grubu nikah krymaya yetkilidir.

Nikah esnastnda iki gahidin de huzurunda dua
edilir, sonra evlenenlere üg kere, birbirlerini isteyip
istemedikleri sorulur. Hayrr dedikleri takdirde evle-
nemezler. Nikahsrz bir giftin dogan gocuklan din-
sizdir, Yezidi degildir.

Aynr dini grup igerisinde evlenme Sartlntn ha-
len ne derece gegerli oldugu konusunda biraz ge-
liskili olan, Emir Muaviye'nin bir ifadesi Söyle: (Zer-
dügt diyor ki... Hamburg 1990, s. 64)

"Krsa bir süre önceye kadar Yezidiler baqka di-
ni gruplardan olan kigilerle evlenemezlerdi. Evle-
necek Sahrs Yezidiliöi kabul etmeye hazrr oldufu-
nu belirtse bile, cemaattmtz taraf tndan kabul edil-
mezdi. Bu kural, bagkaslnrn dinimizi kabul etmesi-
ne izin veren yeni bir kararla birlikte yumugallmt$-
trr."

Bu yeni karafln kimin laraftndan verildiöi meg-
hul olduou kadar, Emir Muaviye'nin bu denli a!rr
bir deöigikliöi agrklama yetkisine sahip olup olma-
drör da belirsiz. En azrndan di{er Yezidiler bu yeni
evlenme kurallanndan haberdar deöiller.

Yezidiler tek egli olarak yagarlar. Qok e$lilik
yasak olmadrör halde Yezidi köylerinde bu duruma
pek rastlanmaz ve bu durum hor görülür.

Fakir Hasan, boganmrg olan bazr giftleri tant-
masrna raomen bo$anmantn aytp sayrldtötnr belir-
tir. Emir Muaviye ise, boganmantn Yezidi gelenek-
lerine aykrrr olmadtötnt, ancak hayrrsrz bir gey sa-
yrldr!rnr söyler. Mirler boganmaya karar verebilir-
lermig, kendisi ise henüz herhangi bir Yezidi'nin
bo$andrörnr duymamrg.

Kadrnrn konumu

Ön Asya köylerinde, iglerin büyük krsmr kadrn
tarafrndan yäprlrr ve erkekler tarafrndan gok az
saygr görürler. lVlisafirlerin bulundulu yerde, arka
planda kalrrlar; yemeklerini ayrr yerlerde yerler ve
9o0u zaman da erkeklerden arta kalan yemekleri
yener.

Bu agrdan Yezidilerde, kadtntn yeri komsularl
Müslüman ve Hrnstiyanlardan pek farklt olmamak-
la birlikte, Yezidi dini, kadrnlara belirli haklar ver-
mistir. Yezidi kadrnlar, aileleri ve egleriyle dini agt-
dan aynr gruptadrrlar. Hatta dinsel toplanttlara e$-
leriyle birlikte katrlma hakkrna sahiptirler. Bunun
yänrsrra kadrnlar, daha önceki toplumlarda gok az
rastlanmakla birlikte, dinsel alanda önemli görevler
alabilir veya dini iglerden sorumlu yönetici de ola-
bilirler.

Kadrnrn toplumsal konumunun kötülü0ü, efsa-
nedeki, Adem'in (erkek) Tann (Melek Ta'us) tara-
Jrndan, Hawa'nrn (kadtn) ise, Adem'in koltuk bog-
luSu ya da daha dolru bir deyigle sol taraftndan
yaratrldr{r anlatrmtyla agtklanmaya galrgrlrr.

Yezidi kadtnlar genelde kapanmazlar, ancak
bu özelliöe gok sayrda Müslüman ve Kün kadtnla-
flnda da rastlamak mümkündür' Araplann, Färsla-
nn ve Türklerin görügüne göre, Yezidi kadrnlar gok
güzeldir ve bu nedenle do!u haremlerinde kendile-
rine srkga rastlanrr. Ve bunlar go[u kez kaglrrlma-
nrn kurbanlarrdrrlar. Geng kadtnlar ve krzlar, savag
ganimeti olarak deöerlendirilip, askerlerin ve gen6-
rallerin melresleri olmaya zorlanmrglardrr. Günü-
müzde qok sayrda Yezidi ailesi, Müslüman Kürt,
Türk, Fars ve Araplann kadtn kagtrmalanndan
bahsederler.www.a
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-Yezidi dinindeki ihadet uy gulamalan-

Brrayö Axretä

Yezidi topluluöunun kalrcr olabilmesinde,
"Brraye AxretÖ"nin (ahiret karde$liöi) önemli yeri
vardrr. Qo[u kez "Yar" (arkada$) da denir. Her
Yezidi, ergenlik gagrna geldilinde kendisine bir
"Brrayä Axretö" segmek zorundadrr. Segmi$ oldu-
gu kigi $eyh ailesinden gelmeli, takat kendisinin
baolr olduöu $eyh ailesiyle herhangi bir akrabalk
baor bulunmamalrdrr.

"Brrayö Axrete" bir Yezidinin ölümünde önemli
bir rol oynar. O, ölüm esnasrnda hazrr olmalt; bag-
kalannrn duyamayacagr bir gekilde ölen kiginin ku-
la!rna, gittili yerin srrrrnt ve ruhunun öbür dünya-
ya gegerken almast gereken tavrt ttslldar.

"Brraye AxretC" bir akraba gibidir; aile iginde
irhtiyaz sahibidir; inang ve tabu zedelenmelerinde
kendisine aile reisinden daha fazla görev düger.

Yezidilerin yagamtnda bir bagka önemli yeri de
"Murrebi" (öSretmen) ahr. Bu kigi, Pir ailesinden
segilmelidir. Bazr kogullarda "murrebi", "btrayC
axreto"nin ölüm srrasrndaki görevini üstlenebilir.

Olüm

Olüm srrasrnda "brrayC axretö" v€ya "murrebi"
hazrr olmalrdrr. Olüm odasrnda ve ölünün ylkandl-

$r yerde, drg duvara bir delik agtlarak ruhun rahat
grkmasr saölanrr. Olen kigi geyh veya pir tarafln-

' dan sürekli akan su ile yrkanmaltdtr. Cenaze duast
ise $eyh veya fakir taraftndan okunur, dinde yük-
sek bir konumu olmasrna ralmen "mlr" dua oku-
yamaz.

Ölümden sonra düzenlenen törende, ölenin ru-
hunun tekrar doöugu sorusu agrklanmaya galtgtltr.

Önemli kigilerin ölümünde, ölenin giysilerinden
pargalar bir tahta pargasrna sanlarak, üg gün bo-
yunca bunun önünde gruplar halinde müzik esli-
!inde tören yaptltr.

Kiginin öldü!ü gün gömülmesi zorunluluktur.
Mezar birlikte kazrlrr ve c€set, beyaz bir beze sarr-
larak tabuta yerlegtirilir. Olüntin yönü, mezartn
iginde günegin doguguna göre ayarlantr. Bu yüz-
den de ölü srrtüstü yatrnlp, kafastnln battya yönel'
mig olmasr gerekir. Kollan gaprazlagttnlrr. Bu ig-
lemler, kadrn ve erkek ayrrmt yaptlmadan gergek-
le$tirilir.

Erkeklerin iki adet mezar tagr olur; biri ba$ ta-

rafrnda dioer ise ayak ucunda bulunur. Kadtnlartn
is€ yalnrzca bag tara{rnda bir tag bulunur. Mezar
ta$rna ölen kiginin ismi, (goöu kez anne ve baba
isimleri de) mesleöi yezrlrr.

Bazr anlatrmlara göre, ölünün kafast toprak ile
kapatrlmaz. Aksine tahtalarla örtülüp, kenadan 9a'
mur ile srvanrr. Kafanrn en üst bölgasine (bazt böF
gelerde ise ayakucuna) kügük bir delik agtlarak,
ruhun vücuttan qtkmasr sallanrr. Bu adetten dola-
yr Yezidilerin, ölülerini kafalan dlgartya gtkacakml9
gibi gömdükleri söylenir.

Yezidi inancrna göre, bir Yezidi, Müslüman ve
Hrristiyanlarla aynt mezarlt!a gömÜlemez. Bu zo-
runtuluktan dolayr, cenazelerini büyük masraflar
kargrlr$rnda kendi köylerine gönderirler. Türki-
ye'nin batrsrnda iggi olarak galtgttklarlndan dolayl
kendilerine ait mezarhklan.yoklur.

Dualar

Yezidilerin duä ettikleri yer veya taplnak yok-
tur. Lale$'te bulunan "$eyh Adi"nin mezarl bir islis-
na tegkil ediyor. Bunun dlglnda Yezidilerin yaga-
drklan bölgelerde, tantnmt$ geyhlerin yattröl kutsal
mezarlar bulunur. Daha gok kadlnlar bu tür kutsal
mezarlarda dilekte bulunup, yardtm rica ederler.
Bunun kargrlr$rnda az miktarda para blraklrlar.
Kürdistan'da kulsal mezarlar, Yezidiler dl$lnda
Müslüman ve Htristiyanlar taraflndan da ziyaret
edilir.

Ortadoöu'daki Yezidiler, diger inanglarda oldu-
öu oibi. acrk verlerde dua etmezler. Bu, dinsel bir
[uät oeöiioir. nfsine, Yezidiligin sürekli bir gekilde
baskr altrnda olmastndan kaynaklantr. Fakir Ha'
san'a göre, Yezidi olmayan birinin, Yezidi dualart-
na katrlmasrna veya dinlemesine engel olunmaz.

Dinine baölr bir Yezidi, günde iki kez olmaK
üzere -günegin doöugunda ve batrgrnda- dua eder.
Dualar ayakta yaptltr. Dua esnastnda güne9e doö-
ru bakrlrr. Qünkü güneg, $eyh $ems'in sembolü ol-
dugu igin kutsaldtr.

Günümüze kadar söylenegelmig dua sureleri
okunur. Sabah dualarr ile akgam dualarl arastnda
fark vardrr. Her kigi kendisi igin sessizce dua eder.
Bilinmesi gereken dualan yapmayan ki9i, güne$e
dolru yönelerek, istedili gibi veya yapabildiöi öl-
cüde dua eder.
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-Yezidi dinindeki ihadet uygulamalart-

Orug

lslamda ve doöulu Htrisliyanlarda olduöu gibi,
Yezidilerde de birgok orug türü vardrr. Avrupa'da
yagamakta olan geng kugak Yezidiler, orug zama-
nrna pek dikkat etmezler. Fakir Hasan'a göre, oru-
cun Sarllan, süreg iginde anlamtnt yitirmigtir.

Orug sayrsr ve süresi farklt dini örgütlenmelere
göre degisir.

En dü$ük seviyedeki müridler, ytlda g gün orug
-Kasrm ayrnda- tutarlar. Etaplar halinde tutulan
orug, ilk hafta Sah, gargamba ve Pergembe günle-
ri uygulanrr. Cuma günü ise, $eyh 9ems'e adan-
mrg bayram günü olarak kutlantr. Cumartesi-Pa-
zartesi arasr orug tutulmaz. Onu izleyen hafta, Sa-
Idan Pergembeye kadar yeniden orug lutulur. Ve
takipeden Cuma günü ise, $eyh Sin anrlrr. ügüncü
hafta ise, son olarak yine Salrdan Pergembeye ka-
dar orug tutulur. Ancak Cuma günü, "Yezidi günü,
hepimizin bayramr", en büyük bayramdtr. Bunun
igin her Yezidi bir koyun kurban eder. Birlikte ye-
mek yenilerek, dans edilir ve Sarkllar söylenir.

Fakirler, ytlda 90 gün orug tutmak zorundadtr-
lar. Yaz döneminde 40 (Fakir Hasan'a göre i0 Ha-
zirän-2o Temmuz arasr); Sonbahar'da 9 gün (ruh-
banlarla birlikte); krgrn 40 gün ve gubatta da 3 gün
orug tutulur. 40 günlük orug, Müslümanlardaki Ra-
mazan orucu gibidir. Yani gündüzleri yemek yen-
mez, akgamlarr orug bozulur. OruQ tutmada yag st-
nrn konulmamr$ttr. Ancak, gocuklar tutmamaltdrr.
Yine kadrnlar da bu görevi yerine getirmek zorun-
da de0illerdir.

Dini hiyerargi

Yezidilerin dini yapllanmast oldukqa düzenli ve
teokratik-hiyarargik bir konum arzeder.

Yezidiler dolugtan ya mürid ya da rahip olarak
dünyaya gelirler. Rahip grubun saytlan, isimleri,
sorumluluklan ve loplum igindeki görevleri, her
gruba göre farklrlrk gösterir. Emir Muaviye'ye göre
Yezidi toplumunda 7 dini grup vardrr. Fakir Hasan
ise, kendi aralannda bölünmüg 5 kabileden bahse-
der. Osman Sabri ise (Yezidiler ve dinleri, Ronahi,
sayr 19-21) müridlerin yant srra, 5 rahip stntft oldu-
$undan bahseder. Hiyerar$i bölgesel farkhlrklar
gösterir. Layard (Populaerer Bericht über die
Ausgrabungen zu Niniveh, Leipzig 1852, s. 132)
adlr eserinde, $eyhan bölgesinde dört rahip srnrfrn
varlrörndan bahsediyor. Aynr bigimde, degiEik böl-

gelerdqki tek tek rahip gruplann da defigiklik gös-
teren görevleri ve her birinin de topluma kargt be-
lirli sorumluluklan vardrr.

Mürid ve rahip gruplannrn bagka bir grup men-
subuyla evlenmesi kesinlikle yasakhr. Yine, bazl
Seyh ailelerinin bagka bir geyh ailesiyle evlenmesi
de yasaktrr. Bu kurallarr dinlemeyip, evlenenler,
toplumdan drglanrrlar.

Bazt Yezidi olmayan gevrelerin görüglerine
raömen, kast sisteminin agiretler arasrndaki siyasi
gü9 dengesiyle iligkisi yoktur. Bu dini bölünmenin
bir avanla.irnrn olmadtgt da belirtilir. En aztndan
Emir Muaviye veya bagka dini liderler, Avrupa'da
belli bir yetki ve buna baölt olarak bazr ayncaltklar
elde etmi$lerdir.

Tek tek kastlarda veya ailelerde, herkesin gö-
revi belirtilmig ve bunlann kendi aralanndaki iligki-
leri de kurala baQlanmrgtrr. Herkesin sahip olduöu
konum drsa kargr, siyah bir sarrk, yedi stralt bir
takke vb. sembollerle gösterilir.

Kilise mensuplanna (Ruhan, Kahane), oldukga
saygr duyulur. Din adamlan sakallannt krsaltamaz
ya da kesemezler. Sözkonusu yasak, Türkler tara-
frndan "Saglr Kürt" denerek, alaya alrntr.

Mir'ler (Emir ya da Amir olarak ta adlandtnltr)
en üst düzeydeki din görevlileridir. Bu grubun üye-
lerinin sayrsr hakkrnda larklt rakamlar verilir. Emir
Muaviye toplam 60 ki$iden; Fakir Hasan ise, bü-
yük bir krsmr lrak'ta, bazrlafl da Avrupa'da yaga-
yan 100-200 aileden bahseder.

Mir'in görevi toplumu yönlendirmektir. Politik
ve dini sorumlulu$un yanr stra, ürelimde de aktif
görev almahdrrlar.

Mir'in politik etkinliöi, gegmigte $eyhan bölgesi
ile srnrrlandrrrlmrgtl. Bagka bölgelerin Yezidileri
(Tur Abdin, Cebel Siman, Kalkasya) ise yalnrzca
dini otoriteyi kabul etmekteydiler. Bazrlarr bunu bi-
le yadstmaktaydr.

Mir'lerin üstündeki en yüksek dini ve dünyevi
otorite, "Emir al-Umara" denilen geyhan bölgesinin
yöneticisi Mirza Bey'dir. Bu görev kalltrmsaldrr.
ldeal olanr, babadan en büyük evlata gegmesidir.
lslamrn yoketme politikasr ile aile igindeki gekeme-
mezlik, bu i$leyigi kesintiye uöratmtgtrr.

llk baglarda Emir, Baadri'de hükmünü sürdü-
rürken, günümüzde Baldat'a tasrnmtg bulunuyor.
Dokunulmazhlr vardrr ve gönüllü verilen mallarla
gegimini sa!lar. Dünyevi konularda söyledili söz-
ler, itiraz götürmez. Sadece o, (en azrndan $ey-
han bölgesindeki Yezidileri) Yezidi halkrnr drgarrya
kar$r temsil eder.
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$u anda Emir makamrna gok sayrda kigi sahip
grkmaktadrr:

1973174 ythndan beri Mir Tahsin Bey (Mir Ali
Bey'in oglu) kendisini dünya ö19üsünde Yezidilerin
en büyük önderi olarak tanrtryor. Fakir Hasan'a gö-
re Mir Tahsin Bey, en yagh mirdir ve Emir olarak
kabul edilir.

Muaviye ben ismail de kendisini Yezidilerin ba-
gr olarak görmektedir. Benim de dolagtrorm, kutsal
olarak kabul edilen 9eyh Adi'nin mezarrnrn bulun-
dugu yerdeki gok sayrda rahip, Muaviye'yi Mir ola-
rak kabul etmediklerini belirttiler.

lrak hükümeti uzun süre Hayri Bey'i Yezidilerin
lideri olarak kabul ediyordu. lrak Kürdistanr'nda ya-
Sayan tüm Yezidilerin bildigi gibi Hayri Bey de,
Saddam Hüseyin'in gergeklegtirdigi soykrrr mrn kur-
banlarrndan biri olmugtur. 1992 yrlrnda, özgür Kür-
distan'r ziyaretim srrasrnda, Hayri Bey'in Duhok'ta
yagadrgrnr ve Yezidilerin lideri olarak görev yaptr-
!rnr gördüm.

Baba $eyh veya Piri Piran olarak adlandrnlan
$eyh Nasrr, Yezidi dininin lormel lideridir. geyh
Nasrr'rn iktidan kalrtrmsaldrr. Ama Yezidiler go{un-
lukla, bu kalrtrmsal yapryr dikkate almadan, en uy-
gun gördükleri kigileri bu göreve getirmiglerdir. Se-
gil€n kigi de mekanrnr Baödal'a tagryordu. Ama gu
anda yine kutsal olan $eyh Adi'nin türbesine ta$rn-
mr$Irr.

Yezidi dinini araqlrrma ve koruma görevi, 20
aile arasrndan Emir taralrndan segilen
Pögimamlara verilmi$tir. Son zamanlarda Yezidile-
re uygulanan baskrlardan dolayr, Yezidiler, Avru-
pa'nrn gegitli ülkelerine kagmak zorunda kalmrglar-
drr. Bu da, Yezidilerin dini yaprlarrnrn bozulmasrna
neden olmuStur. Bu yüzden igin de hangi
P6gimam'rn hangi bölgede görevli olduöu bilinmi-
yor.

Degigik 9eyh gruplafl, Yezidilerin dini eöitimin-
den sorumludurlar.

$eyh kastlan kendi iginde deöigik srnrflara bö-
lünmügtür. Bu srnrflar kendi silsilelerini deöigik ata-
lara dayandrrrrlar ve onlafln rolü neyse, kendi rol-
lerini de ona göre ayarlatlat.

En yüksek mevki, $eyh $ems (GüneS Meleöi)
soyundan gelen en büyük aileye aittir. $eyh $em-
settin soyu, 100 aileyi kapsryor.

$eyh Bekir (yaklagrk 50 aile) dini bayramlann
kutlanmasr ve geleneklere göre düzenlenmesin-
den sorumludurlar.

Müridlerin görevi ise, vergi ödeyerek $eyhleri
maddi yönden desteklemektir. Hem Kürdistan'da

hem de Avrupa'daki sürgün ya$amrnda birgok
geyh ailesi, müridlerin verdikleriyle yagamlannl
sürdürememekte ve bundan dolayr da gaksmak
zorunda kalmaktadrr. Bu da, dini yaprnrn gökmesi-
ne neden olmaktadrr. Qünkü geyhler, gegmigten
gelen bilgileri ögrenip, bagkalanna da ööretemiyor
lar. Bundan dolayr da dini görevlerini tam olarak
yerine getiremiyorlar. Böyle olunca da, gok sayrda
srradan Yezidi, Yezidi dini ve kendi kimlili hakkrn-
da bilgi edinemiyor.

Pir aileleri de dini hiyerargide $eyhlerden son-
ra gelmektedirler. Bunlar da kendi iglerinde soyla-
flna göre aynlmrglardrr. geyhler gibi Pirlerin de do-
kunulmazlrklan vardrr ve bagka birgok hakka sa-
hiDtirler.

Pirler, günlük yagamlannr ibadet ederek ve di-
ni sorunlann pözümü ile ilgilenirek gegirirler. Bu-
gün tahminen 200 Pir ailesi bulunmaktadrr-

Fakirlerle ilgili 9ok degigik bilgiler bulunmakta-
drr. Bagla na taktrklan siyah takkeden dolayr,
"Karabag" olarak da adlandrnldrklarr olur.

geyh Adi'nin kutsal taprnaornrn bulundugu La-
le$'teki "Ava srpi" kaynaörnda yrkanmr$ yünden
yaprlmrg bir giysi giyerler. Fakir, dini konularda oF
dukga bilgi sahibidir. 9 günlük orug drgrnda, yrlda
iki kez 40 gün orug tutmalrdrr.

Fakirler kendilerini $eyh ve pirlerden olusan bir
tarikatrn özgür mensuplarr olarak görürler. "Kak"
olarak adlandrrdrklarr liderleri, Halep'te ya$amak-
tadrr. $eyh Adi'de kutlanan dini törenlerde "Kak",
Emir'den önce gelmektedir,

Oawwal (Türkücü) ise sadece geyhan bölge-
sinde hizmet eden ruhani ki$ilere denir. Qawwallar
Yezidi din adamlan iginde en aktil üyelerdir. Melhi-
ye söylerler. Flüt, tambur ve dümbelek galärak tüm
dini bayramlara katrlrrlar. Sancaklara sadece yrlda
bir kez ücret ödeyerek, bütün Yezidi bölgel€rini ge-
zerler. Fakat bugünkü politik ko$ullarda, böyle ge-
ziler mümkün degildir. Oawwallarrn sayrsr yaklagrk
50 dolayrndadrr.

Kögekler ise sadece $eyhan bölgesinde bulu-
nurlar. $eyh Adi'nin Lale$'teki mezannda hizmet
edip, Sancak gezilerinde Qawwallara yoldaglrk ya-
parlar. Kullamalarda, kendilerinden geginceye ka-
dar oynarlar.

Köqekler müridlerden olugmuslardrr, sayrlan-
nrn ise 30 ile 300 arasrnda oldulu söyleniyor.

En alt katlardaki müridleri ise. Awhan ve Xu-
lam Ocagr ($eyh Adi'nin mezaflnrn hizmetgisi)
hizmetkarlarr olu$turur. Bu hizmetkarlar bir Fer-
rag'tan ve 4-5 Qavug'tan (kaprcr) olugurlar. Eski-
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den her Yezidi köyünde güvenliöi saölayan bir ga-
vug varmrg. $eyh Adi'nin mezar hizmetgilerin bagt
lhliyar'drr.

Yezidilerde kadln tarikatr da vardrr. Bu tarika-
trn üyeleri bekardrrlar; $eyh Adi'nin mezannda de-
gigik görevleri vardrr. Liderlerine de "Kabana" de-
ntr.

Yezidilerin goöunlu[u Mürid veya Piro denilen
ki$ilerden olugmaktadrr. Müridler, belli $ayh veya
pir ailelerinin müvekkilleridirler. Sadece bu geyh
veya pir ailesinden olanlar Yezidilerin dini eöitimin-
de yardrmcr olabilir. Higbir Mürid ailesi Pir'siz ya-

$ayamaz. Ancak aile yaban ellerde yagryorsa, bu
durum sözkonusu olabilir. Müridlerin ölülerini an-
cak geyh yrkama hakkrna sahiptir. Yaban ellerde
yagamrnr yitken Yezidi, ülkesine geri gönderilir.

Müridlerin topluma kargr özel dini bir görevi
yoktur.

Önceleri Müridler de evlenme konusunda
gruplara aynlrrmrg. Bugün her mürid, bagka bir ai-
leden istediöi ki$iyle evlenebilir. Müridler de kendi
iginde aile ve sülaleye göre aynlmr$lardtr.

lbadethaneler ve

diöer kutsalyerler

Genel olarak Müslümanlann cämi ve Yahudile-
rin havra gibi sahip olduklarr ibadethane bigimleri-
ni, Yezidiler tanrmamaktalar. Yalnrzca bu yöndeki
bir istisnayr, $eyh Adi'nin, Laleg'in Baadhri bölge-
sinde bulunan mezan olugturuyor. Bu mezar Yezi-
dilerin kutsal yeri olarak kabul ediliyor.

"Türbe, kare $eklinde, ortadan be$ sütunla iki
büyük parqaya ayrrlan bir ana salondan oluguyor.
Salonun sol tarafr bir basamak daha yüksek olarak
yaprlmrg. Sol larafta, yani kuzeye bekan duvarda
gok sayrda kumag pargalarrntn asth bulunduou iki
tahta sandrk var. Girigin hemen sa! taraftnda iki
arktan olugan ufak bir kanal bulunuyor. Avludaki
yala{rn da doldurulduöu dere suyu bu kanaldan,
salonu do$uya dogru bir bagtan diger baga kate-
derek yeraltrndan drgan akryor. Salonun batr du-
vannda be$ girinti var. Bunlann ortada olan en bü-
yüöünde sürekli olarak bir lamba yanryor.

$eyh Adi'nin mezarr ise, sol duvarrn bitiminde-
ki bir kaprdan girilen üstü kubbeli ufak ayn bir oda-
da bulunuyor. Türbenin, lslam ermiglerinin de gö-
mülü olduöu türbelerden ayfllan bir yanr yok. $eyh
Adi'nin tabutu üstü ye$il bir örtü ile kap| olarak

yüksek bir yerde muhataza ediliyor." (Klaus E.
Müller, Kulturhistorische Studien zur Genese pse-
udo-islamischer Sektengebilde in Vorderasi€n, W-
ssbaden 1967, 171. sayfadan itibaren).

$eyh Adi'nin mezannrn yanrnda bir prnar bulu-
nuyor. Bu prnar Yezidiler tarafrndan kulsal görülü-
yor. Bir ziyaret slrasrnda, Yezidiler bu ptnarla ilgili
bana bir efsane anlalmr$lardr. Efsaneye göre bu
prnar, müslümanlarrn Mekke'de bulunan kutsal
Simsim prnarr ile baolantrlrymrg. ilging olan, bu ef-
saneyi anlatan Yezidi, bu prnann Müslümanlann
kutsal yeriyle baölantr iginde olmastna krzmtyor,
tam tersine, Mekke'nin uzaklr!rndan ötürü böylesi
bir iddianrn dooru olamryacaörnr söylüyordu.

Laleg'teki bu ana kutsal yerin dtgtnda, Yezidi-
lerin yerlegim bölgelerinde gok sayrda kü9ük iba-
dethaneler, kutsal mezarlar buluamaktadrr- Bu kut-
sal mezarlar, $eyhlerin ve din adamlannln yaga-
drklarr yerlerde yaprlmrg ve daha sonra bu kutsal
insanlar oraya gömülmüglerdir. Bu mezarlar, kts-
men de olsa Yezidilerin drgrnda Müslümanlar, Hr-
risliyanlar ve ba$ka dini inanglardan insanlar tara-
frndan da kutsal sayllmaktadrr. Türbenin giriginde,
baston, balta, tarak, yrlan vb. gizimler bulunmakla-
drr.

Bu ibadethaneler asrl anlamda ibadet yeri ola-
rak kulanrlmamakta, daha gok gevresinde genlikler
düzenlenmektedir.

Küqük kutsal yerlerin en önemlisini "$€yh
$ems'in evi". olugturmaktadrr. $eyh $ems'in evi,
Laleg'deki $eyh Adi'nin türbesine yakrn bir yerde
bulunuyor. Bu evde devamh lambalar yanryor ve
elratrnda $eyh $ems'e adanmrg brr sürü beyaz st-
örr bulunuyor.

Melek Ta'us'un sancaklarr

Yezidilerin ibadethanelerinin saytst az oldu!u
gibi, ibadet araglarr da azdrr. Yalnrzca demir ve
tungdan yaprlan ve kug bigimi verilen Melek Ta'us
sembollerinin oldu$u söylenmekte. Bu sancaklartn
hepsi aynr kug bigimini almalarrna ralmen, gekil
itibariyle farklrlrk göstermektedirler. Bu sancaklann
birini tavus ku$una benzetebilmek, büyük bir hayal
gücünün olmasrnr gerektiriyor. Sancaklara kutsal
insanlarrn adlan verilmi$ ve sayrst 7 olarak belirle-
niyor.
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Sancaklarrn tutulduöu yer hakkrndaki bilgiler
ise birbiriniden degigik. 308 kilo a!rrh{rnda olan ve
Mansur al-Hallac olarak adlandrfllan sancak en
kutsah olarak belirleniyor ve devamlr Laleg'de
$eyh Adi'nin türbesinde tutuluyor. Diler altr san-
cak ise Yezidi köylerine götürülüyor.

Politik srnrr ve zorluklar nedeniyle sancaklann
köylere götürülmesi, düzensiz aralrklarla yaprlabili-
yor. Bazr köylergok az veya hig ziyaret edilemiyor.
Bu ziyaret igin Qawwallar ve Kogekler görevlidirler.
Bazr zamanlar kendilerine Fakirler tarafrndan da
retakat edilmektd. Bu 'kutsal elgilik' bir köye gitti-
0inde insanlar tarafrndan srcak kargrlantyor ve on-
larrn gereflne genlik düzenleniyor. Getirilen san-
caklar özel olarak hazrrlanan bir odada lutuluyor.
Din adamlarr bu zaman zarfrnda dini merasimler
ve vaizler düzenliyorlar. Gezi sonrast, sancaklar
asrl sahiplerine teslim edilmeden önce, $eyh
Adi'nin türbesinin yanrndaki kutsal prnarda dini bir
merasimle temizleniyor. Sancaklann birisinin kay-
bolmasr halinde, yerine yenisi yaprlryor. Gegmigte
müslümanlarrn bu sancaklan ele geqirme yönünde
bir gok kez girigimleri olmasrna ragmen, gok az sa-
yrda kayrp verilmistir.

Önceleri Diyarbakrr yöresinde 365 Yezidi köy
vardr ve Fakirler tarafindan Melek Ta'us sancakla-
nyla ziyaret ediliyordu. Fakirler, her gün bagka bir
köyde yasryor, ve her yeni yrlda bagladrklan yere
geri dönmü$ oluyorlardr.

Dinibayramlar

Yezidilerin bir yrl iginde deöiSik bayramlan var-
drr. Fakir Hasan yedi deöigik bayramdan söz et-
mekte. Yezidilerin dini tarihlerinin baglangrncrndan
beri, bu bayramlar dola genlikleri karakterini al-
mrgtrr. Tek tek oruglar ve yine bayram günlerine
iliskin uygulamalar, de0igik Yezidi gruplart arastn-
da da bir ortaklrk arzetmiyor.

Yezidilerin en önemli bayramr Laleg'deki $eyh
Adi'nin türbesi yanrnda yaprlan bir genliktir. Bu
genlik Eylül'ün sonunda, baska anlattmlara göre,
15-20 Eylül arasrnda yaprlmaktadrr. Bu genlige gil-
me görev olarak sayrliyor ve her ytl yerine getiril-
mesi gerekiyor. Bu yüzyrlda Kürdistan'rn politik du-
rumundan ötürü bu görev bir gok Yezidi tarafrndan
yerine getirilemedi.

Lale$'deki genlik üzerine bir gok yazrlr belge
var. llk ve aynntrh yazrh kaynak, Doöu aragtrrmacr-
sr Inigiliz Austen Henry Lagard'a ait (Niniveh and
its remains, London 1849, sayfa 81 ff):

"Bir odaya göttinildük, orada camlardan avlu-
da olan bitenleri görüyorduk. (..-) Avlunun merke-
zinde. yere saplanmrg dört bagh bir demir gamda-
nrn üzerinde 4 grrah demir bir gaz lambasr yanr-
yordu. Yanrnda duran bir Fakir, bir elinde yanan
bir megale diler elinde ise bir kap dolusu yaö ile
zaman zaman lambaya yaö dolduruyor ve $eyh
Adi'nin adrnr baÖrnyordu.

Qawwallar avlunun bir taratrnda duvara yas-
lanmrs bir gekild€ bekliyorlar, kimileri llüt, kimileri
ise tef gahyordu. Dini liderler ise dini alay kuruyor
ve ikiger kigi $eklinde yürümeye baglryorlardr. Da-
ha sonra Hüseyin Bey ve $eyh Nasr da onlara ka-
trhyor ve dioer lider ve geyhler de kendilerine e$lik
ediyorlardr. Uzun elbiseleri kadifeden ve bembe-
yazdr. Yavag yürüyor, bazen duruyor, yeniden ha-
rekete gegiyor ve Allahrn onuru ve göhreti üzerine
türkü geklinde dua okuyorlardr. Qawwallar bu tür-
külere flütleriyle eglik ediyor, zaman zaman tetleri-
ne vuruyorlardr.

Yanan lambanrn etrafrnda ve dini alaytn iginde
siyah elbiseleriyle ve müziöe uygun bir tempoyla
Fakirler oynuyorlardr. (...) Allaha yaprlan methiye-
lerden sonra Melek isa ve $eyh Adi gerefine de
methiyeler diziliyordu. Türküler hrzlt bir tempo alF
yor, tefler daha sesli galtnlyordu. Aynr zamandä
Fakirlerin hareketleri de hrzlanryor, kadtnlar "lah-
lel" yapryorlardr. Dini alay grjrültü ve bir zikirle so-
na eriyor. Dualar bittikten sonra, dini alaya kattlan-
lar kaprJun saö taratrnl öpüyorlardr. (...) Dualar es-
nasrnda dini adamlar kapt giriginde duruyor ve in-
sanlann igeriye girmesini müsaade etmiyorlardl.
Yalnrzca $eyhlerin ve Qawwallann egleri ve krzlarl
katrlabiliyorlardr.

Birgok Yezidi, ilkbaharda gündüz ve gecenin
egit oldulu 21 Mart tarihinde, Kürtlerin Newroz
bayramrnr da kutlamaktadrrlar. Tam ktgtn biniöi,
ilkbahann bagladr!r anda Yezidilerin yeni yrlt bag-
lar. Emir Muaviye'ye göre artrk 13 gün bayramdlr,
21 Mart'tan sonraki gargamba günü de Zerdügt'ün
doöum günü olarak özel bir önem tagtr.

Ba$ka itadelere göre Yezidilerin dini ytlt Nisan
ayrndaki ilk gariamba günü ile baglar. Ytlbagl
(serö sal) diye adlandtrtlan bu gün bhgok Yezidi
igin Lale$'teki Eylül kutlamalanndan sonra en
önemli bayramr olugturur. O gün 'Qawwal'lar Yezi-
dilerin evlerini süsler, her aile de önceki akgam
"ölülere verilmek üzere" ya bir kuzu keser, ya da
en azrndan et ahr. Qawwallann mahiyelinde ölüle-
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rin mezarlaflna gidilir, Qawwaller ilahiler söyler-
ken, diöerleri tarafrndan mezarlara yemekler konu-
lur. Daha sonra ise bu yemek yoksullara da!rtrlrr.

Yezidilerin goöu igin haflanrn tatil günü Qar-
gamba günüdür. Bir krsrm Yezidiler ise persembe
günü dinlenirken, Yezidilerin golu pergembe gü-
nüntJ bir nevi talihsizlik günü olarak nitelendirirler.
Kimi yörede ise cuma, kutsal bir gündür.

Birgok Yezidi tatil günlerinde ölüleri ziyaret
ed6r, haftanrn geri kalan altr gününde de iglerine
bakarlar. Ancak tatil günlerinde galrsmayr yasakla-
yan dini bir kural yoktur.

Bazr Yezidilerin örf ve adetlerine göre tatil gün-
lerinden önieki günün öglen saatindän tatil günü-
nün gece yansrna kadar ne yrkantlrr, ne de trag
olunur. Dindar insanlar bugüne kadar bu adetleri
yerine getirirler, ancak görüldüöü gibi bu konuyla
ilgili dini bir kural yoktur.

Elbise yasaklan ve

diger yasaklar

Yezidilerin günlük yagamr sayrsrz yasak ve di-
ni kurallarla doludur. Bu kuraller da yöreden yöre-
ye deöi$ir ya da Batrh geloneklerin gilgide aörr|k
kazandrör bir dünyada zamanla giünenir. Ancak,
örne!in kiliseler köhnemig bir tabunun giönenme-
sinde hemen 'cehennemlik olacaksrnrz' diye teh-
ditler ya$drrrrken, Yezidiler yasaklara uymamayl
'günah' olarak nitelendirmezler, bilakis, zamanrnda
haklr olarak konulan bir yasagrn, bagka bir ortam-
da veya günümüzde anlamrnr kaybettiöini kabul
ederler.

Yezidiler igin lacivert (koyu mavi) elbise giy-
mek yasaktu. Gilney Kiirdistan'da birgok Yezidi
halen bu yasaga uyarlar. Evde bu renk bulundu$u
zaman $eyhler veya bagka din adamlarr bu eve
girmezler; hatta mavi elbiseler giymekten dolayl
ceza da kesilirmig. Türkiye ve Suriye Kürdisla-
nr'ndan olan Yezidiler bu yasa$r tazla ciddiye al-
mazlar; ancak onlarda da bu renk hog kargtlan-
maz-

Mavi (lacivert) rengin yasak olmasl igtn iki ayrl
agrklama vardtr:

"Bir zamanlar Firik adlr lranlt bir oeneral Yezi-

dileri yenmigti. Onun askerleriniri elbiseleri lacivert
idi. Bize kar$r öylesine kötü davranrrdr ki o gün bu
gündür lacivert rengi gördü!ümüz anda o askerler
akllmrza gelir."

"Bir zamanlar yoksul bir Yezidi vardt. Rüyastn-
da yanrna bir dervig gelip Yezidilarin lacivert rengi
kullanmamalarrnr söyledi. Ertesi gün, gevresine bu
rüyanrn ne anlama geldi[ini sordu. Hepsi de bu rü-
yayr, Yezidiler lacivert rengi kullanrnasrn diye Tan-
rrnrn bir igareti olarak yorumladrlar." (YalkufBred-
dermann, Sayfa 7)

Bagka rivay€tlere göre ise riavi/lacivert rengin
yasak olmasrnrn nedeni, gök rengi olmasrndadlr.

. Fakir Hasan mavi/lacivert rengin kullantlma-
masrnr bir yasaktan ziyade bir gelenek olarak de-
öerlendirir.

Yezidilerde haram yemekler de vardlr. Domuz-.
lar her verilen yemi yediklerinden dolayr klrli sayr-
lrr. Aynr zamanda Ortadolu dinlerindeki domuz eti
yasa!rnrn asrl ve dolru nedeni, ondan birgok has-
talrgrn insana bulagmasrdrr.

iqki de, i9kili insanlann alkolün etkisinde bag-
kalanna zaär verebilir olmalän gerekgesiyle ha-
ramdrr. Ancak bazr ifadelere göre, igki sadece mü-
ridlere yasak, din adamlafl igebilirler.

Yasaklardan bir ba$kasr da marul (Kürtgesi:
xes) üzerindedir. Yezidilerin bir krsmr ise bu yasa-

ör artrk batrl bir inang olarak görüyorlar.

Fakir Hasan, yemek yasaklaflnrn ortaya grkrsl
ile ilgili olarak gu efsaneyi anlatrr:

"Muaviye hilelerle Yezid'i yenmeye gahgarak,
bir krzr süslöyip kendisine marul, bahk ve rakr ver-
mig. Bu gekilde Yezid'in yanrna gönderip cilve yap-
masrnl istemig. Yezid, deöneöini bakklann yaÖrna
batrrmrg, yao su olmug, balrklar yeniden canlan-
mr$, denize atrlmrslar. Bir bitin kanr miktannda ra-
kryr trrnaörna sürmü$, tadrna bakmrg. Yezid, bu-
nun üzerine rakryr yasaklamrg, takat tamamiyle
degil. Yoksa üzüm ve kuru üzümlerin de yasak ol-
masr gerekirdi. Marula gelince de, kim yerse dinsiz
olur demi9.

Bugünse marul yiyip rakr igen Yezidiler var.
Ben ise asla!"www.a
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Aragtrrma - Inceleme - Belge -Yezidi dinindeki ibadet uygulamalart- DENG

DiQer yasaklara örnek olarak ta, erkeklerin br-
yrklannr trag etmemeleri, krz ve kadrnlarrn saglarr
kesmemeleri verilebilir. Kadrnlann sagt uzadt0tnda
örülür. Bazr yörelerde ise kadtnlär, kocalarr öldü!ü
zaman saglaflnr keser, mezann üzerine ya da igi,
ne koyarlar.

Din adamlan da (hangilerinin bu yasaöa dahil
olduöu konusunda geligkili itadeler var) sakallaflnr,
hatta saglan nr kesemezler.

Askerlik

Yezidilerin inancrna göre, kendi kavimlerinin
(agiretlerinin) bölgesi dr gr ndaki savaglare gönüttü
olarak katrlmasr da dini bir yasak (tabu) olugturur.

Osmanlr imparatorluöu'nda bugünkü anlamda
zorunlu askerlik yoktu. Daimi ordu olarak Yenigeri-
ler varken, savag dönemlerinde mahallinde asker
toplanrrdr. Bu toplamalar ise daha gok köle kovala-
ma olayrna benzerdi. Yezidiler de bu kovalama
oyunlannrn kurbanlanydr, Osmanlt ordusu özellikle
Yezidi köylerini selerberlikte hedef alrrdr.

Diler yandan ise Osmanlt imparatorlugu dö-
neminde bedelli askerlik te mevcuttu. Yezidilerin
yeteri kadar parasr bulünduou takdirde, bedel ve-
rerek askerlikten kurtulabilirlerdi.

Yezidilerin kaldrklarr bölgelerde egemen dev-
letlerin, din kurallanna aykrrr olup olmadrgrnr dik-
kate almadan zorunlu askerlili uygulamaya bagla-
malan, gegitli sorunlan da beraberinde getirdi.

"Dinimize göre askerlik günahtrr. (...) Yezidi din
adamlan olarak askerlik yapanlara ceza kestiöimiz
durumlar da oluyor. Yükümlü oldu!undan gitmigse
bile, dinine uymasr, dinini unutmamast gerekir. As-
kerlik yaparken din kurallanna ayktn bir davranl$ta
bulunanlan cezalandrrrrrz." (Fakir Hasan)

Yezidiler, askerlige kargt olan tutumlanndan
dolayr yagadrklarr devletlerin ordulan ile, dini tabu-
lan giönememek igin zorunlu askerlik konusunda
özel anlagmalara varmaya gahgmrglardrr. Osmanlr
lmparatorluöu'nun sonlarrnda ve lrak:ta, askerliöi,
mevcul Hurstiyan bölüklerde yapmayt teklif ettiler.
'Takiye'ayak uydurmalannr orada da saöladtöl
igin, daha toleransh davranrlacaflrnr, daha az ezi-
yet Qektirileceöini umarlarken, sözkonusu devletler
bu tür anlagmalara yana$madt.

1932 yrlrnda lrak'la zorunlu askerlik bagladr-
grnda birgok can kaybrna yol agan alrr gekigmeler
varatrldt.

Türkiye'de Yezidilerin özel bir muameleye tabi
tutulmalan da mümkün degil; günkü Türkiye, Lo-
zan Antlagmasr'ndaki Bum ve Ermeni aztnltklan
drgrnda hig bir azrnlröt tanrmamaktadtr.

Türk ordusunda Yezidi yükümlüler daima kötü
muamele ve eziyetlere meruz brrakrlrrlar. Yaygin
'oyunlardan' biri, Müslüman askerlerin Yezidi a*a-
daglannr mavi boya ile igaretlemeleri, elbis€l€rini
kirletmeleridir. 'E!lence'yi daha da geli$tirmek igin
ise, Yezidilerin srrtrna 'geytan' kelimesini yazarlar.

Berat

$eyh Adi'nin Lal69'teki türbesinin yanrnda
'Ava Spi'diye adlandrfllan bir prnar var. Türbeyi
ziyaret etmeye gelenler bu su ile yrkandrlr gibi,
Sincar yöresindeki vattizlerde de aynr su kullanrl-
maktadrr.

Prnann etratrndaki gamurdan da 'berat' deni-
len bezelye büyüklügünde loplar yaprlrr. Har Yezi-
dinin bu beratlan yanrnda tagrmasr, en azrndan
evinde saklamasr gerekir. Fakir Hasan'ln ifadesine
göre, yanrnda ya da evinde berat bulunmayan Ye-
zidiler de varmrg, ancak bunun baghca nedeni,
özellikle Ttirkiye ve Avrupa'da kalan Yezidilerin
lrak'taki siyasi durumdan dolayr mukaddes yerleri
ziyaret edememeleridir. Her Yezidi ise beratrn an-
lamrnr bilirmi$.

$eyh'ler, 'Ava Spi'nin suyunu bulamayrnca be-
ratr sembol olaräk kullanarak vaftizi onunla yapabi-
liyorlarmrg.

iddia edildiöi gibi, $eyh Adi'nin türb€sinin top-
ra!rnrn, - katoliklerin ergenlik gaörna gelen gengle-
rin dine kabul törenine benzer bir $ekilde - Yezidi-
ler tarafrndan kutsal diye aöza ahnrp yutulmasl
doöru deöildir; ancak beral ölülerin aözrna ve yü-
züne sürillerek sembol olarak son yemeöi olugtu-
rur.

Misyon olayrnrn bulunmayrgr

Yezidiler misyonu, dini propagandayr tanrmaz-
lar. Yezidi dini yayrlmaya yönelik herhangi bir
adrmda bulunmuyor. lnsan Yezidi doöar, sonradan
Yezidi dinini kabul etmek diye bir $ey yoktur.

Bu uygulamanrn nedeni, Yezidilerin doörudan
Adem'den geldiöi, diöer insanlarrn ise Adem ve
Hawa'nrn cinsel beraberli!inden oldulundanmrg.
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Bir Yezidi -erkek veya kadrn- Yezidi olmayan
birisiyle evlendili anda kendisi ve tüm evlatlan bir
daha kabul edilmemok üzere Yezidi topluluöundan
grkarrhr. Bu uygulama da Yezidi sayrsrnrn azalma-
srnda önemli bir rol oynamrgtrr. Bir insan - zorla da
olsa - Müslümanlrör kabul ettiöi zaman derhal ve
bir daha dönmemek üzere Yezidililini yitirir.

Ancak tarihte Yezidilioe dönmeme olayr sürekli
olarak uygulanmamrqtrr. Müslümanlrgr kabul etme-
ye zorlanan birgok Yezidi tekrar dinlerine dönmüg-
lerdir. Bunun bir örneöini, 1844 yrlrnda Botan'daki
Bedirxan Bey'in baskrsl ile zorla Müslümanlrgr ka-
bul eden Tur-Abidin Yezidileri olugturur. Bunlar,
din özgürlü0ü ilan edildi0i zaman Yezidi topluluöu-
na geri dönmü$lerdir. 1892 yrlrnda baskr altrnda
Kelime-i $ehadet getiren Emir Mirza Bey daha
sonra eski görevine dönebilmigtir.

Geri dönme olanaorna gerekge olarak, zorla
din deöi$tirmenin, takiye kurällanyla bagdagtrgr,
asrl dinin gizlenmesi gibi oldu$u öne sürülür.

'Yezidi olmanrn'bir bagka yolunu da Midyat
yöresinden olan, babasrnrn Ermeni ve Hrristiyan
olduounu söyleyen bir adam bana anlattr. Babasr,
191 6-1918 yrllanndaki Ermeni katliamlafl döne-
minde bir Yezidi köyüne kagarak, katliamlar bitin-
ceye kadar orada barrnmrg. Köyde kaldrgr süre
iginde kendi Ermeni kimlilini yitirip, daha sonra
Yezidi bir krzla evlenmig ve - hikayeyi anlatan
adam dähil olmak üzere - tilm gocuklan Yezidi ola-
rak hem köylüler tarafrndan kabul edilmi$ler, hem
de kom$u köylerdeki Müslümanlar taraf rndan Yezi-
di diye takip edilmisler.

Aynr olayr Fakir Hasan'a anlattr!rmda ise bu
evlilikten olan gocuklann Yezidi olmadr0rnr agrkla-
dr.

Eskilerde de Yezidi dinine gegmenin mümkün
oldugu görünüyor. Bazr rivayetlere göre Nestori ya
da bagka Hrnstiyan boylar kendi dinini terkedip
Yezidi olmuglar.

Emir Muaviye'nin, doöugtan Yezidi olmayan in-
sanlann; Yezidiligi kabul edebilmeleri konusundaki
ifadesinin artrk ne derece do!ru oldugu bilinmiyor.

Emir Muaviye'nin yazrsrndan, SU ana kadar
gegerli olan kurahn kim tarafrndan kaldrnldrlr, yeri-
ne getirilen liberal uygulamanrn kim laratrndan gr-
kanldrgr, hatta yeni uygulamayr baglatan kigi veya
kurumun böyle bir geyi yapmaya yotkisi olup olma-
drör anla$rlmryor. Yeni düzenlemeyi anlattrürm Ye-
zidilerin hig biri daha önce, Yezidili!e gegig olana-
0rnrn bulunduöu konusundan haberdar deöildi.

Yezidilerin geleceöi

Avrupa'da mr?

20. yüzyn ile birlikte Yezidiler ve dioer kügük
dinler igin yeni bir dügman daha olugtu: Battlt uy-
garhklann laikle$tiren etkileri. lran_ ve dioer Müslü-
man ülkelere baktr!rmrz zaman lslam dininin bu
elkilere kargr direndi!ini görebiliyoruz. Azrnhk din-
leri ise direnme gücüne sahip delildi. Okula de-
vam elme mecburiyeti, din dersine katrlma zorun-
lulu!u, seqilen meslekler vs. Yezidilere, dinlerinin
kurallarrna tam anlamryla uyma olanaör vermiyor.
Ozellikle genq Yezidiler böylece dinlerinden vaz-
geger, fakir ve diger din adamlarrnrn oöullan sagla-
flnr keser, sakallannr trag ederler. Srkr bir din anla-
yrgrna göre bunu yapan bir geng, babasrndan dev-
raldrlr dini görevini arlrk yerine geliremez, ancak
din adamlannrn yok oluguyla birlikte tüm dini toplu-
luklar da ister istemez.yok olmaya mahkumdur sa-
ntnm.

Eskiden dini bir azrnlrlrn ayakta kalmasr igin,
ya gehirlerdeki iktidar merkezlerinden uzak, ya da
gehirlerin özel semt ve mahallelerinde kalmasr ge-
rekirdi. Yezidiler ise son onyrllarda, modorn haya-
trn ilerlemi$lioinden yararlanabilmeleri uöruna bu
bölünmü$lügü brraktrlar. Qevrelerine uymalan ile
birlikte ise bir yandan bireyselliklerini, diöer yan-
dan ise dini yagamlarrnr yitirmigler.

Köktendinci islamcrlardan etkisiyle baglayan,
Avrupa'ya gö9 ya da kagma olayr gerg€vesinde de
bu eöilim, kendini daha da yoöun biQimde hissetti-
ri.

Srkr din kurallannrn 9özüldü!ü Avrupa'da, asrr-
larca islam'rn imha politikasrna kargr direnen Yezi-
di dininin, dini tabulara kulak asmayan batrlr uygar-
lrk igerisinde birkag onyrl igerisinde, tamamen sili-
nip gitme tehlikesi vardrr. Yezidiler, Avrupa'ya kag-
malarr ile birlikte bugün ülkelerinde olan takibattan
kurtulup kendi can güvenliklerini koruyabilseler de,
dinlerinin ayakta kalmasr igin herhangi bir güven-
ceye sahip de{iller. Yezidi dini igin Batrh uygarltötn
qekici taraflan dahä da büyük bir tehlike gibi görü-
nüyor. Qünkü lslam, Yezidilioin düSmanr iken en
azrndan kargrlrk verebilirlerdi; Batrh uygarlrga ise
ne diye kargrhk versinler?

Emir Muaviye'nin onayladr$r, örnelin evlilik
kurallarrnr deöigtirmek gibi, dini kurallart modern
gala uydurmanrn bu egilimi durdurup durdurama-
yaca!rnr gelecek günler gösterecek.

(Bttti)
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Evliya Qelebi
Seyahatnumesi'nde

DIYARBEKIR
(1. Bölüml

Seyahatname, 16 ve 17. yüzytllarda yazllmlg
tarihi deöeri olan bir kronolojidir. Evliya Qelebi'nin
yazdr$r bu kronoloii, Osmanlt lmparatorluÖu'nun
en önemli yaz rh eserlerinden saytltr. Qünkü Evliya

Selebi bizzat imparatorluÖu gezerek aldlÖl notlara
vs gözlemlerine dayanarak, on ciltlik bu eserini ya-
zar. Evliya Selebi kimi zaman olaylart abartarak
aklarsa da, eser deöerinden fazla bir gey yitirmez.

Evliya Qelebi gezilerinin bir ktsmtnl da Kürdis-
tan'a yapar, gördüklerini ve ögrendiklerini eserin
dördüncü cildinde anlatrr. Eserin bu cildi Kürdis-
tan'rn o dönemdeki durumuna bir parga da olsa
agrkhk getirdigi igin ay bir önem kazanmaktadtr.
Kürt tarihqilerinin Seyahatname'yi okuyup analiz
stmeden, Osmanlt-Kilrt iligkilerini kavramalarl ol-
dukga zordur. qünkü, 16 ve 17. yüzyrllardaki Kürt-
Osmanlr iligkilerinin gelisimi, bunun maddi temeli
ve garllan gibi konular yetersiz de olsa Seyahatna-
me'de dile getiriliyor. Osmanlt-Kürt iligkilerinin öyle
sanrldrör gibi gönüllüliik temelinde olugmadtltnt
Seyahatname'de görmek mümkündür. Her ne ka'
dar Kürdistan'a özerklik verilmis ise de anlatllanlar-
dan, pratikte bunun öyle kolay iglemedigini agtkga
görüyoruz. Buna raÖmen Osmanlt-Kürt iligkilerinin
TC Devleti Kürt iligkilerinden daha ileri oldu$unu
söylemek de abarttlt olmaz. Onun igin bu iligkilerin
bu yazrda iglenmesinin konuya bir nebze de olsa
agrklrk getirecegi dügüncesindeyiz. Qünkü günü-
müzde de Osmanlr-Kürt ili$kilerinin örnek altnmasl
gerektiöi düSüncesi gün gegtikge yaygrnltk kazana-
rak daha fazla taraftar buluyor. Fakat Osmanltyr bir
arada tutan ümmet birliÖi TC Devleti'nde bulunma-
drgr igin bu birliöin nasrl ve hangi temelde olu$aca-

gr tartrgma konusudur. Günümüzde bu tür ulusal
sorunlarrn gözümil igin deöigik demokratik sege-
neklerin olduöu bilinmektedrr. Fakat TC Devleti öz
itibari ile tek ulus, tek devlet modeline dayandt$l
iCin demokratik gözüml€re kapalldtr. Cumhurbag-
kanr Süleyman Demir€l'in ileri sürdüSü "Anayasal
Vatandaghk" tezi igerik olarak Osmanllnrn 'ümmet

vatandaglrQ r'ndan bagka bir gey ilade etmeyecek
ve itibar görmeyecek. Buna raÖmen halklarln egit
iradesine dayalt demokratik gözÜmler her zaman
bulunabilinir. Yeter ki, sorunlann gözÜmünde ger-
qekgi ve dürüst davranrlstn.

Evliya Qelebi'nin anlattröt "Eyalel-i Kürdistan",
Seyahatname'nin dördüncü cildinde gegen Bitlis,
Diyarbakrr, Van ve $ehrizor (Süleymaniye) eyalet
leridir. Biz burada konumuzu sadece Diyarbekir
eyaleti ile srnrrlr tutacaötz. Zaten Eyalehi Diyarba-
krr di$er emirliklerin ve beyliklerin durumuna da
agrklrk getirecek niteliktedir. Yaztmtz, Hollandall
Türkolog, Kürdolog ve sosyolog Martin van Brui-
nessen'in 1988'de ingilizce yayrnladrÖt "Evliya Qe-
lebi in Diyarbekir" adlt eserinin bir nevi yorumu ola'
cak.

Evliya Qelebikimdi?
Gergek adt Dervig Muhammed Zilli olan Evliya

Celebi. 25 Mart 161 1'de lstanbul Unkapanr'nda
dünyaya gelir. Evliya onun takma adrdtr. Babasr
Osmanh sarayrnrn bag sarralt ve aynt zamanda bir
gairdir. Maddi durumu iyi olan bir ailedendir.

Evliya Qelebi iyi bir eöitim görür. Birkag yrl
"Sübyan Mektebi"inde (ana eöitim) eÖitim aldtktan
sonra, 7 yrl lstanbul'da $eyh'ül lslam Hamid Efen-
di Medresesi'nde islam üzerine eöitim alrr. Daha
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sonra 10 yrl Sadizade Medresesi'nde Kur'an-r ha-
tim ederken bir yandan da Mehmed Efendi'den ha-
f rzlrk dersleri alrr. Aynr zamanda gümüS iglemecili-
öi ve oyma sanatr gibi birkag sanatt da ö$renir.
1636'da Kadir gecesi Ayasofya Camii'nde Kur'an
okurken sesi Silahdar Melek Ahmed Paga taraftn.
dan bedenilir. Bunun üzerine Melek Ahmed Pa$a,
onu Sullan lV. Murad'a götürür. Sultan onu saraya
alrr. Sarayda da kaligrafi, müzik, gramer ve sen-
taks dersleri alrr. Mrsrfa gittiöinde büyük lslam ule-
masr $eyh Ali -al-Sabramalis'ten ü9 yll ders alrr.
Baödat muharebesi srrasrnda ise Sipahi Ocagt'nda
grrak olarak günlük 40 akge'ye galt$rr.

Evliya Qelebi seyahatlerini
nasrl gergeklegtiriyordu?

Evliya Qelebi, ilk gezisini 1630'da istanbut'un
gevresinde gergeklestirir, bu gezilerini 1640'da tek-
rarlar. Drg gezilerini de özellikle Osmanh impara-
torlufu'na rakip imparalorluklar olan iran ve Avus-
turya'ya yapar. Bu gezilerini genellikle Osmanh im-
paratorlu0u'nun yüksek görevlilerine refakat ede-
rek yapär. 1646-1647 gezisinde Erzurum Valisi
Defterzade Mehmed Paga'ya: 1640-1641 gezisin-
de Trabzon Valisi Ketenci Omer Pasa'ya refakat
eder; 1648 gezisini Mürteza Paga refakatinde
$am'a; daha sonra 1656 gezisini yine Mürteza Pa-
Sa'nrn relakatinde bu kez Baodat'a yapar. Evliya
Qelebi'nin gezilerine hamilik (koruyuculuk) görevi
yapan, Kalkas kökenli Abhaza asrllr Melek Ahmed
Paga'du. Qelebi'nin anne taraft Abhaza olup Melek
Ahmed Paga ile akrabadrr. Melek Ahmed Paga bti-
yük vezir olduQunda tabiatryla Evliya Qelebi de
önsmli bir Osmanlr ailesine akraba oluyordu. Me-
lek Ahmed Paga vezirlik görevinden altndtktan
sonra, önce Ozi iline, daha sonra 1655'te Van vila-
yetine vali olarak alanrr. Melek Ahmed PaSa Van
valisiyken srk srk onu ziyaret edet. Bu ona Kürdis-
tan'r görme trrsatr verir. Evliya Selebi Van'da Me-
lek Ahmed Paga'nrn postactst olarak galtgtr. O
Kürdistan'ln Diyarbakrr, Bitlis, Van ve $ehrizor
eyaletlerini bizzat görür, gördüklerini de Seyahat-
name'nin dördüncü cildinde anlatrr. Bu seyahatler
esnasrnda dahä önceleri görmediöi yerleri de ziya-
ret eder ve önemli notlar alrr. Bu arada, deligik
yerlerden davetiyeler alrr ve bir misyoner gibi ora-
lan gezer. En gok gu konulara ilgi duyar: Cografya,
mimari, peygamberler ve kutsal yerler hakktnda hi-
kayeler, efsaneler, dini giysiler, yiyecek, igecek, dil
lehgeleri ve yer adlan gibi. Mahalli idareler hakkrn-
da da aynntrlr bilgiler edinir, vergi ö'demelori ve dini
vecibelerin nasrl yerine getirildiöi hakktnda Seya-
hatname'sinde bilgiler verir. Mrsrr'a yerleglikten
sonra on ciltlik eseri Seyahatnam6'yi yazar.

1685'te Mrsrr'da vefat eder.

Seyahatname'nin elyazmalarl
(Maniskript) üzerine

Marlin van Bruinessen, Alman Türkolog R. F.
Kreutel'in 1971 baskrsrnt esas ahyor ve ona göre
analizlerini yapryor. Seyahatname'nin diler ba,skr-
lafl da, 1975'te P. A. Mac(ay ve 1979'da Fahri iz'in
yaytnladrklarrdrr. Bu son iki Türkolog, Seyahatna-
me'nin bizzat Evliya Qelebi taraf tndan deöil bir ka-
tibi tarafrndan kaleme alrndrlr görügündeler. Mar
tin van Bruinessen ise bunun aksine eserin bizzat
Evliya Qelebi taraftndan kaleme altndt0t dü$ünce,
sini tairmaktädrr. Qünkü elyazmastndaki ilaveler
ve sayfa kenarlanndaki notlara bakrldrötnda, öyle
agrk hatalar görülüyor ki, bunlar Evliya Qelebi'nin
kendisinden bagka kimseye ait olamaz deniliyor..

Seyahatname'nin ilk altr cildi (1896-1901) is-
lanbul'da tekrar yayrnlanmr$ttr. Daha önce de be-
lirttigimiz gibi Evliya Qelebi Seyahatname'yi Mr-
srr'da yazrp tamamlamrgtrr; ashnrn da orada olma-
sr gerekir. Seyahatname'nin yaztltgrndan yüz yrl
sonra bir kigi, 1792'de eserin bir elyazmastnt Ktzla-
ralasr Hacr Begir Ala'ya göslerir. Hacr Begir A{a
da kitap tutkunu olduöundan elyazmastnr altr, ki-
taplrgrna koyar. Bu nüshanrn Hact Begir Aoa tara-
frndan gün yüzüne grkarrlmasr ile Evliya Qelebi
dikkati geker ve ün kazantr. Seyahatname Avru-
pa'da da oldukga ilgi görür. Fakat buna ralmen
eser Osmanlr aydrnlan arasrnda gereken ilgiyi gör-
mez. Avrupa'da ilk defa 181 4'te, Avusturyalr diplo-
mat dodu bilimci Joseph von Hammer (1) Seyahat-
nameyi görür. Onun gördüoü elyazmasr 1745lati-
hini tagryordu. Bunun bir kopya mr, yoksa orjinal
mi olduöu belli delildi. Joseph von Hammer eseri
Söyle tarif eder: "9ok mükemmel bir tarihi galtgma;
bir bagka gahgmadan esinlenmemig ve ba$ka kim-
se tarafrndan tekrar yazrlmamtg ve tanzim edilme-
mis,"

Seyahatname'nin özeti ve ilk cildi Avrupa'da
Almanca ve Ingilizce olarak yayrnlanrr. Evliya Qe-
lebi bu yayrnlarla Avrupa'da daha da ilgi Qeker;
qünkü galrgma Qok özgün ve kendine özgü bir stille
yazrlmrgtrr. Evliya Qelebi bu eser igin baska bir ta-
rihgiyi örnek almamrg ve taklit etmemi$, üstelik
bagka önemli yaza(latla boy ö19ü9ecek böylesine
delerli bir eser sunmugtur.

Seyahatname $u anda
nerelerde bulunuyor?

Seyahalname'nin .sekiz cildi lstanbul Baödat
Kögkü'nde; altr cildi lstanbul Saray Kütüphane-
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si'nde ve bu altr cildin bir kopyasr da lstanbul Per-
tev Pa$a. Koleksiyonu'nda bulunmaktadrr. M. Brui-
nessen, bu son altr ciltte gok sayrda yanhs ve ek-
siklerin olduöunu söylemektedir. Ona göre bu son
altr cildi yeniden derleyen Ahmed Cevdet, ya bazl
pargalafl tam okumamrg, ya da Osmanlr sansürü
eserin tam yayrnlanmasrnr engellemigtir. Seyahat-
name'nin yedinci ve sekizinci ciltleri de Kilisli Rrfat
tarafindan bir yorumla birlikle yayrnlanmigtrr. Kilisli
Rrfat, baskrsrnr Begir AÖa'nrn koleksiyonu ile mu-
kayese etmigtir. Dokuzuncu ve onuncu ciltler de
esas metinlerden ayrr olarak Latin harfleriyle
1971'de Zuhuri Danrgman taraf Indan lstanbul'da
yayrnlanmr$trr. 1980'den sonra da M. N. Özön, Se-
yahatname'yi modern Türkgeye lercüme ederek
yayrnladr.

Evliya Qelebi Seyahatname'yi
nasrl yazmlg?

Yazrlanlara bakrlrrsa Evliya Qelebi belli bir sis-
tem takip etmemigtir. Diyarbakrr hakkrnda yazdrk-
lannda da durum böyledir. Evliya Selebi, bir $ehir
den bagka bir gehire seyahat ederek notlar akyor
ve daha sonra da gözlemlerini ekleyerek kitap ya-
zryordu- Seyahatname'sinde gehirlerin tarihi, ma-
halli liderleri, valileri, gehir mimarisi (binalar, köprü-
ler, kaleler, surlar, camiler, han ve hamamlar), ge-
hir yüzö19ümleri ve nüfuslan gibi konular hakkrnda
bilgiler ve.iyor. Diyarbakrr'rn mimari eserlerinden
övgü ile bahseder. Diyarbakrr'rn meghur kale ve
surlannr anlatrr. Diyarbakrr Köprüsü'nün Mos-
tar'dakl (Bosna-Hersek) köprüden daha mükem-
mel olduöunu belirtir.

Evliya Qelebi bu bilgileri
nasrltoplaml$?

Bu bilgilerin bir krsmr hatrralanndan, bir krsmr
da koleksiyonlardan ve deligik karakterdeki notlar
dan olusuyor. Evliya Eelebi Seyahatname'yi yaz-
maya ba$larken bazr bölümleri bog brrakrr, sonra
yeni bilgilerle tamamlar veya yeni bir $ey buldu-
!unda onlarr, ekler halinde verir veyahut kenar
notlan yapardr. Evliya Qelebi, Melek Ahmed Paga
adrna Palu, Hani, Egil ve Ergani Kürt sancak bey-
lerini ziyaret eder, orada edindiöi izlenimleri not
ederek, daha sonra yazdr!r Seyahatname'nin dör-
düncü cildi Eyalet-i Kürdistan'a ekler. Diyarbakrr
hakkrnda hikayeler de nakleder. Bu hikayeleri Bit-
lisli Kürt Hanr Avdal Han'dan öörendiöi söylenir;
günkü Seyahatname'de Avdal Han'dan övgü ile
bahsede-r. Diyarbakrr hakkrnda gok genig bilgiler
aktarrr. Orne0in Diyarbakrfdaki resmi dairelerin bir

listesi; Diyarbakrr valisinin aldrür maa$ (yrllrk 100
bin kurus); Diyaöakrr'rn etrafrndaki stratolik su
kaynaklarr ve diöer Sehirler hakkrnda vordiÖi bilgi-
ler gibi.

Evliya Qelebi suyun savaglarda strat€jik bir
faktör olduöunu, ta o zaman yazabiliyor. Zaten su
sorunu günümüz Onadogu'sunda da 9ok straleilk
bir konuma sahiptir. Hatta bir gün savaglara dahi
sebebiyet verece!i göz önünde bulunduruldufun-
da, Evliya Qelebi'nin gözlemi yerindedir diyebiliriz.

Seyahatname'nin önemli özelliklerini de 17.
yüzyrla kadar olan lolklor ve dinsel mezheplerln
tasvirleri olusturuyor. Evliya gelebi S€yahatna-
me'de, gehirlerdeki ekonomik yagantryr dil€ g€tirir-
ken (ticaret, sanat ve el igleri gibi), aynl zamanda
gittiöi ülk€nin toplumu hakkrnda yazdrör gözleml€ti
sosyolojik bir de$ere sahiptir. Evliya 9elebi, Seya-
hatname'nin büyük bir bölümünü han-hamam, ca-
miler, halkrn yemo ve igme gibi konulara ayrrrr. 8u
hikayelerini de o zamantn Diyarbakrr Türkgesi de-
nilen bir give ile yazar.

Evliya Qelebi nasrl gahgarak
bu bilgileri toplayabildl?
bu bilgiler güvenlllr ml?

Evliya Qe-lebi'nin Diyaöakrfla ilgili Calrsma tar-
zr Söyledir: Once bilmediöi kelimelerdsn bir lists
yapar; daha sonra bilen birine sorar veya bir dil uz-
manrna danrgrrdr. Qünkü kendisi Kürtg€ bilmEzdi,
onun igin de Kürtga tercümanlafa bagwrurdu v€ya
tercüme yolu ile aradrklarrnr temin ederdi.

Evliya Qelebi Seyahatname'nln bu clldinds
Kilrtge ile ilgili bilgiler verir ve Kürtgenin l€ttslerinl
kar$rlagtrran kügtik bir sözlüöü d6 kitabrn sonuna
ekler (2). Zaten onun yazar olarak biricik kriteri;
gözlemler, tasvirler ve kendi dügtinceleri oluyor. M.
Bruinessen, Seyahatname'nin gok d0zensiz, kar-
makangrk ve gok sayrda saytanrn da bog oltlulunu
söyler. Buna raömen Seyahatname'nin ansiklop€-
dik bir deleri oldugunu da söyley€bniriz.

Seyahalnamenin dördüncü cildinin Kü|tler agF
srndan ayrr bir önem tagrdrörnr söylemittlk. Bilhas-
sa Osmanlr-Kürt iligkileri ve Kürt emirliklerinin du-
rumu; $eyh Mahmud'un durumu; lV. Murad'tn Dl-
yaöakrr'r ziyareti gibi bilgiler, tarihi aqrdan ön€mli-
dirler. Seyahatname'nin diger önemli bir yanr da
Kürt coöratyasrndaki ya$amrn vo yetigen ilfilnlerin
yaprtta yer almasrdrr.

(sÜRECEK)
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Kürt Ulusal Hareketi'nin
kilometre taglartndan biri :

6 Eylül olaylan veya*Roia Regtt
Ahmet PaQa ve Faik Boy gibi, $ehrin ileri gelenleri-
nin de bulunduqu 170 kiii tutuklandt B)deniyor.

'Kurd nabntewe xeyaltan xewe
Berati necat fu xwin. nüsrawe"

Phemed 11)

Birgok katliamlar ve sürgünlerle, direnig ve
ayaklanmalarla dolu olan Kürdistan tarihine altrn
harflerle yaz!lan olaylardan biri de, halk arasrnda
"Rola ReS"(Kara Gün) olarak bilinen 6 Eylül olay-
lannda, Sül€ymaniye halkrnrn, hükümet konaöl
önünde yaptröl gösteriye ateg agan polis ve askeri
güQlere kar$r gösterdiöi direnmedir.

6 Eylül 1930 günü, Süleymaniye ve gevresinde
yagayan ve o günlerde yaprlmasr planlanan segim-
leri ve Ingiltere-lrak anlagmasrnr protesto eden halk
yrörnlän, Kaymakamlrk Konair önünde toplandrlar.
"Kahrolsun emperyalizm", "Kürdistan'a özgürlük",
"Ne zamana kadar esir kalaca!rz" sloganlannr ala-
rak, ban$grl bir gösteri yaptrlar ve istemlerini dile
getirdiler. Gösteri anrnda, Kürtlerin elinde, "inangta
bagka, higbir silah yoktu."(2) Polislerin göstericilere
ateg agmasr üzerine, halk yrörnlan ellerine gegirdik-
leri kazma ve küreklerle, ta$ ve sopalarla polise
saldrrdrlar. Zor durumda kalan hükümel yetkilileri,
askeri gügleri devreye soktular. Qrkan gatrgmada,
askerler, mitralyözlerle halkr taradrlar. Neticede,
halktan ve devlet güglerinden birgok insan öldü ve
yaralandr. lrak Hükümeti, 21 Eylül tarihinde yaptröl
agrklamada, '6 Eylül Ayaklanmast'nda I polis ya-
ralanmry 1 asker ise öldürülnügtür. Saldtrganlar-
dan ise l3 kigi öldürülmü?, 23 kigi de yaralanmt€-
Itr' diyor. Ama bu dogru dedildir. Süleymaniye hal.
knden 50'den fazla ki€i öldürüldü veya yaralan-
dt.(...) Arulanndar Babanh Azmi Bey, $eyh Kadir,
$eyh Sait Hafit, lzzet Osman Paga, €eyh Mehmei
Gulani, Heme Abdurrahman Aga, Heme Selif,
Bey, Tevfik Kazaz, Bemzi Fettah, Abdurrahmar,

Ahmet Hoca, 6 Eylül olaylannda kayrplar konu-
sunda larklr geyler söylüyor: "Bu gösteride, yakla-

?k 200 aile yas tuttu. Egrat tahmndan ve ögret
menlerinden, 400'den fazla kisi hapsedildiler.(... )
Hükümet konaltrun önüne, ölü ve yaruh 150 gen-
ci n cesedi sr ralanml9fr... 14)

6 Eylül Ayaklanmasr, o döneme kadar Kürt ulu-
sal hareketlerinde hiQ kullanrlmayan veya nadiren
kullanrlan bir yolu izlemi$tir. Bilindigi gibi, o güne
kadar olan tüm Kürt ulusal hareketlerinde silaha
bagvuruldu. Kürtler ulusal haklan igin savagtrlar. 6
Eylül Haraketi'nde, , bu yol izlenmemis, miting,
gösteri yürüyüSü gibi, barrggrl eylem bigimlerin€
bagvurulmugtur. 6 Eylül hareketini öncekilerden
ayrran bir bagka özellik ise, hareketin gehirde bag-
lamasr ve daha sonra krrsal alana yansrmasrdrr.
Mehmet Nuri Tevtik, "Kara Gün,6 Eylail 1930
Ayaklanmasr" adlr makalesinde göyle diyor: ':..(6
Eylül'de) Ayaklanma tüm gehri kapladt. Daha son-
ra, ö!rencilerin olugmaanda önemli katklann ol-
dufiu, genel greve ve yüüyü?e dönügtü. (...) 6 Ey-
lül ayaklanmas, ulusal bir halk hercketidir. Bit
grup aydtmn öncülüdünde, Sehirde baglamtg r.
Bu da, o döneme kadar, aja, geyh, vb'lerinin ön-
cülügünde olan Kürt ulusal hareketinde, bir ilerle-
me ve yenilikth.(...) 6 Eylül haraketi, tarihimizde bh
dönüm noktasdtr. Bundan önceki ayaklanmalaL
aga, agiret reisi ve geyh gibi ileri gelen kigilerin ön.
cülügünde ve ktrsal alanlarda ba1lamry . ama t
Eylül Ayaklanmaa, gehirli sntf ve tabakalann ön-
cülügünde bagladt ve tursal alanlara yay dt...15)

Üzerine birgok giir ve edebi eserin yazrldrlr 6
Eylül Haraketini daha iyi anlamak igin, harekete yo-
lagan nedenleri ve meydana geldigi gartlarr gözö-
nünde bulundurmak gerekir.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Aragtrrma - Inceleme - Belge -6 Eylül olaylart vcya "Roja ReS" - DENG

Hareketidoguran
nedenler ve ortam
6 Eylül Hareketi, Kürt ulusal hareketinin canll

oldugu, birgok ayaklanmanrn yagandrgr Süleymeni-
ye ve gevresinde meydana gelmigtir. Qok deöil, da-
ha ayäklanmadan 4-5 yrl önce, $eyh Mahmud, bu
bölgede. hükümranhörnr ilan etmig, hükümetini kur-
mug ve Ingilizlere kargr savasmrgh.

ingiltere ve Türkiye arasrnda uzun yrllar süren
tartrgmalara neden olan ve aynr.zamanda Kürtlerin
kaderini yakrndan ilgilendiren Musul Sorunu, Millet-
ler Cemiyeti'nin görügleri doörultusunda "Qözüme'
baölandr. Buna göre, Musul, Ingiliz mandasr altrnda
bulunan lrak topraklan iginde kaldr.

Artrk Türklerin "Kürt kozu"na ihtiyaglarr kalma;
mrgtl. Türkiye, qeyh Sait Ayaklanmasr'nr kanla bas-
trrdrktan sonra, anti Kürt bloku olugturma politikasr-
na yöneldi. Bu amagla, 5 Haziran 1926 tarihinde,
Ingiltere ve lrak ile bir anla$ma imzaladr. Anla$ma-
nrn |2. Maddesi'nde göyle deniyor: "Türkiye ve
lrak makamlan, agiret reisleri, geyhler ve agiretler.
den bagka üyeleriyle, verili zamanda devletlerder,
bi nin topraklannda bulunan, di,er devletlerir
yurttaglanyla resmi ve diplomatik nitelikte her türlL
iligkilerde bufunmaktan vazgeQer. Onlar, antr boyt,
bölgelerinde, devletleden birine yönelik herhang
bt örgütün bulunmasrna, propaganda veya toplan.
ttlar yapr I masna i zi n vermiyecekti.'16)

Türkiye'nin "Kürt kozu"nu oynamaktan vazge-
Sip, anti Kürt bloku olugturmaya baglamasrndan
sonra,$eyh Mahmud ile olan srnrrl iligkilerini ko'
pardr. $eyh Mahmud'a uzun yrllar en büyük desteöi
veren Hevreman a$iretleri, lran ile görügüp bu ülke-
ye gegtiler. $eyh Mahmud'un gevresinde bulunan
bazr subaylar ve etkin kigiler, yavag yavag hareketi
terkediyorlardr. Hareket önemli sorunlarla yüzyü-
zeydi. Yeterince yiyecek ve cephane bulmada bü-
yük zorluklarla kar$rlagan $eyh Mahmud Ingiliz ve
lrak gügleriyle girdiöi bir dizi gatrgmalardan sonra,
1927 ylnda, Ingilizlerin önerilerini kabul ederek
iran srnrrrna yakrn Piran'a gekilmigti. Buna kargrhk
Ingilizler de, ona ve aile fertlerine belli bir yagam ve
gahgma ko$ullan garanli ediyorlardr.(7)

$eyh Mahmud Hareketi'nin bu bigimde kesinti-
ye uöramasryla, Süleymaniye ve gevresinde, Ingi-
lizler ve lrak yönetimi igin belirli bir huzur saglandr-
!t söylenebilir. Ama tüm Güney Kürdistan'da müca'
dele degigik bigimlerde devam ediyordu. Barzan
Bölgesi'nde, $eyh Ahmed Barzani öncülü!ünde
ayaklanmalar baQladr.

Süleymaniye ve gevresinde, Hevler ve Ker"

kük'de mücadele bir bagka bigimde sürdürülüyor-
du. Bildiriler da!rtrlryor, lrak hükümetinin, Cemiyet-i
Akvam kararlannr yerine getirmesi igin, gagnlar ya-
prhyor, toplantrlar düzenleniyordu. Bunun yanrsrra,
özellikle Süleymaniye'de, cehaleti yenmek, okur
yazarlrör artrrmak igin büyük bir hamle baglahlmrgh,
Bu ve benzeri gahgmalarda etkin olan iki örgüt var
dr. Bunlardan birisi legal olarak Süleymaniye'de ku-
rulan Zanrst(bilim derneoi) ötekisi de, Hevler'de
gizli olarak kurulan siyasi nitelikli Proriwan örgütü
idi,

1 Nisan 1926 tarihli Jiyan Gazetesi'nin 1 1 . sa-
yrsrnda yeralan bir haberde, Zanrsl Derneöi'nin,
"llim ve maarifi yaymak igin, birkag yurtsever aydln
taraftndan, lgigleri Bakanhgr'ndan izin ahnarak ku-

. rulduöu belirliliyor. Gazete, brosür ve kitap yayrnla-
mayr, gece ve gündüz eoitim yapan okullar aQmayr,
kütüphaneler olugturmayr, elitimlerini tamamlamak
amacryla yurtdrgrna öörenci göndermeyi, Kürtlerin
etnoörafyasrnr, tarihini ve Kürdistan't n colrafyasrnt
aragtrrma ve bu konudaki bilgileri yayrnlamayr vb.
görevleri önüne koyan Zanrst, önemli igler bagar-
dr.(8)

Ahmet Hoca'nrn verdiöi bilgilere göre, Zanrst'rn
agtrgr okullarda eöitjm gören birgok terzi ve bakkal
qrraör; doktor, mühendis vb. oldular. Hergün öüle-
den sonra. cocuklarrnr kucaklanna alan ana ve ba-
balann, isyerlerini terkeden grraklann, Zanrst'a ko-
gar adrmlarla gitmesi, görülmeye deöer bir manza-
ra idi.(9) (Asrl adr "Cemiyeti Zanrstr Kurdan" olan
bu derneöin yaprsr ve gahgmalafl bir bagka aragtrr-
manrn konusudur.)

Pr$tiwan örgütü, aralannda Ahmet Hoca, Mus-
tafa Sevki, Mahmut Cevdet, Hamit Cevdet ve Emin
Revanduzi gibi emekli subay ve memurlann da bu-
lundugu bir grup Kürt aydrnr laratrndan, Hevler'de
kuruldu. Orgütün ilk bagkanr Mustala $evki, sekre-
teri ise Ahmet Hoca idi. Orgüt krsa bir sürede, he-
men tüm $ehirlerde örgütlendi. Ozellikle Musul'da
güclü bir örgütlenmesi vardr. Bir müddet sonra, ör-
gütün bagkanlrörna Refik Hilmi getirildi. Pr$tiwan
Orgütü, agiret reislerine, Kürt halkr arasrnda etkin
olan kigilere, $eyh Mahmud adrna mektup yaztyor,
onlarla ili$ki kuruyordu. lrak hükümetinin ve Ingiliz-
lerin, Kürtlere verdikleri sözleri yerine getirmeleri
gerektiöi doörultusunda gaSrrlar yapryor, Kürtge ko-
nusulmasr, okunup yazrlmasr igin gaba sarfediyor-
du. O dönemde, Kürtler de dahil Hevler halkrnrn
ügte ikisi Türkge konuguyor ve yazryordu. Prgtiwan
örgütü, bu durumun önüne gegmek igin, golunlugu
örgüt üyesi olan Süleymaniye halkrndan 20 memu-
run tayinini Hevler'e grkartmrgtr. Örgüt bu igte baga-
nlr oldu. Ozellikle aydrn, ölrenci ve genglik arasrn-
da belli bir yer edindi. (10)
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Cemiyet-i Akvam, Musul sorunu ile ilgili olarak
verdi!i kararrnda, Kürtlerin ulusal özelllklerine,
lrak Hükümeti taratrndan saygr gösterilmesi gar-
trnr ileri sürmü$tü.(1 1) Ingilizler ve lrak Hükümetinin
bu garta higbir. itirazlarr yoktu. Onlar igin önemli
olan Musul'un, Ingiltere mandasr altrndaki lrak top-
raklan iginde kalmasrydr. Ingilizler, bu kararla
lrak'taki durumlannr daha da güglendirdiler. Ama
onlann, lrak'daki grkarlarr igin "Kürt kozuna'ihtiyag-
larr vardr. Qünkü, lrak Hükümeti ile yaptrklafl anlas-
manrn süresi bitiyordu. Bu anla$mayl, däha iyi gart-
larla yenilemek istiyorlardr. lstemlerini lrak Hükü-
meti'ne kolayca kabul ettirmek igin de, 'Kürt kozu-
na" ihtiyag duyuyorlardr.

Kürtler tarafrndan büyük tepki ile kargrlanan
Cemiyet-i Akvam'rn, Musul'a ili$kin karann agrklan-
masrndan sonra, lrak Hükümeti, Kürtleri oyalama
taktigine bagvurdu. lrak Basbakanr, 1926 yrlrnda,
parlam6ntoda yaptrör bir konugmada, Blzler Kfirl-
lerin ulusal haklannr tanrmak zorundayr4 diyor-
du. Hükümet. Kürdistan'da. Kürt dilinin resmi dil
olarak kabul edilecegini, Kürt bölgelerine Kürt me-
murlar, hakim ve ööretmenlerinin atanacaörnr bil-
dirmisti. (...) lrak Hükümeti ve Ingiliz Yüksek Komi-
serliöi, Cemiyet-i Akvam'rn Kürtlerin ulusal özellik-
lerine dikkat edilmesi, hükümette bir bakanltöa Kür
dün alanmasr, Kürdistan igin milletvekilleri konten-
janrnrn olugturulmasr ve buna benzer diler tavsiye-
lerini uygular gözükmeye Calrgryordr.(1 2)

Ama bunlarrn hepsi Kürtleri oyaläma.taktioin-
den öte bir gey deöildi. lrak Hükümeti ve Ingiltere,
1927-30 yrllan arasrnda, Kürdistan'daki nisbi huzur
ortamrndan yararlanarak, Kürdistan'daki varlrörnl
güglendirmek amacryla, askeri amagh bäzi iglere
girigtiler. Yollar yaprldr. Kr$lalar ve karakollarrn sa-
yrsr artrflldr"

Kürtlerin genis ho$nutsuzluk ve hareketlen-
meleri, 6 Kürt milletvekllinln, Bagbakan'a, Cemi-
yet-i Akvamln tavsiyelerinin, geclkmekslzln uy-
gulanmasrnr isleyen bir rapor metni vermeleri.
ne neden oldu. Raporda, aynr zamanda, Kürt vi-
layetlerinde ööretim lgin aynlan ödeneÖlnln at-
trnlmasr, lrak Kürdlstanr'nda, tek resml ldare bi-
Ciminin getirilmesl talep edllmekte ve Kürdis-
lan'rn toplumsal gerekslnlmlerl lgln ödeneEin
a rnlmasr istenmekteydi.( 1 3) Hemen hemen
Kürdistan'rn her yöresinden, ileri gelenler, Kürt ay-
drnlan, hükümeti ve Cemiyeri Akvam'r(Milletler Ce-
miyeti) mekup ya!murqna tutuyor, kendilerine veri-
len sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyor-
ou.

1929 yrlr ba$langrcrnda, 4 Kürt milletvekili lrak
parlamentosunda, Bagbakan ve Yüksek Komiserli-

!e aga{rdaki talepleri sundular: 1- ldarl merkez ni-
tellölnde, Duhok'un kuzeyinde yeni bir livanln
kurulmasr; 2- Yllhk gelirln yüzde zo'sinln, lrak
Hükümeti taraf rndan, Kürt bölgelerlnln geligme-
sine aynlmasr; 3- Kürtge olarak mecburl öÖre-
tlm getirilmesi; 4- lrak Kürdistanr'ndan(polls
kuvvetlerlnln dr$rnda) Hükümet Askeri Kuwet.
leri'nin grkarrlmasr; 5- lki Kürt temsllcinin lrak
Bakanlar Kurulu'nda yer almasr.(1 4)

ingiliz manda rejiminin süresi bitime doöru iler
ledikce, Kürdistan'daki gerginlik de giderek trrmanr-
yordu. "Haziran I930'da, igerde asayi$i saölama ve
her türlü dig saldrnya kargr savunma iglemini lrak
Kralrna brrakan Ingiliz-lrak anlagmasr imzalandr.
Gayet tabii bu anlagma azrnhklarla ilgili hig bir hü-
küm tagrmryordu."(1 5) Anla$manrn yayrnlanmastn-
dan sonra, Kürdistan'rn dört bir yanrnda protesto
eylemleri yaprldr. Milletler Cemiyeti'ne, lngiliz Yük-
sek Komiserlioi'ne mektuplar, protesto telgraflan
gönderildi. Anla$ma metnine sadece Kürtler degil,
Arap yurtseverleri de kargr grkmrglardr. Ama Arap
yurtsever hareketi, Kürtlerin haklannr tanrmaya ha-
zrr deöildi. Zaten Ingilizler de bu geliskiden yararla-
nro. lrak Hükümeti'ni "Kürt kozu" ile tehdit ederek,
istediöi Sartlan dayatmada basanlr olmuslardr.

Kürtleri yatr$trrmak amacryla, ingilizler Yüksek
Komiser Yardrmcrsr ve lrak Bagbakan Yardtmctst
Cafer PaSa, Kürdistan'a bir ziyaret düzenlediler.
Kerkük, Hevler ve Süleymaniye'de, gehrin ileri ge-
lenleri ile görügmeler yaptrlar- 14 Aöustos 1930 ta-
rihli Jiyan Gazetesi'nin 257. sayrsrnda, bu ziyarete
geni$ bir gekilde yer veren bir haber yayrnlandt,
Haber, o dönemdeki Kürtlerin istemlerini, bu islem-
ler kargrsrnda Ingiliz ve lrak yöneticilerinin tavrrlan"
nr aqrk bir bigimde gözler önüne seriyor. Bu neden-
le okuyuculann hoggörüsüne srgrnarak, sözkonusu
haberin genig bir özetini agaölda grkartryorum.

"ingiliz Yüksek Komiser Yardtmctst ve lrak
Bagbakan Yardrmcrsr'nrn Kerkük, Hevler ve sÜ-
leymanlye ziyaretleri ve Kürtlerin gabalatl

Süleymaniye, Kerkük ve Hevler livalartnda ya-

$ayan Kürtlerin sürekli müracaatlafl üzerine, Ingiliz
Yüksek Komiser Yardtmctst ve lrak Ba$bakan Yar-
drmcrsr, I A0ustos 1930 tarihinde, Cuma günü,
Baödat'tan Kerkük'e geldiler. Aynr gün krglada,
Kerkük'ün umumi egraf r ve goöu Kürt olan ileri g€-
lenlerini biraraya topladrlar. Toplantrnrn baslama-
srndan sonra, Bagbakan Yardtnrtst ayala kalka-
rak, daha önce yayrnlanmrg olan ve tüm Kürtlerin
bildiöi hükümet aqrklamasrnr okudu. Agrklamada,
lrak Hükümeti'nin, Milletler Cemiyeti'nin öneril€rini
uygulama kararr aldtör belirtiliyor

Daha sbnra Yüksek Komiser Yardrmcrsr ayala
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kalktl ve konustu. Komiser yardrmcrsr, hükümetin
agrklamastnt onayladt. Milletler Cemiyeti'nin karar.
lannr uygulamak igin lrak ile ittilak yapttklannr söy.
ledi.

Daha sonra, Abdullah Yakubi Efendl söz aldr
ve göyle dedi:

'Bu agrklama igin tegekkür ederiz. Zaten livamt-
zrn nüfusu Türk ve Araplardan olugmu$tur. Yüzbin
kigiyi bulan nüfusumuz, bu iki ulustan meydana
gelmigtir. Biz lrak|yrz ve lrak'tn birliöinden aynlma-
yrz.' Kardegi.Mustata'da, abisinin söylediklerini
onaylaor.

Ama toplantrda hazrr bulunanlardan ikisi ha.
rig(bunlardan biri Arap olan Fars Beyat Aöa ve öte.
ki ise kadr oldugundan dolayt onaylamaya mecbur
kalan $eyh Mehmet Habib Sultani idi) kimse bu
söylenenleri teyit etmedi. Qünkü Abdullah Efen.
di'nin söyledikleri haksrz blr beyandr ve agrkca Kürl
goöunluöunu görmezlikten geliyordu.

Kerkük eski milletvekili, yurtsever ve yioit birisi
olan Mehmet Caf Bey kalktt ve yüksek sesle göyle
dedi:

'Kerkük Livast'ntn goounluöu Kürltür. Yani 150
bin kiginin 120 bini saf Kürttür. Geri kalantar ise
Türk ve Araptrrlar. Bu söylediklerimi tüm dünya bili.
yor. Bendeniz, burada, gok büyük bir a$iret olan
Caflan temsil etmekteyim. Benim drgrmda, Davde,
Zengene, Cebari, $ivan vb. Kürt aSiretlerinin reisle-
ri de buradalar ve bendenizi vekil tayin ettiler. Ki,
hepsinin adrna, yekvücut olarak, Cemiyet-i Akvam
kararlann r n uygulanmaslnr talep ettiöimizi sizlere
bildireyim. Bunlar bizim hakktmtzdtr ve hakktmrzl
sonuna kadar takip edeceliz.

Bundan sonra Abdullah Sali Bey, toplantt ku-
rallanna ayktn bir bigimde hiddetle ayala kalktr ve
Söyle dedi:

'Bu zat kimin adrna konuguyor? Caf agireti Sü.
leymaniye'ye baöhdrr. Kerkük'e ba!lanah iki yrldrr.
Hakkrnr, gitsin Süleymaniye'den istesin.'

Bunun üzerine Mehmet Cat ayaga kalkh ve gu
cevabr verdi:

'Ben 150 bin Cal adtna konu$uyorum. Ben Kür.
düm, Kürt olarak yagryorum ve Kürt olarak ölece.
öim. Bu memleket Kürtlerindir. Bu nedenle, Kürt|e-
rin ülkelerinde, agtkca ulusal haklarrnr talep etme
hakkr vardrr.(.,.)'

Bu esnada Bagbakan Yardrmcrsr Cafer paga
kalklr ve Mehmet Caf'a dönerek $unlan söyledi:

'Seni, hükümetin ve kendi gerelimle temin ede-
rim ki, Cemiyet-i Akvam'rn tüm kararlan uygulana-

caktrr ve bu liva da bu haklardan yararlanacakttr.'

i,lehmet Bey göyle dedi: 'Öyle ise iyi. Tegekkür
ederim.' Bu esnada, Seyit Ahmet Haneqa, Seyil
Mehmet Cebari ve öteki a$iret reisleri ayaöa kalktt-
lar ve Mehmet Bey'in dediklerini onayladrlar, Kllrtle.
rin haklannr talep ettiler. Böylece münakaga sona
erdi ve topluluk daörldt.

Hevler
I Aoustos 1930 günü Kerkük'den Hevler'e gel-

diler.(...) Egral ve agiret r€isleri toptahdtlar. Bagba-
kan Yardtmctst, Kerkük'de yaptrgr konugmayr 1ek.
rarladr. Daha sonra Yüksek Komiser Yardrmcrsr
konugtu. Bunlardan sonra degerli Kürt yurtseveri
Ayan Ahmet Efendl kalktt ve $öyte dedi: 'Konug-
malara baglamadan önce, a$iret reisleri, görüslerini
agrklamalrdrr. Qünkü, onlar da mazbatalannt sun-
dular.' Yüksek Komiser Yardtmctsr, 'iyi' dedi.

Bunun üzerine agiret reisleri kalktrlar ve gunlarr
dile getkdiler:

Biz, Drzeyi asireti reislerinden Hlztr Ahmet Pa-
ga'yr vekil tayin ettik. Daha sonra Mome Alye kalktr
ve göyle dedi: 'Biz tüm agiretler ittitak hatinde, Sü-
leymaniye halkrntn taleplerini onayltyoruz. Biz Sü-
Ieymaniye ile birlikte yagtyoruz ve birlikte ölece{iz.
Süleymaniye, Hevler ve Kerkük livalarrnrn birbirin-
den aynlmalarrnr rica ediyoruz, Süleymaniye'ye ve.
rilen hergeyden, bizim de yararlanmamtz gerekir.
Daha sonra Ayan Ahm6t Bey kalktr ve gunlarl
söyledi:

'Biz Ktirdtiz ve haklanmrzt istiyoruz. Bendeniz,
yrllarca hükümete hizmet ettim. Ve anladtm ki, tüm
Kflrtler, haklannda tsrarltlar. Cemiyet-i Akvam ka-
rarlaflndan doöan haklaflmrzrn bize verilmesi ge-
rekm€ktedir.' (Cafer Pasa'nrn itirazr üzerine) Pa.
gaya döndü ve 'Paga, sen Araplar igin bir temel at-
trn. Bizim de ulusal haklanmrz yolunda, ruhumuzu
leda etmeye hakkrmrz varl dedi.(...)' Bu konugma.
lardan sonra, Revanduzlu lsmail Bey kalktt ve
Söyle dedi:

'Paga, bizim bu bog laflara karntmrz tok. Gele-
cekten bahsediyoruz, gelecekten... Yarrn da gele.
cektir, ön yrl sonra da gelecektir. $u anda, C6mi.
yet-i Akvam kararlanntn tatbik edilmesini istiyoruz.
Hemen Duhok livasr kurulmaltdrr.(...)' Daha sonra
Maruf Bey kalktr göyle dedi:

'(...) Birkag sözth, bir ricam ve bir de sorum
var. Cafer Paga'nrn okudulu agtklamadan iki gey
anladrm: 1- kak'rn; Kürt ve Araplann birligi, 2- An.
lagmada özel bir madde ile yeralan Kürtterin hakkt.
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Sayrn Yüksek Komiser Yardrmcrsr da, 'biz lrakla bi-
riz'dedi. Ben de, bu söylenenlere kargr diyorum ki,
ben Kürdüm-(...) Kürt milleti haklannr istiyor.(...)
Bazr kigiler bana, 'siz bu haklarr ecnebilerin eliyle
istiyorsunuz' diyorlar. (Yüksek Komiser Yardrmclsl
sordu:' Ecnebi kim?') Ecnebi,.yani siz, Ingilizler.
Siz de gok iyi biliyorsunuz ki, Ingiltere Hükümeti,
Cemiyet-i Akvam kararlarrnrn latbik edilecegine da-
ir gerefi üzenne söz vermigti. Kürtler, gimdi, lngilte-
re Hükümeti'nin bu vaadini yerine getirmesini bekli-
yorlar.(...) Caler Paga gok iyi biliyor ki, bizim varo-
lan bigimiyle, Arap halkryla birlikte yagamamrz
mümkün deöil. Avusturya ve Macaristan bigiminde
ya$amamrz mümkündür.(...) Baödat gazeteleri bas
bas baörnyorlar: 'Biz Arabrz, hükümetimiz Araptrr,
Ermenilere yaprlanlar Kürtlere de yaprlmahdrr.' Bi-
zim bu gartlarda Araplarla birlikte yagamamlz
mümkün degildir.(...) Oyle anlagrlryor ki, bu gazete-
ler, hükümetin nzasrnr alarak bunlafl yazryorlar.
Yoksa kapatrlmalan gerekirdi. Sonug olarak tüm
Kürtler, Cemiyet-i Akvam kararlarrnrn uygulanmasr-
nr bekliyor. Marut Bey konu$masrnr tamamladrktan
sonra, toplantrda bulunanlafln hepsi, Maruf Bey'in
söylediklerini tasdik ettiler ve toplantr böylece sona
erdi.

Süleymaniye
(.-.) Yüksek Komiser Yardrmcrsr ve heyeti, Arap

saatiyle 2'de Qemgemal'e ulastrlar. Halk ve Hema-
vand agireti reisleri, caddede lekliyorlardr. Heyel
yanlanna ulagtrlrnda, hep bir aörzdan baörrdrlar ve
Kürt halkrnrn haklarrnr talep ettiler.(...) (Süleyma-
niyle'de) Dabahane yolunu takip ettiler. Daha sonra
büyük kalabah!rn önüne ula$trklannda, topluluk al-
krg galdr. Hep bir aörzdan, 'Yagasln Kürt ve Kürdis-
tan', 'Kürt hükümeti isliyoruz' sloganrnt attrlar.(...)
Yol boyunca, damüstünde ve soltak baglarrnda top-
lanan kadrnlar da, 'Yagastn Kürt ve Kürdistan',
'Kürt hük_ümeti isteriz' diye baörnyorlardr. Toplantl
bagladr. Once gazetelerde de yayrnlanan bagbaka-
nrn agrklamalan okundu. Bunlardan sonra, Heme
Abdurrahman Aöa kalktr ve göyle dedi: 'Tüm ulema
ve egraf r, Süleymaniye'nin tüm agiretlerini ve bir kt-
srm Kerkük a$iretlerini temsil eden bizler, Remzi
Efendi'yi haklanmlzr talep etmesi igin vekil tayin et
tik. Daha sonra Remzi Efendi kalktr ve gunlart de-
di:

'(...) Bagbakan ve Yüksek Komiser Yardtmct-
sr'nrn beyanlarr, Cemiyefi Akvam kararlanna, Ingil-
tere ve lrak'rn itiraflanna aykrfldrr.(...)

Sizler de biliyorsunuz ki, Güney Kürdistan, 1.
Dünya Savagr'ndan bugüne kadar, hürriyetini ve is'

tiklalini elde etme qabaslndan geri kalmamrstrr. Bu
kutsal gaye i9in, sürekli Ingiliz Hükümeti temsilcile-
rine mirracaat etmigtir. Maalesef bugüne kadar
emellerine ulagamamrstrr. Gergi, bu konuda bize
birgok vaadlerde bulunuldu, Cemiyeti Akvam bu
vaadleri teyit etti. Lakin bugüne kadar, uygulamada
higbir Sey yaprlmadr.

Biliyorsun ki, Ingiltere ve lrak arasrndaki ilk an-
la$ma, 10 Ekim 1922'de yaprldr. Bundan 74 gün
sonra, 24 Kasrm 1922'de, lrak ve Ingiltere, Kürl
Hükümeti'nin olugturulmasr igin, bir agrklama yaptr-
Iar ve ilan ettler.

Madem Cemiyefi Akvam, lrak mandaterliöinl
ingiltere'ye verdi ve lrak'rn, Sartlar olgunlagtrotnda
balrmsrz olacalrnr karar altrna aldr. Aynt zamanda
Kürtlere de bir hükümetin olusturulmasr gerekirdi.

Cemiyet-i Akvam kararlannt ve trak'tn istiklalini
onaylanan yeni Ingiltere-lrak anlagmasrnda, Kürtle-
re hükümet kurmayr öngören bir madde, agtkca yer
almalrydr, Burada Kürt Hükümeti'ne bir darbe vurul-
du.

Biliyorsunuz ki, lrak Hükümeti, Kürtleri, silah
gücüyle kontrol altrna almadr. Kürtler, gelecekte
bagrmsrz bir Kürt Hükümeti'nin kurulaca!r vaadiyle,
lngilizlerle ili$ki kurdular ve bu noktalarda anla$ma
sa0landr.

Öyle ise, Kürtler de Araplar gibi, Cemiyet-i Ak-
vam'rn mandater kararlanndan yararlanmaltdtrlar.
Tüm Kürtlerin talebi, ingiltere'nin mandasr alttnda
bir Kürt hükümetinin kurulmastdtr.'

Bagbakan:(.) 'Daha önce okumus olduourn
agf klamalann drgrnda, resmi görüsmeler y apmay a
yetkim yok. Yüksek Komiser Yardrmctst sizlerle ko'
nugacaktrr.' Bunun üzerine Komiser Yardtmctst
kalktr ve $öyle dedi:

'Remzi Efendi'nin konugmalannda iki önemli
nokta var: l- 1922 Agrklamasr, 2-Cemiyeti Akvarn
kararlan.

Bagbakanrn dediöi gibi, 1922 anlagmasrna, In-
giliz hükümeti, zamanrnda cevap vermi$tir. Bu ko-
nuyu tartrgmak islemiyorum. Bana göre, Cemiyet-i
Akvam'rn tavsiyeleri uygulanmrgtrr. EÖer tam anla-
mryla uygulanmamrssa, bu beni üzer. Ama bu ka-
rarlan uygulatmak, Cemiyeti Akvam'tn elindedir.
ingiltera ve lrak hükümetleri, uygulamaya gaba
gösteriyorlar. lrak Yüksek Komiserli{i, kararlar uy.
gulanmadrörndan müdahale eder. Bize müracaal
eden bazr kiqiler, ' Manda hükümeti vasrtasryla mü-
racaat etmeleri gerektiöi' cevabrnr aldrlar. $u anda
da bana müracaat ediliyor. Ben bu konuyu, lrak hü-
kümeti ile görü$eceöim. Bu söylediklerimden, hal-
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krn müracaatrnr engelleme niyetinde oldulum so-
nucunu grkartmayln. Herkes müracaat etme konu-
sunda özgürdür. Ama talep edilen $ey, detaylt bi-
gimde agrklanmalrdrr. Burada hükümetin olusturul-
masr zordur. Acaba Kürdistan, bu hükümeti ayakta
lutabilir mi? Remzi Efendi'nin, tüm Kürdistan asiret.
lerini mi, yoksa sadece Süleymaniye agiretleriii mi,
temsil ettiöini bilmek istiyorum. Remzi Efendi:

'Hevler mazbatastnt biliyorsunuz. Orada, size,
'Süleymeniye halkryla aynt dügünüyoruz' dediler.
Kerkük asiretlerinin bir bölümü burada bulunuyor-
lar. Bunlar da bizim gibi dügünüyorlar. Tüm Kerkük
a$iretlerinin mazbatastnt size sunuyorum. Hevlel
temsilcisi de burada bulunuyor. Yüksek Komiser
Yardrmcrsr:

'Hevler ve Kerkük'e gittik. Ama orada kimse ay-
nlmadan bahsetmedi. Sadece Süleymaniye bunu
talep ediyor.' Remzl Efendi:

'(.....) Orada, bu iki liva baskr ve lesir alttnda ol.
duklan igin, asrl görüglerini agrklayamamrglardrr.
Emir verin buraya gelsinler. O zaman bizi teyit et.
tiklerini göreceksiniz. Tüm Kürtler aynt görü$tedir-
ler. Aynr hedefi, yani Kürdistanln baotmstzltör he,
detini takip ediyorlar-' Yüksek Komlser Yardrmcl-
st:

'Öyle ise, hepiniz, talebinizi net ve detayh bir bi-
gimde yüksek komiserliöe agrklamaltstnrz. Künler
nasrl bir hükümet istiyorlar? Kralhk mr, Cumhuriyel
mi? Bagbakanlan, meclis bagkanla olacak mr?
Kral Faysal hakkrndaki dü$üncelerini deöigtirmigler
mi? Tüm hükümet kurumlarr, polis tegkilatt, ordu
olacak mr? Kurulacak Kürt hükümetin'in. ingiltere
hükümetiyle iligkileri nasrl olacak?' Rentzi Efendi
kalktt ve yüksek komisere cevap olarak göyle dedi:

'1922 Agrklamasrnrn eski oldulunu buyurdu-
nuz. Hak eskir ama yok olmaz. Bu agrklame bir ulu-
sun kutsal talepleridir ve biz uygulanmastnt istiyo-
ruz. (..-)' Heme Aga:

'Biz Kürdüz. Kürdistan sadece Süleymani-
ye'den lbaret deöildir. Zaxo'dan Hantktn'a kadar
Kürdistan'drr. Ve lrak'la birlikte yagamak istemiyo-
ruz. Manda altrnda ba{rmsrz bir Kürt hükümeti isti.
yoruz. Eöer, Ingiltere bu talebimizi karsrlamazsa,
Cemiyet-i Akvam'a bagvururuz.' Bagbakan'a döne.
rek: (...) 'Kürtlerle Araplann bir arada ya$amast
mümkün deöildir. Manda altrnda bir Kürt hükümeti
her iki kesim iginde iyidir.' Yüksek Komiser Yardrm-
crsrna dönerek: 'Kürtlerin sesi, sadece Süleymani-
ye vadisiyle srnrrlr deoildir. Hevler ve Kerktik'de
Arap memurlarrntn baskrsr altrndadrr. Eöer buraya
gagrnlrrsa, gayenin bir olduöu görülecektir.' Bagba-
kan:

'( )gok iyi hatrrlarsrnrz ki, geyh Mahmud'un
yönetimi altrnda bir hükümet kuruldu. Ama daha
sonra halk gikayet etti. lrak hükümeti de ordu gön-
dermek zorunda kaldr. $u anda bile size aqyorum.
Bu agrklamalanm resmi delildir, Kendi görügiim.
dür.' $eyh Kadir:

'$eyh Mahmud bu ulusun bir ferdidir. (...) $eyh
Mahmud'un zulmü, sizin zulmünüz kadar olmamrg.
trr. Ba$bakan yan giziyor. Biz baQrmsrz bir ulusuz.
Manda altrnda bir Kürl hükümeti istiyoruz.'Remzi
Elendi:

'Bu hak Kürt milletine verilmiq. Eöer geyh Mah-
mud bir hata yapmrgsa, bu milletin sugu deöildir.
Siz de biliyorsunuz ki, bir kiginin halasr, bir halkrn
haklannr inkara neden olmaz. 9eyh Mahmut, Kürt-
lerin dügmanlan larafrndan aldattlmlsltr. (...) Siz bi.
zi sopa zoruyla Arap yapmak istiyorsunuz.' lzzel
Bey:

'Kürdistan sadece Süleymaniye degildir. Za-
xo'dan Hanrkrn'a kadar, herkes bu hakktn tanrnma-
srnr istiyor. Kimse, bir kez daha lrak ile birlikte ya.
$amak istemiyor.(...) Sorunumuzu Cemiyefi Ak-
vam'a götüreceöiz. Bu kez silahrmrz kalemdir.(...)'
Mecit Hacr Fesul E endi:

'Kürtler her zaman Arap zulmüne kargr olmug-
lardrr. Gegen yrl Filistin Araplarr ile Yahudiler ara-
srnda savag grktr!rnda, lrak Araplarr bir bütün ola-
rak yas tuttular. Deöi$ik girisimlerde bulundular,
gösteri ve miting yaptrlar. $jmdi, Kuzey Kürdis-
tan'daki karde$lerimiz, Türkler tarafi ndan öldürülü-
yorlar. Baödat gazeteleri agtkga, Türkleri takdir edi-
yorlar- Memnun oluyorlar. Bizi top ve tüfenkle tehdil
ediyorlar. (...) Araplann, Türklerden geri kahr yanr
yok. (...) ' Ba$bakan:

'Niye, siz hepiniz, Ba{dat gazetelerinin sabah-
tan ak$ama kadar hükümete küfür ettiöini bilmiyol
musunuz? Bizi, gazetelerin, hrikümetin tsgvikiyle
Kürtlerin aleyhine yazdrlr bigimde nasrl suglarsr-
nrz? Gazetelerin, nasrl ve ne yollarla grktrörnr bilmi-
yor musunuz?' Mecit Efendi:

'Evet, Baödat gazeteleri, hükümet aleyhine ma-
kale yazdrklqrrnda, hemen kapatrhyorlar. Ama eöer
Kürtleri tehdit ederlerse ve bizim aleyhimize bir-
geyler yazarlarsa, te$Vik ediyorsunuz, para veriyor-
sunuz.(...) 'Heme Aöa:

'Bagbakanrn yurtsever bir kigi oldulunu biliyo-
ruz. Ulusal amaglar igin gok gaba harcamtgttr. Bizi
anlamasr gerekir. Bize hak vermesi gerekir. Biz
megru ve ulusal haklanmtz igin mücadele ediyo-
ruz.'Bagbakan:

'Evet, bütün ulusal duygulara saygt duyuyorum.
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Ama bu dönemde bizim manlkh dü$ünmemiz ge-
rekir. Acaba, sizin belirttiöiniz Zaxo'dan Hantktn'a
kadar olan Kürdislan, lrak'tan ayrtltrsa ayakta kala-
bilir mi? Komgularrna kargr stntdarrnt koruyabilk
mi? Geliri kafi midir? Ozellikle, ticaret igin lrak'tn dt-
grnda bir limanl var mrdrr? Kürdistan'rn imafl igin
lrak hükümeti gok para harcamrgtrr.' Remzl E en-
dI:

'Bir kere size söyledik. Kürt ve Arabrn birlikte
yagamasr mümkün deöildir. Biz Ariyiz, siz Samisi-
niz. Biz dalhyrz siz ovalrsrnrz. (...) Paga,'Kürdis-
tan'rn iman igin 9ok para harcadrk' diyor. Onlartn
harcadrör paralar, ordulann korunmast igin yaptlan
kr$lalara gitmigtir. Bunlann yerine bize okul yapttr
saydrnrz.(...)' Ba$bakan:

'Yäzrk. Kardeglerim, bilinki benim damarlartm-
da Kürt kanr da var. Ama ben Arabtm. Sizlerin
men{aatine konuguyorum. Hesapsrz kitapstz hare-
ket etmeyin. Bagkalarrnrn elinde alet olmaytn. Hal'
krnrza acryrn, felakete sürüklemeyin. Baktn, Kuzey
Kürdistan'da Kürtler öldürülüyor. Tüm dünya Kürtle-
rinin dindar olduöunu biliyor. Unutmayrntz ki, dini
niz Araptlr, Kuranlnrz Arapgadrr. Muhammed Arap-
hr ve Faysal, Muhammed'in oöludur. Karde$lerim,
sizden kerbela faciasrnr tekrarlamamanrzr rica edi-
yorum.' $eyh Kadlr:

'Cafer Paga bizi kerbela laciastyla tehdil ediyor.
Bilmesi gerekir ki, eöer Ingilizlet arada olmasaydt-
lar, Araplar topraklanmrza golemezlerdi.' Cat€r Pa-

9a:
'Rica ederim. Suistimal edilmesin.' Kendisine

söz hakkr verilmeyen Remzl Efendl, klzgtn bir bi-
gimde öne grktr ve göyle dedi:

'Pasa, din, iman ve ulusal metkure, Milli hükü-
mettir. Öyle deöil mi arkada$lar?' Hsp bir agedan
'Evet, öyle' dediler. (...) lrlna Teyff*:

'Konumuz din deöildir. Sorun bk Kürt hükümeli-
nin kurulmasrdrr. Eler mesele din olsaydt, iran'tn
da, lrak hükümetine katrlmasr.gerekirdi. Rica ede.
rim. Konuyu deöigtirme.(...) '

Kürtlerin taleplerinde rsrar etmelerinden dolayr,
bagbakan, tartrgmalan sürdürmenin hig bir fayda
getirmeyecegini göfdü ve tatrsmalar iptal edildi. Sa-
lar Mustafa Bey kalktr. Beyler, ulema ve lrak hudu.
dundaki agiretler adrna, Kürt hükümeti kurulmasr
talebini teyit etti ve bu konuda imzalanmrg bir maz-
batayr yüksek komiser yardrmcrsrna takdim etti.

Toplanlrnrn sonunda, Kerkük sakinleri olan Ha-
mavend agireti reisi Fettah Heme Rrza Aöa tarafrn-
dan, aynr doorultudaki bir mazbata daha, Yüksek
Komiser Yardrmcrsr'na takdim edildi. $u anda Ker-

kük sakini olan Cal a$ireti, bu töplanttda Kerim Fet
tah Bey tarafrndan lemsil edildi.(l6)

Ayrrca Behdinan bölgesi agiret reisleri ve geyh-
lerinden, $eyh Ragrp Surgi, $eyh Gtyaseddtn,
$eyh Nuri Bnfkani, Amediye Belediye Bagkant
Edip Efendi, Braglr Heme Aöa, $eyh $ahap Zebari,
Bervarili Tarhan Hacr Re$it Bey 9 AÖustos 1930 ta-
rihinde, birlikte bir agrklama yaplrlar. Cemiyet-i Ak-
vam'a, ingiliz Yüksek Komiserliöi'ne, lrak Bagba-
kanhör'na, Ingiltere Parlamentosu'na ve Süleymani-
ye Livasr'na da gönderilen bu aglklamada göyle de'
nryor:

Gözünüzü agtn. Haberiniz olsun. ingiltere, lrak
ile bir anlagma imzaladr. Bu anlagmada Kürtlerin
hakkrndan bahsedilmiyor, 2 ytl sonra, lrak'ta Ingiliz
mandasr kalmayacak. lrak hükümeti özgür olacak
v€ Comiyet-i Akvam'a girecek. O zaman Kürtler,
Araplarrn elinde inleyecekler. (...) Eger biz de, kadt-
nryla, erkeöiyle ve gocuÖuyla .haklart igin gaba
gösteren, Cemiyet-i Akvam'a ve Ingiliz Yüksek Ko-
miserliöi'ne bagvuran Süleymaniye halkr gibi yap"
mazsak, onlerla birlik olmazsak halimiz peri$an
olur.

Agaörda isimleri yazth olan bizler, Sindi, Guli,
Eervari, Doski agiretleri ve bölgenin tüm ileri ge-
lenleri, bölgenin tüm Kürtleri adtna bu agtklamayl
yapmak, Kürllerin haklartnt istemek konusunda
anlagtrk. Görü9ümüz Süleymaniye'nin görü9üdÜr.
Aralaflnda fark yoktur. Cemiyet-i Akvam kararlartnl
kabul ediyoruz. Süleymaniye gibi, baÖtmstz Kürl
hükümetinin olugturulmasrnr istiyoruz.'(1 7)"

Yukarrda aldrörmr uzun ahntrdan da anlagtldt0l
gibi, Zaxo'dan. Hanrkrn'a kadar, lüm Kürtler, Güney
Kürdistan'da, Ingiliz mandasr alttnda bir Kürt hükü-
metinin kurulmasrnr istiyorlar. Yine görüldüöü gibi,
Kürtl€r, bu kez taleplerini, lrak hükümeti yetkilileri
ile de tartrgtyorlar. Oysa birkaq yll önce, KÜrtler, bu
ve benzeri talepleri iqin, Ingilizlerle kar$t kar$rya
geliyorlardr.

goven lrak hükümeti, ingilizlere kafa tutarak
daha iyi bir anla$ma imzalamak i9in, Kürtlerin des-
teöine ihtiyag duymamrstrr. Qünkü b! ig igin, Kürtle-
rin haklannr tanrmasr gerekiyordu. Ozünde Kürt ha-
rgkellerini bastrrmak amacryla imzalanan Türkiye'
lran ve Türkiye- lrak anla$malartndan sonra, Kürt-
ler uluslararasr planda yalntz kalmtglardt. Kendi öz' .

gügleri ile haklarrnr elde edemeyecekleri inanctnda
olan Kürtler, Kürdistan'rn pargalanmastnda,_ baskt
altrnda tutulmasrnda en büyük rolü oynayan Ingiliz-
lere kargr, daha yumu$ak bir tavrr ahyorlar. Onlartn
mandaterliöi altrnda bir Kürt hükümetinin kurulma-
srnr talep ediyorlardr. Bu durumu gok iyi bilen Ingi-
lizler ise, bir yandan Kürtlerin taleplerine direkt ve
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dolrudan kargr grkmryor, bu isi lrak hükümetine ha-
vale ediyor. Diöer yandan ise, lrak hükümetini, kendi-
si icin daha iyi gartlarla bir anlagma imzalamaya zor-
lamak igin, aba altrndan " Kürt kozunu" gösteriyor-
du. O dönemde, ezilen halklarrn en büyük desteoi ve
dostu olan Sovyetler Birligi ise, $eyh Mahmud'un ln-
gilizlerin adamr olduounu iddia eden resmi görügünü
sürdürüyor ve Kürtlerin iliski kurma gabalanna ciddi
bir yanrt vermiyordu.

Bu ortamda, ingiltere-lrak anla$masrnr, parla-
mentodan geqiremeyeceöini bilen Bagbakan Nuri
Sait, Kral'a bir mektup yazarak, parlamentonun daöt-
trlmasrnr ve segimlerin yaprlmasrnr istedi.

6 Ey1ül Olaylarr, yukanda krsaca bahsettiöimiz or-
tamda, Ingiliz-lrak anlagmasrnr protesto etmek, an-
lasmayr onaylayacak olan parlamento igin yaptlan
segimleri boykot etmek amacryla yaprlan barrggrl
gösteriye, güvenlik güqlerinin ate$ etmesiyle bagladr.
Göstericiler, kayrp verdiler, eylemleri daölttldr. Ama,
bu eylemin yankrlarr gok gü91ü oldu.

6 Eylül Ayaklanmasr'nrn etkileri
lrak hükümetinin 6 Eylül'de gergeklestirdiöi kalli-

amrn duyulmasrndan sonra, tüm Kürdistan'da, killeler
sokaöa döküldüler. Olayr proteslo ettiler. Halktn bu
eylemleri, tekrar silaha sanlma konusunda $eyh
Mahmud'u cesaretlendirdi. ingiliz Yüksek Komiserli-
gi'ne bir meklup yazarak Piran't terketti ve $erazur
bölgesine geldi. $eyh mektubunda göyle diyordu: "
Kürtler hakkrnr istiyorlar. lrak hükümeti, Zaxo'dan
Hanrkrn'a kadar olan bölgeden eekilmelidir. Cemi-
yet-i Akvam son kararrnr verene kadar, bu bölge-
lerde, Ingilizlerin kontrolü alttnda, bir Kürt hükll-
meli kurulmaltdrr." (1 8)

$eyh Mähmud'un askeri güqleri gün gegtikge arlr-
yordu. Eski subaylardan, özellikle Süleymeniye'den
birgok ölrenci ve gen9, $eyh Mahmud'un silahlr gü9-
lerine katrldrlar. $eyh Mahmud, lrak askeri güClerini
birkag kez bozguna uörattr. Kerkük'ü tehdit edecek
duruma geldi. lrak hükümetinin imdadtna, bu kez de
Ingiliz askeri gügleri ve savag ugaklan yetigti. Oysa,
Ingiltere ve lrak arasrnda imzalanan yeni anlagma.
lrak'rn güvenlioini saglamayr, lrak hükümetine brrak-
mrgtr 1..

. Ama ne yazrk ki, uluslararasr desteöin olmamasr,
lran'rn srnrr boylannda lrak askerleri ile koordineli
olarak operasyonlar düzenlemesi, (l9) agiretler ve
feodaller arasrndaki geligkiler vb. nedenler sonucun-
da, $eyh Mahmud Häreketi zayrfladr. ingilizlerle gö-
rü9en $eyh, onlarla anlagtr. Kendisine ve Eevresine
güvence saölandr. 1930 Mayrs'rnda, Ingiliz subaylarr
refaketinde Süleymaniye'ye gelen $eyh Mahmud,
ugakla Bafdat'a, oradan da lrak'rn güneyinde bulu-

nan Ur Sehrine götürüldü.

Aynca, $eyh Mahmud, 6 Eylül olaylan ile ilgili
olarak, 'Güney Kürdistan halkr adlna", Cemiyet-i
Akvam'a bir mektup yazdr. Mektubunda, Kürtlerin
iginde bulundufu duruma ve dügüncelerinden
dolayr insanlann kurgunlandr!rna de!inen $eyh
Mahmud, Cemiyet-i Akvam'rn mandasr altrnda
"Ba!rmsrz Kürdistan Hükümeti"nin kurulmasr-
nr, lrak hükümetiyle her türlü bagln kopartrlmasr-
nr talep etti. (20)

Bu kadar aörr olmasa da, ölüme yolagmasa
da bir bagka 6 Eylül olayr, 1961 yrhnda yagandr.
1961 yrlrndaki silahlr mücadelenin ba$lamasrn-
dan birkag gün önce, Kürdistan Demokrat Parti-
si'nin 8a0nsr üzerine, hem 6 Eylül olaylannr an-
mak, hem de A. Kerim Kasrm. hükümetten hakla-
nnr lalep etmek igin, Kürdistan'rn tüm köylerinde,
$ehir ve kazelannda gösteriler yaprldr. Kerkük'de
genel grev gergeklestirildi. Dönemin hükümeti,
yüzlerce insanr hapse attr.(21)
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Biranina
Dr. Abdurrahman

Qastmlo

Tekogereki briare, sazümankar ü blrevebtreki
bä emsal; hevaldost ü agtixwazeki br nav ü deng,
goreggereki drlsoz,

tintn ü br heyf ü mrxaba te carek dtn sond dlxwtn
ku ala br destö te lr erdÖ nemine, ala ku te berda
wö brlrnd brbe, röya te wC her dewam brke.

Oasrmlo...Ax.-.ax...Xweziya br saxi te brdita ku

qehreman;alrgrr€ agti ü brratiya
gelän cihanC Dr. Qasrmlo. Fer-
mander ü oumandarek drloola ro-
nakbirek xwesbin ü firehbir.
kar ü xetibek grranbrha bu. Diplo
matek gareza, siyasetzanek
benfrreh ü hr$yar ü zana, mrro-
vek bö westan ü bö trrs bü ew.
Her wrha rüken drlgeg, welatper-
wer ü drldareki agrrrn dr röya Kur
drstana rengin da. Nefs prgük,
xwinkel, serok ü tevgersazeki ba-
wermend... Dr. Abdurrehman
srmlo...

Qasrmlo navC drn yO agtiya
cihani, nav6 drn y6 demoqrasi ü
wekhevi ü azadiya mrrovan. Dr
reya azadiya gelö Kurd da
r6wengek röya grl salan. dersda-
rek $arewan ü hevdem, partiza-
nek nüjen ku dr küraniya drlö xwe
da Kurdrstanek azad ü serftraz
xwedi drkrr her weki gawan gulen
sor ü nazdar mezrn brke. Her w€
ki gawan ku gitlek nhan brglne.
Qasrmlo...Mrrovö nemrr,
qehreman6 ne jrbir, merxasö
möra. drlsozö trm l bir... iro br
milyonan Kurdö belengaz te bir
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Biranina Dr. Abdurrahman Oastmlo

iro ödi h ser pergeyek axa azad Kurd ji büne xwedi
parlamen, mechs ü wezir. Hevalö te y6n drlsoz jr
Ewropa drkevrn 16 ü tön hrm jr ber te va ü hrm ji jr
ber xwe va Kurdrstana Ba$ür piroz dtktn. Qastmlo,
te br hesreta drla, dr hemü jiyana xwe da, gev ü roj
Kurdrstanek azad xwedi drkrr. Azadi ku weki ava
gema ne, azadi ku weki refe kewan ü keriyä xezala
ne h giya ü zrnarön Kurdrslana delal...Qastmlo, ba-
wer brke, heta drnya ava be lu ir brra kurdan nagi.
lro ji kena te, gernasi ü rewsa te her weki do lt ber
gave me ye.

Qasrmlo, te ji hemü kesi ba$trr drzanibü ku
bexte drjmrn tune ye, neyar bC bext e. Te bagttr
drzanibü drjmrnen Kurd zü bt zü dest jt axa Kurdts-
tan6 bernadrn. Ye ku gulleyan br ser G va drbaran-
drn, te gule sor drroli wan drkrr, lö ewön ku jr mrro-
vatiye derketrne, qedrö te gr zanrn, ew gr drzanrn
ku, tu, jr gele wan ra ji azadi drxwazi, ew gr drzanrn
ku, te tekogina cihaneküweg 0 azade drda, lr drj6
xwin ü ger 0 hrster ü xwedan , zehmet ü töday6 br
cantedayi ger drkir. Ew reben ü xweftrog6n ku tettk
krgandrn, ger te bag ü br n6zikayi nasbtkrran, ba-
wer be we lüleya demangey6n xwe vegerandan
fermandarä xwe. Lewra ew qettl wC roje gulleyek
berda hemü agtiya cihanö ü a$liyö kugt. Lewra
kesön xwinrrj 0 mrrovkuj qedrö agtiya ntzanrn, ew
her trm xwin drmrirn....

Qasrmlo, tu gula owata azadi ü a9tiy6 büyi, |19

neyarC mrrovati ü brratiyÖ, br destÖ xwe yön qrr6j te
gehid krnn. Ewan wer drzanibün ku wö br kugttna
te brkanbrn pögi lr reya azadiye brgrrn. Ewan wer
drzanibü ku w6 brkarrhn gelö Kurd jr r0 ya agti ü
nzgariyo vegerinrn. L6 xeyala wan xeyalek xam e,
ew jr trrsan drkujrn, jr brzdan xwin drrjinrn. Mora
ixanetö h nav gav6 xwe drdrn ü hetani mrnnö w0 bl
rüyek reg ü sernrzm brjin. Lewra ixanet jt kesira na-
mine kar. Hetani yek neferek ji Kurd brmine heyf ü
tola te h erdö namine.

. Qasrmlo, tu gehidö. welati, qet namrri, ttmi tu dl
drl€ kurdan da drmini. lro em jr bo te nakrn $in ü
grryan, lewra dem dema grryan ü rawestanö nine,
tu rl br hezaran gehidö welat namurn, dr dt16 gel da
her trm br zindehi drjin. Roj wö b6n ku Kurdtslanek
xweg ü azade, agt ü serefraz ava btbe.

Qasrmlo, kula me grran e, derdö me xedar e.
Brrina me kür e, vaye gendin sale ku bC derman e.
Welate Kurd her nrhaji dr bln postalen dagtrkeran
da drnal e. Do em dr xew da bün, lä iro em htsyar
rn, em bag drzanrn ku azadi wek teyrek asimane ü
It pögiya me rawesta ye. Em bag dtzanln ku
drimrnö xwinnj, wö rojek dr nav xwina xwe da brge-
vrze ü wrnda be.

. Sekreterö GrgtiyC Parti Demoqrala Kurdtstana
lran, fermanderi grgti höz6n PDK-1, amadekar ü
reveberä qonga Kurdrstana Floihtlat, doktorö Abori,
dersdarö zanü$ka Prag ü Sorbon, heval€ xwigka
Nesrin, bav6 du xezalan, p6gmergey€ sengerÖ pa-
rastrna can 0 mal ü namüs ü gerela mrlletö Kurd.
Mrrovö a$rtixwaz ü guftogoya navnoteweyi Dr. Ab-
dulrehman Qasrmlo.

Lr nöziki gola Ormiyö, h geliy6 Qasrmlo dr sala
27 .12. 1930 yan da hate drne. AStikarek drlovan
bü, tekogerek br brryär ü Servanek drldar bü.
Begdarö Enternasyonala Sosyalist, endamö tevge-
ra gelön drnya söwem bü. F{eval6 serokkomar6
Fransa Fransuwa Mitterand b0, drgel wi k Prag
drbrstan6 qedand. $eg zmana drzani. Ingilizi, Alma.
ni, Franseyj, Trrki, Farrsi ü Rüsi. Jrna wi, hevala wi
bü 0 Fransrz b0.

Qasrmlo demoqrat ü welathrzek grranbrha bü.
Lr Prag dersön abori, lr sorbon ders6 dirok 0 ganda
Kurdi dabü. Hemü serok ü reberön Ewropa wi ba$
nasdrkrrrn. Sera ewrl semoatizan6 TUDEH'6 bü. LC
paSö vegeri hat grhiste PDK-i ü br drl ü can xeb[i.

Zü br zü h6rs nedrbo. ixtrras ü eziti lr bale tune
bü. Nefs pr9ük, teham0lkar ü xwegbin b0. Dr saxiya
wi da gar car bü sekreterö PDK-|, ev kar hetani
gehidbün€ ji dom krr. Nasyar ü nigandar€ doza
Kurdrstan bü, mrrovek grran, ssMext ü bawerpäkrd
bü.Alrgrr ü hewldarö xwin r6tine nebü. Wi drxwest
ku hemü prrsgrrek br tehrek agtiyane safi brbrn.

Br hemü serketrn6n pergey6n Kurdrstan6 ga
drbü, her wrha hemü täkgün6n gelö Kurd ii, wi xem.
bar drkrr, Iä drlsar nedrkrr ü bir ü baweriya wi qaim-
trr drkrr. Xayinti ü neyartiya tu kes ü h6zeki ne drx-
west. Wi herdem dtgot: "Br milyonan dost6 menv
hebrn, ne besrn lä yek drimrne mrrov ii h6b€ dl-
san zede ye." Cehd drkrr ku drimrnahi ü berberi il
nav gelan ra be. Br nav6 "Kurdü Kurdrstan"
krtöbek nrvisi ku dirok ü rewga Kurdan rädrxrst b€r-
9avan.

Gelek radyo ü televizyonön cihanC, rojname ü
kovar br wi ra hevpeyvinan krnn ü wan wegandrn.
Navö wi lr kela agtiyö br tip6n zerin haliye nrvisan-
o In.

Dr sala 1979 da lr meterözÖ gere nzgariyÖ da .

weki, neferek qekbrdest br roian $er krr. Mtrovek
dewletzan ü siyasetzan bü. Diplomatek navnetewi
0 entelektoel bü. "iraneki demoqrat ü Kurdtstaneki
azad" dlxwest. Ev drrügm brbü yekem, bernama
PDK-1. Br rasti ji Oasrmlo bawori br vg drrügmö ta-
ni. l-{er wrha ewi gelek ba$ drzaniya.ku hetani Kur-
drstan azad nebe, demoqrasi nay€ lranö, jr bona
demoqratikrrrna lranä ji p69 hemi trsti dlvÖ gel6n
lranö azäd brbrn. Kurdön lrane 40 sal Sereki driwar
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Biranina Dr. Abdurrahtnan Qasrnlo

dabün. edi xwin 0 9in 0 grryan6 ne drxwestrn. Drx-
wsslrn ku prrsa Kurdi bt rÖyek siyasi ü br a$rti safi
brb€. Jiyanek seörhnd heqÖ wan b0.

Oasrmlo drgot: "Em dtgel hezaran pögmerge,
wtha br qehrgmani ü dt van Sert€n dtjwar da gereki
gekdari drkrn, jr bo Kurdrstänek otonom... Lt lu ci-
iek cihan6 jt bo otonomiye evqas xwin nehatiye rt-
iandrn. Ew mrlbten ku dewletek serbtxwe ii dtxwa-
zrn €vqas nehatrn kugtrn 0 qelandtn. Diyar e
drimrnÖ me prr xedar e, dljmtn jr mtrovatiyö dür e,
hoviti ü mrrovküji büye yekem siyaseta rejtma Xu-
meyni. $ert me gerek ba9 b6 zanin ku, $erä xw€
parastrn€ ye. Belrma lran hözCn gekdar dajo ser
Kurdrstan, eu, li br hezaran mtrovÖn me dtkuiln; em
ii dsstvala nrkann brminrn. Drv6 gek bt dest hemu
mrll€tÖ kurd, hetani axrrin drlop xwina bedena xwe
em paräzgeri brkrn, neh€ltn Kurdrstan bt bombe ü

ftrok xopan brbe ü Kurd böne kughn.

iro can, mal, geref ü namüsa gelö Kurd hatiye
p6pezkrrn. P6wrst e ku br ki.ian r€yi drbe btla btbe
€m Kurdan it ve rew$a xrrab xtlas btktn. Xumeyni
xwe neziki guftugo (diyalog) yg nake. Nezikayi ll
agti ü edlahiyö nake. Eger Xumeyni iro ji agtre ku ll
Kurdrstan drbare vemtrine ü heqe otonomiya Kurd
nas brke, em6 gekön xwe dayntn ü jt bona lranek
s€rfrraz lt gel hözÖn drn yC lrane btxebtttn. Btla he-
mi dhya bag brzane ku iro ädi jr xeyni gerÖ Sekdari
tu r0 h b€r me nema ye. Ev ger gerek xweza ü
xweparezi ye. Em lt hemi Kurdan ü gelÖn cihanä
gever6ye ptgtgrriyä ne..." (Jr xeberdana mangi dt{a
le Azadi, sala 1982 dt Bodyoya dengÖ Kurdrstana
lran6,)

Qasrmlo wexteki dtge Prag'C tl lt wtr dtbtstan xt-
las drke ü vedrgre. Weki 20 sal lr Ewropa jiya ü xwe
p€rwerde krr..Pag6 dr sala 1973 an bü sekretero
grgü ye PDK-|. Plsti 5 salan ji br yekcari vegeriya
hat€ Kurdrstan6(1978) jiyana wi ödi w6 dr nav xe-
bat ü tekogina gsle Kurd da darbas btbo ya. Qa-
srmlo dt daxwiyaniyek xwe da wtha dtgot: 'Xebata
me x€batsk br heq t) rewa ye. Em jt bo azadiya gel
ü pagrola zarok6n gela Kurd dtxebtttn. Ew kes6n ku
azadiye drv6n, pewist e ku brzanrn herttstek bedelÖ
xwe he ye. Ew drv6 nrrx6 azadbüne btdtn.

Tu neteyvek b0 teko$in, bö zehmet ü xwedan,
bö gehitdan azad nabe. Gelö Kurd bag drzane ku jl
bona azadiyÖ f6dekad p6wist e. Me gelek gehid da-
ne. Karwan6 gehidCn me gelek drrei e. Mrxabe wr-
sa xuya ye ku w€ h6j drr6jtrr ji brbe."

Doxlord nemrr y6 Kurd, p6wendikarek höja bü.
Dr nav rsxrstrnön Kurd y6n cür be cür da. Wi hsr
trm cehd drklr ku röxrstrnen azadixwezCn kurd br
hev brgewtfln, alikari 11 prgtgrriya hev blkrn, Sert ü
zrrüfön $,elat 0 cihane ba$ brdne ber gavan.ü ga-

van bav6jrn. Ewi ne dtxwest ku br nav hev blkevln,
gerä brrakuji brkrn. Qendin car, bt gtli ü gaztn bt
ken ü grrin, xwesl ku dt navbera röxtsttnÖn Kurd
da, brrakuji kuta btbe. Lewra ev ttgt drlÖ dtjmln ga
drke. Doza Kuidrstan brrindar dtke, bt pÖ9 va na
oe.

Qasrmlo cara ewtl dt sala 1954'an da hatlbü
iranö. Hukumeta milli ya Müsadrg lr iran6 lt ser kar
bü. Dr navbeyna TUDEH ü PDK-I da pÖwendiyek
heb0. Doxtor qedereki lt Tahran ma. Sala 1955'da
rejrma Müsadrq hrlwegiya. Lr ser vÖ yek6 TUDEH ji

PDK-l ji, hrlkr$iya xebata jÖrzemini.

Qasrmlo 8 sal lt ser Aboriya Sosyalist ü Kapi-
talist lr zanrngehö dersdari krr. Sala 1971, ll Kurdls-
tana lraqä konferansa stsiyan ya PDK-l crviya, dox-
tor bü endamö komila nawendi. Du sal günda ii dl
kongrö da bü sekreterä gtsti y6 parti y€. 19 sal bo
rawestan bü mrrovÖ heri pö9 y0 PDK-|. Ev, 19 sal,
br Sev ü roj, dt warö siyasi, crvaki ü legkeri de bt
cehdek höja derbas bü. PDK-|, cryÖ xwe dt nav gel
da br frrehi gtrt ü lt seranserÖ welat b0 paniya rlz-
gari ü bawerpökrriya. Be guman dr vi kari da Qa-
srmlo roleki mazrn leyist.

Rejima kewneperesl a iran, a$ttiyä nedlxwest ü
guftugoyC qebül ne dtktr. Drdema EerÖ lran ü lraq6
da ji, ew disa dema f trsend drdit öri$i Kurdrstane dr'
krr. PDK-| hertrm banga agtrbrrin ü daxwaziya
a$(iyö drkrr. LÖ Xumeyniperest qail ne dlbün. Ll
dawiyC, ew ji tÖgrhigtrn ku, pCwendiyek siyasi hebe
wö prrsCn welat böne salikrrtn. Diyar e rejtma lran
teror ü mrrovkujiyö, jr xwe ra klrlbü karÖ rojan e.
Ewan dr gere Kurdtstan da gtkest xwarlbÜn ü ser
nedrkettn. Planek g6krrrn ku derbeki mezln ll tevge'
ra Kurdrstana iran6 brdrn. Ew planön wan ji br ci
bü.

Qasrmlo ü Evdrla Qadrri it bo clvineki ll bajarÖ
Wiyana br nrwönerön rejtma lran6 ra rünrgtln. Roja
13.07.1989 da ku ev ctvin gÖ blbü, terorist 0 bt klre
grrtiyön dewleta iran, br qelegi ü necamÖri Oasrmlo
ü heval6n wi, br xwinrÖji gulebaran klrln. Xwina sor
ü pak ya gehidön roje, herrki 9ü gehigte 96x Seid,
Seyid Rrza ü Qadi Mrhemed. Kurdlstan rojek zor ji-
ya. Derbek meztn xwar. Diyar e, Kurd gelek caran
derb wrha xwann e, lö tu cari dev it welat berneda-
ne, iro ji kar ü bar6n wan jr bo azadiyÖ berdewam
e. Ev xebat hetani Kurdtstanek azad dameztre wö
her berdewam be. Dt dor saliya gehidbüna Qastm-
lo ü hevalCn wi da, carek dt,n räz dtgrrn lt ber Qa-
srmlo ü hemi gehidan. $ehidÖn Kurdrslan nemlrln 0

ew tücari namrrtn. Navö wan bt tipCn zÖrin lr ser ta-
ca Kurdrstan we bö nrvisandtn.
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Ramazan Adrgüzel (Ali Hoca)
1 0cak 1950 tarihinde Bingöt'e bagtr Sancah köyün-

de dünyaya'geldi. 0 qevrede okudu ve kendisini geligtir-
di. Qevresindekiler onu, yifit, mert ve yurtsevei olärak
tanrrlardr. Remo, hala geng ya$ta iken demokrat ve yurt-
sever duygularla yagamrnr sürdürdü. Gitti[i her yerde
qevresindekileri zulme ve sömürüye kargr uyandrrdr.

1975'te yaylfi hayatrna baglayan özgürtük yolu Der-
gisi'nin ileri sürdü!ü görütteri benimsedi.1980'den ön-
gql{rllan DHKD(Devrimci Hatk Küttür Dernegi) ve
TOB-DER iginde aktif görevler atdl. 1980'de Fagis[Öun-
ta'nrn siyasi iktidara el koymasryta gözaltrna alnan Ra-
mazan Adrgüzel, a$rr igkenceler gördü ve uzun süre ce:
zaevinde kaldr. l

Tahliye olduktan sonra iran Kürdistanr'na gegti. Ora-
da PSK sallannda Humeyni rejimine kargr saväEtr. Bir
süre sonra da Avrupa'ya geqti ve politik galrgmälarrnr
orada sürdürdü.

Ali Hoca 3 Mayls 1987'de Almanya'nrn Hannover
kentinde provakatörlerce katledildi. Yaqamr boyunca
Kürt halkr igin mücadele eden Ramazan Adlgüzel, Kürt-
distan $ehitlerinin saflanna katrldr.

Metin Battal
, Adana da ya$amtnt sürdüren yoksul bir ailenin goc.u-

öq olan Metin, uzun süre burada gatrgtr. Geng yaqtä öz-
gürlük Yolu saflarrnda yer aldl. Yurtsevertigini örgüilü
mücadeleyle pekigtirdi.

Yigit ve fedekar olan Metin, 7 Temmuz 1980 tarihin-
de fagistlerin hedefi oldu ve cadde ortasrnda vurularak
gehit dügtü.
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.Hüseyin Ali Akagündüz
Hüseyin Ali Akagündü2, 0cak 1.960 tarihinde Maz-

girt-Lodek köyünde dünyaya geldi. llk ve orta öfrenimi-
ni Bingö|, Elazr! ve Dersim'de bitirdi, 0 dönemde Kürt
sorununa ilgi duydu ve onunla ilgili qaltgmalara katlldt.

1977 yrhnda Fransa'da qalt$makta olan ailesinin yant-
na gitti. Paris e yerle$tikten ktsa bir süre sonra, iggi ve
ö!renci derneklerinde aktif görev aldt. Birkag kez
DHKD(Devrimci Halk Kültür DerneÖi) delegasyonu ola-
rak Uluslararasr Genglik Festivalleri'ne, Kürdistan gengli-

$i adrna katrldr. H. Ali Akagündü2, 16 Haziran 1987 tari-
hinde provakatörler tarafindan Paris'te katledildi. Kürt
gengligi adrna Uluslararasr alanda bagartlt galtgmalar ya-
pan ve genq yagta aramrzdan ayrtlan H. Ali Akagün-
düz'ün anrsr sonsuza dek igimizde yaqayacakttr.

Aril Krltq
Kürtler, sadece Kürdistan'da deÜil, metropollerde de

yagam mücadelesi vermekteler. Buralara gelig nedenleri
farklrdrr. Kimileri sürgün edilmiq, kimileri de yokluktan
ve baskrlardan vatan tooraklartnt terk ederek buralara
gelip yerlegmi$lerdir. Arif Ktltg'tn ailesi de bu nedenler-
den doläyr Krrgehir'e yerlegmigti. Daha genq yagta iken,
yurtseverler arasrnda yerini alan Aril Ktltg, Ankara DHKD

ile sürekli diyalog kurdu, DHKD'ye üye oldu ve derneKe
aktif görevler aldr. 0 dönemde Ktrgehir'de yolun olan
gericilere kargr etkin mücadele etti. 5 Temmuz 1980 yt-
Irnda fagistler taraf rndan katledildi.www.a
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DEI\G Yapnlarr Kitap Dafrtrm Listesi

DENG YAYINLARI
30.000
50.000
65.000
15,000
90,000

290.000

DILAN YAYINLARI
Qafdars Kürdistan Tarihi ................. Lucicn Rambot.,..
Kürdistan'da EÄitim Süregleri...,..... Rohat....._.............
Sorgu, Zindan. Direniq ve YaEarn....,..,,........ M. Ali Ural..........
Diyarbakrr Sorgu ve 5 No1u................. F. Welar.
Kürdistan Tarihinde Dersim.....,...... Dr, Vet. M. Nuri Dersimi...,,....
Hiroqima Duwem Helepqe............... Rrza Qolpan.......,.
Xhdenaxrr Van ü Tevkuqtrna Derstm....................,...,. Rrza Qo1pan.............,,.....,,........

40.000
35.000
65.000
50.000
95.000
7s.000
80.000

Siparigleriniz Igin Telefonlarrmrz:
Tel: 513 23 56 -,513 63 25 Fax:513 87 36

DUYURU
$imdiye kadar qirketimizin bünyesinde dafrtrlan

yaylnlarln tümünü DENG Yayrnlarl'na devrettik.
Bundan sonraki srpariglerinizi

DENG Yayrnlan'ndan isteyebilirsiniz.
Soran Da{tfim
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