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DENG'den SUNU 

Merhaba; 

Dünya hızlı bir değişim sürecini yaşıyor. 
Avrupa'da esen barış , özgürlük ve yumuşama rüzgarları 40 yıldır hüküm süren soğuk savaşın bittiğini müjde-leyen yeni uluslararası ilişkileri örüyor. 

, NATO ve VARŞOVA Paktlarının 22 üye ülkesi Atiantik kıyılarından Ural dağlarına kadar iki kampın ellerindeki silah miktarının karşı taraf için "tehdit" oluşturmayacak düzeye indirilerek eşitlenmesini öngören Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Antiaşması'nı geçtiğimiz günlerde imzaladı . 
Böylece AKKA (Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Antlaşması) 22 ülkeyi kapsayan iki kampın "konvansiyonel silahlarının birbirlerine karşı tehdit" oluşturmayacak sayıya getirmesini garanti ederken" kurulan Yeni Avrupa'nın da yolunu açarak 19 Kasım 1990 günü Paris'te toplanan AGIK'in özlenen boyuta ulaşabilmesine de zemin hazırladı. Ardından da, 1975 yılında yürürlüğe giren "Helsinki Nihai Senedi"ni daha bağlayıcı ve kalıcı hükümlerle teyid eden "Yeni Avrupa Için Paris Sözleşmesi" AGIK sürecini kurumlaştırdı . ·21 Kasım 1990 günü '34 ülke tarafından imzalanan PARIS SÖZLEŞMESI yeni uluslararası ilişkilerde , "çoğulcu demokrasiye, insan haklarına, ulusların, ulusal azınlıkların hak eşitliği"ne birinci planda yer veriyor, 1950 yılından bu yana hüküm süren soğuk savaşın bitti-ğini resmen ilan ediyor. 

. AGIK Zirvesi'ne katılarak, PARiS SÖZLEŞMESI'ni imzalayan ülkeler arasında Türkiye de var. Ama, Türkiye'de hala demokrasi yok. Bu ülkede barış rüzgarları değil savaş fırtınaları esiyor. Bu ülkede, işçilerin grev hakkı yok, toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu anti-demokratiktir. Kamu çalışanları sendikal haklar için canlarını dişlerine takmış mücadele ediyorlar, devlet ise onların üzerine terör estirerek yürüyor, onları gözaltına alıyor, tutukluyor, copluyor, toplantılarını, yürüyüşlerini yasaklıyor. Memurlar "zam" alam ıyor, düşük ücretle çalışan kamu görevlileri safalet içinde çırpınıyor . Halk aç-susuz ve perişan. Temel hak ve özgürlükleri prangaya vurulmuş. Türkiye'de idamların Infazı gündeme getiriliyor, zindanlarda çürütülen insaniarım ız için hücre tipi cezaevi uygulamalarına başlanıyor. Kürdistan'da zaten olmayan insan haklarının askıya alındığı Avrupa Konseyi'ne resmen bildiriliyor. Militarizm dizginlerinden boşalmış, Kürdistan yakılıp yıkılıyor. Sansür ve Sürgün Kararnameleri işletiliyor. Basın susturulmuş, aydınlar, bilim adamları konuşturu lmuyor, yayınlar yasaklanıyor, kitaplar yakrlıyor. Bütün bunlar ölurken Avrupa demokratlaşıyor, daha çok yumuşuyor ve silahsızlanıyor. Ama bu barış ve yumuşama sürecini yaşayan Avrupa ne yapıyor? Silahlarını Ortadoğu'ya sevk ediyor. Kendisi silahsıziaşı rken Türkiye'yi bu kez daha çok modern silahlarla donatıyor. Avrupa bir çifte standard ın ağır günahlarını ve büyük sorumlulu-ğunu bir kez daha yükleniyor. · , Daha dün, SADDAM'ı kimyasal silahlarla, kıyamet toplarayla donatırken günah üstlef'lmişti. Bugün de kendisi silahsızlanırken, modern silahlarıyla Ortadoğu'nun, Türkiye'nin gözlerini kamaştırıyor, onların savaş iştahını kabartıyor. 
Onlar kendileri barış, demokrasi ve özgürlük içinde yaşarken, yoksa mazlum halkların birbirlerini kırmalimnı mı istiyorlar? Kendi başlarından attıkları modern silahları sömürgeci devletlere altın tepside sunarak, acaba, onların mazlum halkları zincirlerle yönetmesini destekiemiş olmuyorlar mı? Avrupa, tüm dünyada savaş 'ocakları yok edilmedikçe, zulüm ve baskı çarkları parçalanmadıkça, düşlediği barış ve yumuşama zemininde kendisinin de rahat olamayacağını da bilmelidir. 
Değerli Deng Okurları, 
Avrupa'da insanlar barış ve yumuşama ikliminin coşkusu içinde sarmaş dolaş olurken Türkiye'de insanlarım ız kendi anadilleriyle konuştukları için tutuklanıyor, zindanlara tıkılıyor. Vedat AYDIN, Insan Hakları-Derneği'nin Genel Kurulu'nda kendi anadiliyle (Kürtçe) konuştuğu , Av. Ahmet Zeki Okçuoğlu da ona tercümanlık ettiği için tutuklandılar. 

· Deng dergisi, Sansür ve Sürgün Kararnameleri'ne karşı direndiği ve kampanyalar açtığı için yeni baskılarla boğuşuyor. Deng'in Sansür ve Sürgün Kararnameler'ine karşı açmış olduğu kampanyaya katılan birçok aydın, yazar, yayıncı ve avukat hakkında davalar açıldı. 
6. sayımız hakkında yine· iki mahkeme tarafından toplatma kararı verildi, davalar açıldı. DGM, d~rgide yayımlanan yazılardan dolayı T.C.K'nın 14213. maddesine göre "bölücülük" suçundan dava açarken, Sulh Ceza Mahkemesi de, kültür bölümünde yer alan Kürtçe Müzik notalarından dolayı, Kürt diliyle yayın yapmayı yasaklayan 2932 sayılı yasaya göre toplatma kararı verdi ve dava açtı. 
Bir yandan bu baskıları yaşarken, diğer yandan da Deng okurlarının sıcak ilgileri ve dayanışmalarıyla mücadele azmimiz bilendi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, 14 Ekim, 20 Ekim, 10 Kasım ve yine 17 Kasım'da Kürt Basını v~ Deiıg'le Dayanışma Geceleri düzenlendi. Binlerce insan bu geceler.ş katıldı ve dayanışmalarını coşkuyla dile getirdiler. Kürt basını ve Deng'le Dayanışma geceleriyle ilgili haberleri, gelecek sayımızda siz değerli okuyucuları-mızasunacağız. · · / 

Sevgiler ve saygı lar. 



• 
OLAYLAR VE GÖRÜ LER 

•• 
KORFEZ. BUNALlMI VE 

SADDAM HÜSEYİN'~N YANLlŞ HESAPLARI 

Irak birliklerinin Ağustos başın- tarize olan Irak' ın, Saddam Hüse

da Kuveyt'i işgal etmesiyle dikkat- · yin gibi h ı rslı bir (Jiktatörün liderli

ler yeniden Ortadoğu'yp çevrildi,· ğinde böylesi bir maceraya gir

tüm bölgeyi kana ateşe boğacak miş olması şaşırtıcı cieğil. 

bir savaşın patlak vermesine yol ' Irak, daha önceleri de zaman 

açabilecek bir gerilim doğdu, zaman Kuveyt üzerinde haklar 

Irak diktatörti Saddam Hüse- iddia etmiş ve bu küçük ama zen

yin, Irak-iran savaşında ateşkes gin ülkenin petrollerine göz dik

sağlandıktan sonra da dünya mişti. Geçtiğ imiz Temmuz ayı 

kamuoyunun ilgisini sık sık üzerin- sonlarında yeniden Kuveyt'le ara

de toplamaya devam etti. Önce sındaki sorunu ısıttı. Irak diktatö

burnunu Lübnan işlerine sokarak rü, savaş sırasında Kuveyt'in tır

burada SÖZ sahibi olduğunu kanıt- sattan yararlanarak Irak toprakları 

lamak istedi, Suriye'ye karşı hristi- içindeki kuyulardan petrol çektiği

yan general Auon'u destekleye- ni iddia etti, buna karşılık 2,5 mil

rek Lübnan'da yeni bir iç s~vaş yar dola~lık bir bedel istedi. Ayrı

dalgası yarattı. Daha sonra, Iran ca Kuveyt'in OPEC'çe belirlenmiş 

asıllı if)giliz yurttaşı gazeteci Beh- kotaları aşarak fazla üretimde 

zad ' ı Ingiliz ve ısrail ajanlığıyla bulunduğunu, böylece petrol fiyat

suçlayarak idam etti. Elindeki kim- larının düşmesine yol açarak 

yasal silahlar ve uzun .menzilli lrak'a zarar verdiğini ileri sürdü. 

füzeler sayesinde, istese. israil ' in Yine, sekiz yıl boyunca tüm Arap- 

yarısııfr bir anda yok edebileceği- lar için savaştığını i~eri sürerek 

ni söyleyerek övündü. Bir ara, Kuveyt'in, Suudi· Arabistan'ın ve 

nükleer silahları ateşiernekte kulla- körfezdeki, tümü de şeyh menar

nılan bazı hassas araçları elde şiieri tarafından yönetilen petrol 

etme çabaları günün konusu zengini öteki Arap ülkelerinin 

oldu. Daha sonra "kıyamet topu" savaş sırasında kendisine verdik

olarak adlandırılan uzun nainlulu leri borçları silmeler~ni istedi. Bu 

bir topla ilgili olarak günlerce sonuncusu Kuveyt'in yanısıra öte

manşetiere çıktı. ilk Arap uydusu- kilere de yönelmiş bir tehdit idi. 

nu uzaya atmaya hazırlandı. Saddam, bu arada birliklerini 

Belli ki sek'iz yıllık kanlı bir Kuveyt sınırına yığdı. 

savaştan üstün durumda çıkan , ABD herhangi bir Irak saldırısı

elinde bir milyonluk deneyli ve iyi na karşı Kuveyt' i savunacağını 

donanımlı bir ordu, kimyasal silah- söyledi ve bir yandan diplomatik 

lar ve uzun menzilli füzeler tutan girişimlerde bulunurken, diğer 

Irak diktatörü, daha büyük proje- yandan Basra Körfezi'ndeki 

lerin ve hayallerin peşinde idi. donanmasını güçlendirmeye baş

Kendine güveni artmış , hırsı büyü- ladı. Mısır lideri Hüsnü Mübarek 

müştü. Arap liderliğine oynuyor- ile ÜrdÔn Kralı Hüseyin, sorunu 

du. Bir süre önce Bağdat'ta topla- yatıştırmak için arabuluculuğa 

nan Arap doruğuyla prestiji biraz soyundular. Kuveyt lrak'a bir mil

daha yükseldi. yar dolar ödemeyi, aynı zamanda 

· Bütün bu gelişmeler içinde petrol üretimini azaltmayı kabul 

Kuveyt'in işgali hiç de beklenme- etti. Ancak bütün burilar lrak'ı 

dik bir olay değildir. Sekiz yıllık yatıştırmaya yetmedi. Irak diktatö- · 

savaş ve bunu iziiyen ateşkes rü, Hitler benzeri yöntemlerle, bir 

döneminde hızla silahlanan, mili- yandan arabuluculara ve ABD'ye 

2 

• KEMAL SURKAY 

Kuveyt' e girmeyeceğine dair temi
nat verirken, c:Jiğer yandan birlikle
rini ansızın Kuveyt' e soktu ve 

· ülkeyi işgal etti. 
Saddam' m Kuveyt' e yönelik 

suçlamaları tümüyle bir bahane 
idi. O, Kuveyt'i işgal etmeyi plan
Iarnıştı ve buna uygun gerekçeleri 
nasıl olsa bulacaktı .. Nitekim işga
lin hemen ardından ilhak açıkla
ması geldi. Irak bunu Arap Birliği 
yolunda bir adım sayıyor. Demek 
ki, koşullar elverir ve Irak'ın gücü 
yeterse, bunu, "birlik yönünde" 
başka adımlar da izieyebil ir ... 

Güç Dengesi 
Irak'tan Yana D~il 

Irak'ın üstün askeri güçlerikar
şısında Kuveyt'in 20.000 kişilik 

ordusu herhangi bir direniş göste
remedi. 200 kadar uçaktan ise yal
nızca bir tanesinin havalandığı 

belirtiliyor! Kuveyt emiri Şeyh El 
Sabah, bazı yakınlarıyla birlikte 
Suudi Arabistan'a kaçtı. 

Diğer yandan, Kuveyt'in işgali 
uluslararası düzeyde büyük bir 
tepkiyle karşılandı. BM Güvenlik 
Konseyi işgali sert biçimde kına
dı, lrak'ı, koşulsuz olarak birlikleri
ni Kuveyt'ten derhal geri çekme
ye · çağırdı ve lrak'a yönelik ola

· ~ak, BM tarihinde şimdiye dek 
· görülmemiş sertlikte bir ambargo 
kararı aldı. 

Daha önce, herhangi bir saldı
rıya karşı Kuveyt'i savunacağını 

açıklamış olan ABD, işgal karşısın
da askeri anlamda birşey yapa
madı; ancak, gerek lrak'ı Kuveyt'
ten çekilmeye zorlamak, gerekse, 
Suudi Arabistan'a ve öteki körfez 
devletlerine yönelik herhangi bir 
saldırıyı engellemek için bölgeye 
kara ve deniz güçleri yığmaya 
başladı. Suudi Arabistan'a ilk 
anda yüzü aşkın savaş uçağı ile 



Olaylar ve Görüşler 

tepkiyle karşılandı. BM Güvenlik ' 
Konseyi işgali sert biçimde kına
dı, Irak' ı, koşulsuz olarak birlikleri
ni Kuveyt'ten derhal geri çekme
ye çağırdı ve lrak'a yönelik ola
rak, BM tarihinde şimdiye dek 
görülmemiş sertli~e bir ambargo 
kararı aldı. 

Daha önce, herhangi bir saldı
rıya karşı Kuveyt'i savunacağını 

açıklamış olan ABD, işgal karşısın
da askeri anlamda birşey yapa- ' 
madı; ancak, gerek lrak'ı Kuveyt'
ten çekilmeye zorlamak, gerekse, 
Suudi Arabistan'a ve öteki körfez 
devletlerine yönelik herhangi bir 
saldırıyı engellemek için bölgeye 
kara ye deniz güçleri yığmaya 
başladı. Suud i Arabistan'a . ilk 
anda yüzü aşkın savaş uçağı ile 
5000 kişilik bir paraşütçü birliği 

indirildi. Birçok savaş gemisi Bas
ra Körfezi' ne ve Kızıldeniz' e yönel
di. ABD'nin bölgedeki askeri 
gücü birkaç gün içinde yüzbine 
ulaştı ve şu anda 150 bine doğru 
tırmanıyor. ingiltere ve Fransa da 
aynı amaçla, hatırı sayılır miktar
da hava ve deniz güçlerini bölge
ye gönderdiler. Körfeze savaş 

gemisi ve askeri birlik gönderen
ler arasında Avusturalya, Kanada 
ve Yunanistan da var. Federal 
Almanya ve Japonya ise, "anaya
saları gereği" başka ülkelere aske
ri birlik gönderemediklerini ileri 
sürerek, lrak'a karşı yürütülen 
sözkonusu hareketi parasal ola
rak destekleyeceklerini söylediler. 

BM •Güvenlik Konseyi, ambar
go kararının ardından, onu koru
maya yönelik ve askeri eylemiere 
de olanak veren yeni kararlar 
aldı. Böylece deniz yoluyla 
ambargonun ihlalini önlemek 
mümkün olacak. 

ABD, ortak bir askeri harekete 
Türkiye'yi de katmak, en azından, 
gerektiğinde incirlik ve Pirinçlik 
üslerinden serbestçe yararlan~ 
mak için yoğun çaba sarfediyor. 

Ortada çok ciddi bir gerilim 

olduğu açık. Irak diktatörünün 
Suudi Arabistan'a veya bir başka 
komşu ülkeye yönelik maceracı 
bir adımı bir anda sıcak savaş 
kıvılcımlarını çakabilir. Saddam 
Hüseyin'in böyle bir çılgınlığa kal
kışıp kalkışmayacağını ise kimse 
kestiremez. 1 

Ancak şu anda, bir milyonluk 
ve savaş tecrüqesi olan bir ordu
yu elde tutsa da, güç dengesi 
Irak diktatöründen yana değil. O 
dünyada yalnız kalmıştır ve Arap 
ülkelerinin bile desteğine sahip 
değil. Körfeze askeri birlikler yığ- · 
mış ABD ve ötekilerle bir çatışma 
halinde devreye, başta israil 
olmak üzere, başkaları da gire
cektir ve .bu, Ortadoğu'yu bir 
anda cehenneme çevirebilir. Sad
d~m Hüseyin'in böyle birşeyi 
göze alması için herhalde tam bir 
çılgın olması gerekir. Akla gelen 
en güçlü i1ıtimal, Saddam'ın şim
dilik Kuveyt lokmasıyla yetinmesi
dir. Ne var ki bu da, kendisinin 
başlarda· sandığı kadar kolay 
olmayacak. Batılı devletler ve 
çıkarları onlarla çakışan bölgesel 
güçler buna göz yummak niyetin
de değiller. Ve onlar için Irak'ın 

Kuveyt'ten çekilmesi de bi.ı aşa
madan sonra yeterli olmayacak
tır. Çünkü, Saddam askeri gücü
nü korudukça yalnız Kuveyt için 
değil, Suudi Arabistan ve petrol 
ba,kımından zengin öteki körfez 
emirlikleri, dolayısıyla Batılılar için 
her zaman bir tehlike oluşturacak
tır. 

ABD tükettiği petrolün yarısını, 
Japonya ise hemen hemen tama
mını bu bölgeden ithal ediyor. 
Diğer Batı 'ülkelerinin çoğu da 
Ortadqğu petrolüne bağımlılar. 

Bu ned'enle petrol fiyatları ve dola
yısıyla bölge üzerinde denetimi 
yitirmemek Batılılar için hayatidir. 
Ama Irak, sahip olduğu uzun 
menzilli füzeler ve kimyasal silah-: 
larla asıl olarak da israil'i ciddi 
biçimde tehdit ediyor. ABD kamu-

DENG 

oyunun son zamanlarda Irak tüze
leri ve kimyasal silahları konusun
da bu denli . hassaslaşmasının 
nedeni de Halepçe ve öteki yöre
·lerde kitleler halinde katledilen 
Kürtler değildir. Amerika Ortado
ğu' daki büyük dostunu, köprüba
şını gözetiyor. Amerikan politikası 
üzerinde ciddi ağırlığı olan Yahu
di lobisi Irak tehditinin ortadan 
kaldırılması için yoğun çaba'harcı
yor. Böylece batı sermayesi ile 
israil'in çıkarları bu olayda çok 
daha belirgin biçimde çakışıyor 

ve Irak'ın dizginlerımesini istiyor. 
Bu nedenledir ki Bush, Irak'ın 
Kuveyt'ten çekilmesinden öte, 
açık açık, Saddam'ın ortadan kal
dırılması gereğinden söz ediyor. 
Batı, Irak'ta kendi çıkarlarına 
zarar vermeyecek ve israil'i tehdit 
etmeyecek yeni bir yönetim arayı
şı içindedir, fırsat düşmüşken 
bunu sağlamak için elden geleni 
yapacaktır. 

Saddam Hüseyin ise, Kuveyt'i 
il hak ettiğini açıklayarak dönülme
si güç bir adım atmış bulunuyor. 
Ekonomik kuşatmaya dayanama
yarak geri adım atması ise, hem 
genel olarak Arap dünyasında, 

hem de duyguları aşırı derecede 
kışkırtılmış Irak toplumunda presti
jini çok düşürecektir. 

Şu anda içine düştüğü güç 
durumdan kurtulmak için Sad
dam'ın şansı var mı? Onun elinde 
de elbet bazı kozlar var. Bunlar
dan biri, son olaylar nedeniyle bir 
kez daha kabaran Arap milliyetçili
ğidir. Gelişmeler, şu anda Arap 
milliyetçiliğini körükleyici etki yapı
yor ve kimi ülkelerde dalgalanma
lara yol açıyor. Saı:ldam, Arapları 
cihada çağırarak bu dalgayı yük
seltmek için ne lazımsa yapıyor. 
Ne var ki, bir Arap ülkesini işgal 
etmiş olan Saddam'ın durumu o 
kadar güçlü değil. Suriye ve Mısır 
dahil, Arap ülkelerinin çoğunun 
Saddam'a karşı olduğu ve ner
deyse tüm dünyanın onu tecrit 
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ettiği bir · durumda, bu dalganın 

fazla bijyüyerek güç dengesini 

değiştirmesi ve onu içine düştüğü 

zor durumdan kurtarması bekle

nemez. 
Saddam' ın ikinci kozu ise çıkı

şına izin vermediği, çoğunu ingi

liz ve Amerikalıların oluşturduğu 

yabancılardır. O, şimdi bu rehine

leri sanayi te~islerine, askeri üsle

re ve benzer stratejik noktalara 

yerleştirerek herhangi bir saldırı

ya karşı caydırıcı bir kalkan ola

rak kullanmak niyetindedir. Batılı

ların bu nedenle daha şimdiden 

ciddi biçimde endişeli oldukları 

görülüyor. Böylesine gangsterva

ri eylemler Saddam rejiminin ulust 

lararası itibarını daha da düşürü

yor, ancak Batılıları temkinli dav

ranmaya ittiği de bir gerçek. 

Bu görece denge ve gerilimli 

durum ne kadar sürecek ve nasıl 

. sonuçlanacak? Kestirmesi güç. 

Kimi çevreler savaş ihtimalinin 

ağır bastığı kanısında. Ancak, bir 

silahlı çatışmaya gerek kalmadan 

da, salt ekonomik ambargoyla 

Saddam rejimini çökertmek mürn
kGn görünüyor. Nitekim, Irak'ın 

can damarı olan petrol sevkiyatı, 

daha şimdiden tümüyle durmuş

tur. Irak'ın dünya ile kara, deniz 

ve hava irtibatı hemen hemen 

kesilmiştir. Sovyetler ve Çin de 

dahil, tüm sanayileşmiş ülkeler 

lrak'a silah satışını durdurdular. 

Bu durumda Irak savaşı nasıl 

göze alabilir, hatta savaş olma

dan da nasıl dayanabilir? Şimdiye 

kadar dünyada hiçbir devlet her

halde böylesine yalnız kalmamış

tı. 

Marks, tarihsel olayların iki 

kez cereyan ettiğini söylemişti: 

Birincisinde trajedi, ikincisinde 

komedi olarak. Hitler'in çöküşün

den şunca yıl sonra onun rolüne · 

özenen Saddam Hüseyin'in duru

mu ise, görüldüğü gibi, komik 

değilse bile trajikomiktir .. 
Bay Saddam'ın ciddi bir 

hesap hatası yaptığı açık. O, her

halde askeri bakımdan, zayıf ve 

küçük Kuveyt'in işgalinin dünyayı 

böylesine ayağa kaldıracağım 

hesaplayamadı. Üstelik Uluslara

rası koşullar, son bir kaç yıl için

de çok değişti. Eskiden olsa 

ABD'ye karşı Sovyetlerin, Doğu 

Avrupa'nın ve onların yanısıra 

başkalarının desteğini arkasında 

duyabilirdi. Ama bugünün yumu

şama ortamında dünün iki kutba 

bölünmüş gergin dünyası hızla 

değişmekte. Artık Sovyetler de 

salt "anti-emperyalizm" hatırına 

Saddam gibi diktatörlere, şovenle

re, mat:eracılara destek vermiyor, · 

hatta karşı çıkıyorlar. Uluslararası 
destek· olmadıkça, milyonluk ve 

iyi donanımlı bir ordunun, T-72 

tanklarının, füzelerin, kimyasal 

silahların yanısıra, dev petrol zen

ginliğinin de bir işe yaramadığı 

açık biçimde görülüyor. 

Saddam'ın ikinci Yanlış Hesabı 

Bu Saddam' ın ilk yanlış hesa

bı değil elbet. On yıl önce iran'a 

saldırdığında da Saddam böylesi 

bir yanlış hesap yapmıştı. O 

zaman da Şahlığın yıkılışı ve ordu 

dahil, iran merkezi kurumlarının 

dağılışı ile, kendisi için uygun tır

satın gelip çattığını s~nmış ve 

i ran seferini ·· başlatmıştı. Daha 

sonra iran'ı fethetmenin o denli 

kolay olmadığını anladı, savaşı 

başlattığına pişman oldu ama, 

eteğini de inatçı Humeyni'nin elin

den bir türlü kurtaramadı. Savaş 

uzun sürdü, her iki ülkeye de çok · 

pahalıya patladı. Yüzbinlerce 

can, yakılıp yıkılan kentler, mah- · 

vol an sanayi tesisleri.. Derken, 

sekiz yıllık savaş gel-gitinin sonun

da, daha çok da Batılıların ve geri

ci Arap yönetimlerinin desteği 

sayesinde Saddam üstün çıktı. 

Bir anda elinde, nasıl kullanacağı

nı bilemediği milyonluk bir ordu, 

uzun menzilli füzeler, kiı:nyasal 

silahlar ve kişisel prestij buldu. 
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Bunun verdiği cesaretle eski yan

lış hesapları bir anda unuttu ·ve 

yeni bir maceyara atıldı. 
Bu yalnızca Saddam'ın suçu· 

mu? 
Hayır. Nasıl Nazizm ve onun 

yol açtığı · 2. Dünya Savaşı tek 

başına Hitler adlı çılgının bir ürü

nü değilse, Ortadoğu'yu ve dün

yayı yeni bir cehenneme boğma

ya aday son gelişmeler de yalnız

ca Saddam Hüseyin adlı psikopa

tın marifeti değildir. 
· ilginçtir, Almanlar nasıl Hitler'i 

çılgınca alkışiayıp iyice delirttiler

se, Irak'ın Arap halkı da Sad

dam' ı öylesine alkışlamaktadır. 

Şu insanlar, iran seferini başlattı

ğı zaman da onu alkışladılar. 

Hadi bu neyse, daha· işin başın

daydılar, savaşın ne getirip ne 

götüreceğini göremediler diyelim. 

Ama ilginçtir, sekiz yıllık yıkım

dan, onca can kaybından, acıdan 

sonra da, sözde zafer kazanmış 

·Saddam'ı, hem de eskisinden 

çok daha çılgınca alkışlıyorlar!. 

Gerçekte bu bir zafer miydi? . 

Bunca ölüye, sakata, acıya, yıkı

ma, açlığa ve sefalete ·yol açan 

savaşın galibi kimdir? Böyle 

durumlarda kitlelere düşen, izledi

ği politika ile pu kötü sonuçlara 

neden olan yöneticiyi alkışlamak 

· mı, yoksa onu bulunduğu yerden 

alaşağı edip linç etmek mi?. 
Elbet, bir diktatörü tahtından 

indirip linç etmek kolay bir iş . 

değil.. Tüm benzerleri gibi Sad

dam' ı da yu halamak kadar al kışla

mamak da zordur! Irak Kürdis

tan'ı halkımız gibi; Irak'ın Arap 

halkının bir börümü de yıllardır 

onun zulmüne karşı direniyor, 

savaşıyor. Onlar bu yolda pekçok 

kurban verdiler. Saddam, bizzat 

Baas Partisi içinde sürekli traş 

yaparak, acımasızca kan dökerek 

diktatörlüğünü sürdürebiliyor. Bu 

nedenle Irak halkını suçlamak 

haksızlık sayılabilir. Yine de 

insan, şoven ve gerici yönetimle-
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rin anlamsız bir savaşa sürükleyip da iyice .halden düşürmek istiyorbunca yakıp yıktıkları Irak'ta ve. ' lardı. 
lran'da, kitlelerin bu ça{ldışı yöne- _Sekiz yıl süren savaş boyunca timleri al kışlamasını de{lil, onlara her iki ülkenin kayıpları da gerçekkarşı aya{la kalkmasını bekliyor. ten büyük oldu. Ama herşey BatılıBu zorba ve gerici rejimiere alkış ların planiarına göre yürümedl. çalacak kad~r ürkek, ya da buda- Petrol zengini Arap ülkelerinin la olanlar, bir bakıma kendi kader- deste{lini alan Irak daha Iyi dayanlerini de çlzip çektikleri acıları hak dı. Savaş Içinde geliştirdi{li uzun etmiyorlar mı?. menzilli füzeler ve kimyasal silah.. 

lar güç dengesini de{liştirdi. Sun-Bugün Saddam'la Kapışanlar lar aynı zamanda Batı teknolojisi-
Bizzat Onu Yaratanlardır nin ürünüydü. Kendilerini savaşın 

Hadi bilinçsizlikten ya da kor
kudan diktatöre alkış çalan ve 
böylece ona yeni cinayetleri Için 
cesaret veren insanları bir yana 
bırakalım, ya düne kadar Sad
dam Hüseyin' e sırt veren, onu 
modern silahlarla ve ileri teknoloji 
ile donatan emperyalist güçler, 
onu paracadestekleyen Arap kral
lıkları, şimdiki durumdan kendileri 
de sorumlu de{liller mi? 

Gerçekte bugünkü Saddam 
Irak' ı onların eseridir. On-yıl önce 
Irak' ı iran'la savaş başlatmaya kış
kırtan en başta ABD oldu. ABD 
böylece, Iran'da işbirlikçi Şahlık 
rejimini yıkıp ABD üslerini kaldı
ran, "elçilik olayı"nı yaratıp kendisi
ni küçük düşüren ve çıka1

rlarına 
ciddi zararlar veren Iran' ı cezalan
dırmak istedi. Ayrıca bu savaşta 
Irak'ın yıpranmasını da umuyor 
ve bir taşla iki kuş vurmayı amaçlı
yordu. ABD gibi öteki Batılı ülke
ler de bu savaşı memnunlukla kar
şıladılar. Bir yandan her iki tarafa, 
aynı zamanda bölgede artan geri
limden dolayı hızla silahianan öte
ki bölge ülkelerine bol bol silah 
ve malzeme satarak karlı bir tica
ret yaptılar; di{ler yandan da, 
savaş karşısında, Kissinger' in 
ünlü "hiçbiri yenmemeli" formülü
nü izlediler. Böylece, bir taraf a{lır 
bastı{lı zaman di{ler tarafa destek 
vererek bu yıkıcı savaşın uzaması
na yol açtılar. Emperyalist güçler, 
Batı karşıtı Humeyni rejimi gibi, 
Sovyetler' e yakın gördükleri lrak'ı 

tatlı karlarına kaptırmış . olan Batılı 
şirketleri bu tür alışverişlerden alı-· 
koymak mümkün de{lildi. 

Özetle, Irak'ta ortaya çıkan 
güçlü ve saldırgan militarizm en 
başta Batı'nın eseridir. ABD ve 
ötekiler, Ortado{lu'da çatışmaları 
kışkırtarak, öç peşinde koşarak, 
kendilerini karlı silah ' ve teknoloji . 
ticaretine kapıırarak ateşle oynadı
lar. Şimdi bu sonuçtan şikayet 

. etmeye hakları var mı? Şimdi 
barış üzerine, ulusların hakları 
üzerine cı.ttıkları o nutuklar tam bir 
Ikiyüzlülük örne{ll de{lil mi? 

Halepçe'de ve Kürdistan'ın 
öteki yerlerinde Kürt halkı kitleler 
halinde kimyasal silahların kurba
nı oldu{lu zaman bile Batı'da gös
terilen tepki ne ölçüde ciddi idi? 
Ye,. Saddam zorbası . Kürdistan 
kent ve köylerini yerle bir edip 
orayı Kürt halkından boşalttı{lı 
1988-89 yıllarında bunların hiç ses
leri çıktı mı? Bu açık bir jenosid 
olayıydı ve insanlık suçuydu. -Bu 
baylar, şimdi Irak saldırısı petrol 
zengini şeyh ve k-rallara yönelip 
Batı'nın çıkarlarını da tehdit etme
ye başladı{lı zaman Irak yönetimi
nin insanlık suçlarından söz etme
ye başladılar. Halepçe'yi ve kim
yasal silahiara kurban olan Kürtle
ri de adeta yeni yeni farkettiler. 
Bu utanmazlıktır. Böylesi bir 
tutumla Ortado{lu'da ya da dün
yanın başka yerlerinde barış koru
namaz, ulusların· hak ve özgürlük
leri savunulamaz. 
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Kaldı ki,_ ABD'nin Panama Işga
linin üzerinden daha bir yıl geç
med! ve ABD birlikleri, "ABD yurt
taşlarının güvenli{llni" ileri surerek 
Liberya'ya daha yeni girdiler. 
Bütün bı.i nedenlerle, son gelişme
ler üzerine ABD'nin ve öteki Batılı 
ülkelerin kopardıkları gürültünün 
barış ve ulusların hakları açısın
dan hiçbir inandırıcılı{lı yoktur. 

Kuveyt ve Suudi Arabistan 
kraliıkiarına ve Saddam'ın son sal
dırı ve tehditleriyle paçaları tutu
şan bölgedeki öteki emirliklere, 
şeyhilkiere gelince, bugünkü sal
dırgan Irak militarizminde onların 
da bir hayli payı var. Petrol zengi
ni bu gerici, ça{ldışı -Arap rejlmle
ri, Irak-iran savaşı boyunca, Arap
lık duygusundan çok, iran'ın yay
dı{lı Islam radikalizminden ürf<1ük
leri için Saddam'a destek oldular. 
Ancak bu şekilde besleyip büyüt
tükleri militarizm ve Arap şovenlz
mi, şimdi onların varlı{lını radikal 
islami akımlardan daha fazla teh
dit ediyor. 

Ne Saddam Bir Kurtarıcıdır 
Ne de Emperyalizm Dost 

Irak diktatörü Kuveyt'l Işgalini 
anti-sömürgecl bir eylem gibi gös
termeye çalışıyor, bir savaş halin
de tüm Arapları kendisinden yana 
cihada ça{lırıyor. Bu demagojidir. 
Şoven, militarist, yayılmacı Sad
dam Hüseyin'in kendi yaptıklarını 
anti-emperyalizm veya anti-sö
mürgeeilik zırhı , arkasına gizleme 
çabası boşunadır. Arabistan'daki 
sınırların ço{lunun Birinci Dünya 
Savaşı sonucunda ve emperyaliz
min çıkarlarına göre çizildi{li bir 
gerçektir. Ama aradan geçen bun
ca zamandan ve birçok devletler 
biçiminde şekillenen Arabistan 
haritasından sonra, Arap halkının 
birli{li, Saddam gibi zorbaların 
eylemleriyle sa{llanamaz. Her 
ülkenin halkı buna özgür iradesiy
le karar vermeli. 

Halkların özgür iradesine ·'5e 

s 
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Bay Saddam'ın saygı gösterdiği 

Iddia edilemez. Emperyalizm söz

konusu yıllarda yalnız Arabistan' ı 

deOil. Kürdistan'ı da böldü. Ama 

Saddam Hüseyin gibileri, Kürt hal

kının kendi kaderini tayin hakkına 

saygı göstermek şurda kalsın, bu 

haıkı ortadan kaldırmak için, gel

miş geçmiş cümle sömürgeci ve 

emperyalistlerin yaptıklarını · kat 

kat aşan zalimce ve alçakca yön

temler kullanmaktan geri kalmı

yorlar. 
Şu anda bölgede karşı karşıya 

gelen güçler, biryanda Saddam 

dlktatörlüğünde somutlanan Arap 

şoveniımi ve militarizm, diğer 

yanda emperyalizm ve onun işbir

likçisi gerici Arap rejimleridir. 

· Emperyalistler, özellikle petrol 

üzerindeki denet~mlerini yitirme

mek için büyük çaba harcıyorlar. 

Bölgede statükoyu . korumaya, 

gerici Arap rejimlerini ayakta tut

maya çalışıyorlar. Bu yolda bir 

savaşı da göze alıyorlar. Bölgede

ki ortaçağ kalintısı krallıklara, 

şeyhliklere gelince, · onlar da ken

di varlıklarını ve imtiyazlarını koru

yup sürdürme telaşındalar. 

Oysa, Arap halkıyla birlikte, 

tüm bölge ve dünya halklarının 

çıkarları farklıdır. Bu halklar .için 

yararlı olan, bu çatışmada sözko

nusu taraflardan birine ya da diğe

rine arka çıkmak değildir. Ne 

bugün Saddam diktatörlüğünde 

öne çıkan Arap şövenizmi ve mili

tariımi Arap halklarına kurtuluş 

ve barış .getirebilir, ne de emper-

. yalizm ve çağı dolmuş Arap rejim

leri halkların dostudur. Arap şove-. 

niımi ve militarizminin bölge halk

Ianna anlamsız bir boğazlaşma

dan, acıdan, kinden başka verebi

lec~i birşey yoktur. Emperyaliz

min ve bölgedeki işbirlikçi, gerici 

Arap krallıklarının niteliği, amaçla

rı üzerinde ise fazla söze gerek 

yoktur. 
Irak diktatörüne elbet dur den

melidir. Ama bölgedeki tek zor-

ba, tek halk düşmanı o değil ki. 

Türkiye de 16 yıl önce işgal ettiği 

Kıbrıs parçasında hala duruyor ve · 

bugün de Kürt halkına karşı bir 

soykırım savaşı yürütüyor. 

i ran' da mollalar rejimi, Irak ve Tür

kiye gibi Kürt halkına karşı ·söinür

geci bir savaş yürütüyor ve "isla

mi devrim" ihracı politikasını ter

ketmiş değil . Suudi' Arabistan ve 

benzeri Ortaçağ rejimleri emper

yalizmin desteği ile ayakta duru~ 

yorlar. Doğu Avrupa'ya, Çin'e, 

Küba'ya, Arnavutluk'a gelince, 

insan hakları konusunda pireyi 

deve yapan Batılılar, Suud i Arabis

tan ve benzerierindeki çağdışı 

rejimleri görmezden, bilmezden 

geliyorlar. Bu tutum Batı'nın çifte 

standardını, ikiyüzlülüğünü ortaya 

seren açik bir örnektir. 

Sonuç olarak· Saddam, Hitler 

türü bir zorba, şoven ve yayılma

cıdır. Ama bölgeye barış ve ada

let emperyalistlerin zırhlıları ve 

paraşütçü birlikleri sayesinde de 

gelmeyecektir. 
Dünyanın başka köşelerine 

olduğu gibi Ortadoğu'ya da barı

şın ve sükunetin gelmesi için, baş- . 

ta BM örgütü olmak üzere, ulusla

rarası kuruluşları güçlü kılmak ve 

bunlara dayanarak uluslararası 

prensipleri etkin biçimde hayata 

geçirmek gerekir. Sözkonusu 

prensipierin başında ise ulusların 

kendi kaderlerini serbestçe belirle

me hakkı ve temel insan hakları 

geliyor. 
Uluslararası prensipierin korun

ması, uluslararası düzenin sağlan

ması şu ya da bu güçlünün eline 

bırakılamaz. Dünyada· bir yandan 

tek tek devletler ve askeri paktlar 

bakımından, askeri birliklerin ve 

· silahların azaltılması yolunda iler

leme gerekirken diğer yandan, 

uluslararası hukukun hayata geçi

rilebilmesi, zorbalığın ve saldır

ganlığın önlenmesi için uluslarara

sı bir denetim ve yaptırım gücüne 

ihtiyaç vardır ve bu güç BM örgü-
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tüne bağlı olarak oluşturulmalıdır. · 

BM bu yönden güçlendirilmeli, 

gerekli araçlarla, yaptırım yetkisiy

le donatılmalıdır. Böylesi bir ihti

yaç günümüzde ciddi biçimde 

gündeme girmiştir. 

Diğer yandan, statükoyu koru

ma adına, geçmişin kaba güce, 

zorbalığa dayanan sınırları ve 

halkiara dayatılan gerici ve anti-

demokratik rejimler savunulma

malı. Ulusların kendi kaderlerini 

tayin hakkı, mevcut sınırlara bakıl

maksızın, koşulsuz olarak tanın

ması gereken bir haktır. Bu yapıl

madan kanlı iç savaşlar ve bölge

sel savaşlar örılenemez. Demok

rasi ve insan hakları konusuna da 

günümüzde artık ülkelerin Içişleri 

olarak bakılamaz. insanlığın vardı

ğı bugünkü aşamada, tüm ülkeler

de temel insan haklarının, diğer 

bir deyişle demokrasinin hayata 

geçmesini gerçekleştirmek insanlı

ğın ortak bir görevidir. Dünyamız

da uluslararası çerçevede olduğu 

kadar, ulusal çerçevede de barı

şı, uygarca ilişkileri sağlayacak, 

şiddeti toplum yaşamından 

söküp atacak bir ortam ancak 

böyle yaratılabilir. 

Türkiye Yine ileri Karakol, 

Paralı Asker 

ABD, Saddam'la herhangi bir 

silahlı çatışma durumunda Türki-' 

ye'yi savaşın içim! çekmek Için 

yoğun çaba gösteriyor. Bu, hem 

üs kolaylıkları, hem Türkiye'nin 

geniş asker deposunu kullanmak 

için ABD'ye ve Batı'ya gereklidir. 

Geçmişten bu yana Türkiye'ye 

hep bir ileri karakol görevi veren 

batılılar, .şimdi Körfez krizi nede

niyle de Türkiye'yi bu işte kullan

mak için elden geleni yapıyorlar. . 

Türkiye'nin sçıvaşa girmesi, bir 

bütün olarak NATO' nun harekete 

geçmesine olanak verecektir. 

Böyle bir durumda silah ve tekno

loji batılılardan, hayatı ucuz ve 

bol sayıdaki "mehmetçlk~ ise Tür-
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kiye'den olacak .. 
Türkiye buna gelir mi? Özal 

yönetimi buna açık. Özal halis bir 
ABD uşağı. ANAP Suudilerle eski
den beri yoğun ilişkiler içinde. 
ABD' nin baskısı ve petrol şeyhleri
nin dolarları karşısında bu aşağı
lık yönetimin direnmesi beklene
mez. Nitekim, göstermelik hükü
meti ve Parlamentoyu da bir yana 
iten ve 

1 
he~şeye kendi başına 

karar veren Özal, ülkeyi daha şim
diden savaş yoluna sokmuştur. 

ABD dışişleri bakanı Baker, 
'Türk dostu" senatör Byrd, 
Kuveyt' in dolar babası kaçak baş
bakanı peşpeşe Türkiye'ye akın 

ettiler. Özal pi;izarlıkta, avuç 
açmada hiç utanmadı. Kerkük-Yu
murtalık petrol boru hattını kapa
makla, Irak'la ticareti kesmekle 
uğradığı zararların faturasını uzat
tı . ABD, bir yandan "zararınızı 

Kuveyt ka.rşılayacak" diye başka 
adres gösterirken, bir yanda·n da 
Japonya ve Federal Almanya gibi 
Batı kulübünün üyesi zengin ülke
leri, Türkiye, Ürdün ve benzeri 
ülkelere yardım için kesenin ağzı
nı açmaya çağırdı. 

Baker'in Türkiye ziyareti sıra

sında yapılan pazarlığın içyüzü 
kamuoyuna yansıdı. Bunun için 
de, 'Türk ordusunu modernleştir
rnek için" ABD' nin açacağı yüklü 
bir kredi ile 40 tantom uÇağı var. 
Kuveyt'in kaçak başbakanı Türki
ye'ye üç milyar yardım sözü ver
di. Özal bir'ara, "yalnızca söz veri
yorlar ama ortada somut birşey 
yok" diye yakınırken, Arabistan 
kaynaklı, ama kimin verdiği belir
siz üç milyar doların Türkiye'nin 
Merkez Bankası'na aktığı anlaşıl
dı. 

Türk hükümetinin krizden 
yararlanmak ve iyi bir vurgun yap
mak için kolları sıvadığı açık. 

Ama Türkiye'yi krizin içine çeken 
başka tutkular ve etkenler de var. 
Bugünkü yönetim, ABD'nin ve 
öteki Batılı ülkelerin beğenisini 

kazanmak, ATa girmeyi kolaylaş
tırmak için Körfez krizini ele geç
mez bir fırsat sayıyor. Özal ve 

adamları 'Türkiye'nin stratejik 
değerinin arttığını" ileri sürüyorlar, 
Son gelişmeler · Türkiye'deki 
şoven çevrelerin Kerkük ve 

· Musul'a yönelik Iştahlarını da bir
kez daha kabarttı. Tam da bu 
gühlerde "Kerkük Türklüğü" ve 
"Musul sorunu" yeniden gündeme 
getirildi. 

Tüm bu nedenlerle, krizin 
başından itibaren Türk hükümeti
nin ABD'den yana ve savaş yanlı
sı bir politikaya hevesle sarıldığı 

görüldü. ABD incirlik üssüne yeni 
F-111 tiloları indirdi. Bunlara ek 
olarak F-117 türünden en modern 
savaş uçakları Türkiye'ye getirildi. 
Bu uçakların bir bölümü Diyarba
kır'daki Pirinçlik üssüne geçirildi 
ve bombalar yüklenmiş halde 
alarm durumuna getirildiler. 

Hükümet daha krizin ilk günle
rinde meclisten savaş yetkisi· iste
di. Ne var ki çoğunluğunu ANAP'
llların oluşturduğu bu meclis bile, 

· Özal'ın ve hükümetin cüretkarlığı 
karşısında, bu yetkiyi istenen 
biçimde tanımayı göze alamadı. 
Savaş ilanını, Türkiye'nin saldırıya 
uğraması haliyle sınırladı. Bu 
karar hükümete dışarıya birlik 
gönderme yetkisi de vermiyor. 
Ne var ki Özal, meclisi devre dışı 
bırakmakta deneyfidir ve bu sınır
ları aşmanın bir yolunu da bulabi
lir. ·Nitekim, <;!aha bu kararın 

hemen ardından, güdümlü Başba
kan Akbulut, herhangi bir meclis 
kararı olmadan da dışarıya askeri 
birlik gönderebileceğini, hatta, 
'Türkiye'ye yönelik bir saldırı teh
didi karşısında" her zaman savaş 
kararı verebileceğini söyledi. (Da
ha sonraki günlerde Özal'ın çaba
sıyla hükümet öneriyi yeniden 
meclise getirdi ve hem dış ülkele
re asker göndermek, hem de baş
ka ülkelerden Türkiye'ye askeri 
birlikler çağırmak konusunda yet
ki aldı.) 

Bu arada Türkiye'de yürütülen 
savaş hazırlığı gözden kaçmıyor. 
Irak sınırına askeri birlikler yığıldı. 
Ordu alarm durumuna getirildi. 
Bölgeye 150.000 kadar gaz mas-
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kesi gönderildi (elbet askerler, 
polisler, yöneticiler için .. ) Yoğun 
biçimde sivil savunma hazırlıkları 

var. istanbul gibi Irak tüzelerinin 
ve uçaklarının ul,aşması güç kent
lerde bile sığınaklar gözden geçiri
liyor, halk sığınak kazmaya çağın
lıyor. Basra Körfezi' ne bir savaş 
gemisi ile 500 dolayında bir aske
ri. birlik gönderme hazırlığı yapılı
yor. Özal bir savaşın kaçınılmaz 
olduğunu ileri sürüyor. · 

Özetle, Özal-Akbulut yöneti
mi, Körfez'de patlak verebilecek 
bir savaşa kesin biçimde angaje 
olmuşlardır. Türk ordusu bu 
savaşta paralı asker rolü oynaya
caktır. 

Türkiye'nin savaşa girmesinde 
Kürt ve Türk halklarının ise hiçbir 
yararı yoktur. Bu, batılı emperya
listlerin, petrol zengini Ortaçağ 

şeyh ve krallarının ve Türkiye'nin 
kaderini şu anda elde tutan satılık 
ANAP iktidarının temsil ettiği bir 
avuç haramzade ve vurguncunun 
çıkarı için Türk ve Kürt emekçileri
nin savaş alanlarında kırdırılması 
demektir. Irak-iran savaşında en 
büyi:ik zararı sınır yöresindeki Kür
di?tan gördü. Türkiye-lrak arasın
daki bir savaşta ise Kürdistan baş
lıca ve belki de tek savaş alanı 
olacak, ülkemiz yakılıp yıkılacak, 
halkımız kati edilecektir. Sınır yöre
sinde yalnızca asker ve polise 
gaz maskesi dağıtanlar, belli ki 
bu bölgenin on milyon halkını kim
yasal silahlardan korumayı hiç 
qüşünmemekteler. 

Sonuç olarak, emperyalistlerin 
planları ve satılik ANAP iktidarının 
hevesleri yüzünden Kürt ve Türk 
halkları büyük bir tehlike ile karşı 
karşıyadırlar. Bu oyunu önlemek, 
halklarımızı büyük bir felaketten 
korumak, bu amaçla kamuoyunu 
uyarıp harekete geçirmek için 
ülkemizin tüm aydın, onurlu, yurt
sever insanların kaybedecekleri 
zaman yoktur. 

Körfez krizi ve başgösteren 

savaş tehlikesi bir . başka açıdan 
da ANAP iktidarının işine yarıyor. 
Krizin hemen öncesinde ülke kay-
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namakta idi. Memur gösterileri 
ülkenin dörtbir yanını sarmıştı. 

Özellikle istanbul, gecekonducula
rın direnişleri, susuz kalan halkın 
gösterileri, politik davalara karşı 

gösteriler ve benzer ~ylemlerle 

çalkalanmakta idi. Zindanlardaki 
gazetecilerin sorunu gündemin 
ön sıralarında idi. Cezaevlerinde 
yeni açlık grevleri patlak vermişti. 
Kürt halkının eylem ve direnişleri 
çeşitli biçimlerde devam ediyor
du. Ülke daha kitlesel, yığınsal 
gösterilere gebe idi. Güçlü top
lumsal patlamaların gelip kapıyg 
dayandığı bizzat burjuva basının
da ve yönetici sınıfın çeşitli sözc~
leri arasında endişeyle dile getirili
yordu. 

işte böyle bir aşamada patlak 
veren kriz ve ortalığı saran savaş 
havası tüm sorunları ikinci plana 
itti, kamuoyunun dikkatlerini iç 
sorunlardan uzaklaştırdı. Memur
ların, patlama noktasına gelmiş 

tüketicilerin eylemleri yatıştı. On 
yıldan beri zindanlarda tutulan 
yüzyıllara hükümlü gazetecilerin 
durumu, insan hakları sorunu bir 
anda unutuldu. Kuşku yok, Özal 
ekibi bu durumdan son derece 
memnundur. Üstelik de Özal ve 
bugünkü yönetim, krizle ilgili ola
rak kraldan daha çok kralcı tutu
muyla Batılılardan aferin almış, 

onların adet~ gözdesi olmuştur. 

Böyle bir durumda, "insan hakları
na pek tutkun" Batılı bayların Türk 
yönetiminin cinayetleri karşısında 
sus-pus olmaları şaşırtıcı değil.. 

Görülüyor ki, savaşın kendisi 
gibi, ortaya çıkan savaş havası, 

yani sözkonusu gerilim de ancak 
gerici, sömürücü çevrelere yara
maktadır. 

Saddam'ın Yeni Manevraları- . 

iran'la Yumuşama 

Saddam, daha şimdiden, çev
resinde sıkışan çemberi kırmak 

için daha da şaşırtıcı numaralara 
yöneldi, iran'a barış çağrısında 
bulundu ve eski isteklerinden vaz
geçerek Irak-iran sınırının Şattüla
rap'ın ortasında!"' geçmesini 
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kabul ettiğini, halen Irak birlikleri
nin işgalinde olan i ran toprakların
dan çekileceğini ve iran'lı savaş 
esirlerini iade edeceğini dile getir
di. Bu açıklamayı izleyen günler
de gerçe~en de birliklerini işgal 

altında tuttuğu iran toprakların
dan çekti, 24 bin dolayındaki 

savaş esirlerinin karşılıklı iadesi 
başladı. · ,_ 

Saddam böylece Doğu sınırın
da rahatlamak, bu sınırda ambar
goyu kırabilmek, burdaki birlikleri
ni savaş tehlikesi olan öteki sınır
lara_ kaydırmak istiyor. Ama bunu 
yapmakla, aynı zamanda, onca 
kayba, acıya ve yıkıma yol açan 
Irak-iran savaşının boşunalığını 
da göstermiş oldu. Acaba bunun 
hesabını ondan soran çıkmaya- -
cak mı? "Bütün bunlardan vazge
çeceklin de neden ülkeyi sekiz yıl
lık bir savaşta tükettin?" demeye
cekler mi? Ama öyle anlaşılıyor ki 
Saddam için (m önemli şey kendj 
iktidarıdır. O bu iktidarı korumak 
için her türlü çılgınlığı yapabilir. 

iran ise Saddam'ın bu çıkışını 
olumlu ve "makul" buldu. Bu anla
şılır birşey. Bu "uzlaşmaya" başka 
nedenler yol aÇsa da, sonuçlar 
iran'ın işine geliyor. Diğer yan
dan; Saddam' ın sözüne, veya 
onunla yapılacak bir barışa ne 
ölçüde güvenilebilir? Şattüla
rap'la ilgili olarak Irak'la iran 
daha önce de, 1975 Cezayir 
anlaşmasını yapmamışlar mıydı? 

O zaman da Kürt direnişi karşısın
da sıkışan Saddam, iran'a taviz 
vererek Kürtleri tek düşürmüş; 

ancak düze çıkar çıkmaz, ilk fır

satta anlaşmayı bir yana iterek 
iran'a saldırmıştı. Bu kez de öyle 
olmayacağının garantisi ne? Sad
dam Irak'ta iktidarını ve bugünkü 
terör çarkını koruduğu sürece, 
öyle olmaması için hiçbir neden 
yoktur. 

Besbelli i ran yönetimi de aptal
lardan oluşmuyor. Onlar Sad
dam' ın tavizlerini memnuniyetle 
karşılıyorlar. Ama öyle görünüyor 
ki, Saddam'a karşı tutumlarını 

yumuşatsalar bile, (iran insani 
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amaçlarla lrak'a yiyecek ve ilaç 
göndereceklerini söylediler) 
ambargodan tümüyle vazgeçmek , 
niyetinde değiller. 

Kürt Halkı ne Saddam'ın, 
Ne de Emperyalist ve Gerici 

Güçlerin Tarafını 
· Tutmak Zorunda De~ildir 

Dara düşmüş ve karşısındaki 

güçleri bölmek, cepheyi daralt
mak isteyen Saddam Hüseyin'in, 
Kürtlere de Uzlaşma elini uzatma
sı şaşırtıcı olmaz. Nitekim, bir 
süredenberi -daha Irak birlikleri
nin Kuveyt'i işgalinden önce
B.ağdat hükümeti ile ona karşı 

savaşmakta olan bazı Kürt örgüt
leri arasında yeniden görüşmele
rin başladığı bilinmektedir. Sad
dam .Hüseyin, böyle durumlarda 
Kürtleri görüşme masasına çağır
makta, bölmekte, tereddüde 
düşürmekte oldukça tecrübelidir. 
Daha şimdiden, buna ilişkin çaba
ları ve propaganda savaşı basına 
da yansıyor. S9zde kimi Kürt peş
mergeleri ve !iderleri, "Irak yurdu
muzdur, yabancı saldırganlara 

karşı lrak'ı, Saddam Hüseyin'i ve 
müslümaniiğı savunacağız," 

demişler.. Besbelli Saddam, 
abartma, ya da düpedüz yalan 
haberlerle, düne kadar kimyasal -
silahlarla bombaladığı, yok etme- · 
ye çalıştığı Kürt halkını etkilemek 
istiyor. Onun eli altında elbet bu 
tür uşaklar vardır ve yel)ilerini de 
bulabilir. Ama Saddam'ın Irak'ın 

Arap halkı için bile savaşmadığı, 
bu halkı da yıllardırazgın bir terör
le ezdiği, sayısız cinayetler işledi
ği belli birşeydir. Onun ne derece
de· Müslümanlık için savaştığı ise, 
iran'a karşı açtığı fetih savaşın
dan ve Halepçe'ye attığı kimyasal 
silahlardan bellidir. Bu tür dema
gojileri ancak alçaklar ileri sürebi
lir ve ancak budalalar onlara 
ka nar. 

Kürt hareketi 1970'1i yıllarda 

gerçekten ciddi hatalar yaptı. 

Emperyalizm, Irak'ın petrolleri mil
lileştirme politikasına karşı Kürt 
hareketini bir koz olarak kullandı. 
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Kissinger gibi bir alçağın ağzıyla, nık olmalı, birkez daha oyuna gel
el altından Kürtlere, "silah ve para memeli. Kürt halkının zorba Bağ
bizden .. Bağdat hükümetine karşı dat yönetimine karşı yıllardır 
savaşın, bağımsız devlet kuru~; yürüttüğü mücadele, kak-iran 
petrolleri de yine biz işleyelim," . savaşının durinasına ve son iki yıl
dendi. Onlar, böylece lrak'ı bir iç · daki büyük kayıplara rağmen 
savaşa sürükleyip petrollerin milli- bugün de sürmektedir. Ama Kürt 
leştirilniesini önlemeye çalıştılar. ulusal haketi taktiklerini emperya
Baas Partisi'nin /ikiyüzlülüğü ve listlerin veya Kürt halkına dost 
kışkırtmalarının da etkisiyle Kürt- olmayan başka bölge devletleri
ler bu oyuna geldiler. Baas ve nin çıkar ve hesaplarına, vaatleri
Komünist Partisiyle ortak cephe- ne göre çizmemelidir, onların 
ye katılmaya yanaşmadılar -ki gelip geçici desteğine güven me
bu, Irak'ta güç dengesini ilerici melidir. Kürt ulusal hareketi uzun 
güçlerden yana değiştirebilirdi, vadeli hedefler gözetmeli, bağım-
1970'te benimsenen otonemi söz- sız bir politika izlemeli ve bundan 
leşmasinin yaşama geçirilebilme şaşmamalıdır. 
şansı artardı; Irak'ta Kürt halkı, Batılılar Kürt halkının mücade
tüm haklarına kavuşmasa bile, fesini ve Saddam'ın cinayetlerini 
önemli mevziler kazanır, gelişme yeni mi fark ediyorlar? Onlar koz
yoluna girer ve durum bugünkün- . larını Saddam'la paylaşacaklarsa 
den çok farklı olurdu.- Ama Kürt- buyursunlar paylaşsınlar; buna 
ler ABD'nin vaatlerine güvenip yetecek kadar güçleri var. Ama 

. savaşa . girdiler. Sonrası ise bilini- Kürt hareketini bir koç başı gibi 
yor: ABD ile birlikte Kürtlere söz- kullanmaya kalkmasınlar. 
de destek olan Şah, Irak'la anla- Eğer bölgedeki son gelişmeler 
şıp sınırı kapattı, Kürtleri yalnız Kürt _ulusal hareketinin uluslarara
bıraktı.. ABD ise Kürtleri kendi sı kamuoyunun gündemine girme
kaderlerine terk etti. Kürtler açık- sine hizmet ediyorsa bu iyi birşey
ça oyuna geldiler. Bu, onlar için dir. Kürt ulusal güçleri uluslarara
lrak Kürdistanı'nda bugüne kadar sı düzeyde elbet çeşitli destekler 
süren bir. çatışmaya, acı yenlig ile- arayacaklardır; bu doğal olmak
re, Kürdistan' ın bu parçasının tan' da öte, gereklidir. Ama bu 
yanıp yakılmasına, büyük ölçüde dayanışma ve destek, Kürt hare
boşalmasına yol açtı . · ketini başkalarının çıkarı için, tek 

ABD ve öteki Batılı ·ülkeler, başına altından kalkamayacağı 
şimdi Irak diktatörü ile birkez bir askeri eyleme, yeni bir mace
daha, hem de eskisinden çok raya itmeye yol açmamalıdır. 
daha geniş boyutlarda karşı karşı- Kürt hareketi, Kürdistan dağla
ya gelince, yeniden Kürtleri hatır- rında zaman zaman 20-30 bin 
ladılar. lrak'ı saran ekonomik dolayında bir peşmerge gücü 
kuşatma, . ABD,.nin, ingiltere'ııin, yaratmanın, düşmana indirilen 
öteki Batılıların ve hatta kimi Arap önemli askeri darbelerin, hatta 
ülkelerinin Irak sınırına yığdıkları geniş kurtarılmış ,bölgelerin yetme
askeri birlikler, yüzlerce modern diğini son 30 yılın çleneyleriyle 
savaş uçağı, savaş gemileri, füze- çok iyi kavramış olmalıdır.Bunlar, 
ler yetmiyor; bir de Irak'ın içind,e Kürt hareketinin büyük kayıpları
harekete geçirebilecekleri yandaş na, Kürdistan'ın yanıp yıkılmasına 
güçler gerekli kendilerine; o engel olamadı. Ülkemizin bugü(l
zaman Saddam'ın hakkınçfan gel- kü somut, tarihsel koşullarında, 
rnek kolaylaşacak. Görülüyor ki halkımızın amaçlarına ulaşması 
Batı, Kürtleri birkez daha koz ola- için, ülkemizi bölen devletlerin 
rak kullanmaya çalışmaktadır. tümünü değilse de, en azından 

Kürt halkı emperyalistlerin bazılarını kapsayan köklü devrim
yeni planları karşısında elbet uya- ci ve demokratik değiŞikliklere. 

DENG 

gerek olduğu bizce açıktır. Bu 
nedenle Irak Kürdistan'ı yurtsever 
güçleri de, bir yandan kendi birlik
lerini sağlamlaştırırken, diğer yan
dan ülkenin bütünündeki değişik
likleri gözetmeii, lr~k demokrasi 
güçleriyle elele vermeli; Bağ
dat'ta, mevcut militarist ve şoven 
çarkı dağıtacak, Kürdistan yurtse
ver güçlerinin istemlerini karşılaya
cak, halkın özgür oyuna dayanan 
demokratik bir yönetimin işbaşma 
gelmesi için çaba göstermeli. Kür
distan yurtsever hareketi gücünü, 
Irak'ın bütünündeki devrimci ve 
demokratik güçlerle uyum içinde 
kullanmalı ve zamansız tüketme
meli. 

Krizin Muhtemel Sonuçları 

Körfez krizi ne kadar sürecek 
ve nasıl sonuçlanacak? Bir savaş 
olacak mı, yoksa silahlı çatışma
ya meydan vermeden soruna bir 
çözüm bulunacak mı? Kriz Irak'ta 
ve bölgede ne gibi sonuçlara ve 
değişikliklere yol açacak? Bu 
sorularla ilgili kesin öngörülerde 
bulunmak mümkün değil. 

ilk günlerdeki ısınma ve bir 
silahlı çatışmaya doğru tırmanış, 
son günlerde, soruna diplomatik 
yollarla çözüm bulunması için 
yapılan yeni girişimlerle birlikte 
bir parça yavaşlamış görünüyor. 
Diğer yandan, BM Genel Sekrete
ri Peres De Cuellar'ın, Ürdün Kra
lı Hüseyin'in ve öteki arabulucula
rın çabalarının sonuç vermemesi 
halinde gerilimin yeniden tırman- ' 
ması ve işin silahlı çatışmaya var
ması pekala mümkündür. ABD 
körfezdeki gucunu arttiimaya 
devam ediyor. 

Savaşın iki taraf için de pahalı
ya mal olacağı, bölgede, şiiT)di
den kestirilemeyecek çapta bir 
yıkıma yol açabileceği ise bellidir. 
Bu nedenle Batılıların ve Arap 
dünyasındaki yandaşlarının, Sad
dam rejimini çökertmek için eko
nomik abluka ve politik baskı 
yolunu tercih etmeleri akla daha 
yatkındır. Eğer ilerde Sadddam 
karşıtı cephe bölünüp ondan bek-
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lenmedik gedikler açılmazsa, reji
min böylesine sıkı bir ekonomik 
ablukaya uzun süre dayanması 

olanaksızdır. Ekonomik abluka 

yolu belki biraz uzun sürecek, 

ama tüm taraflar için daha az kay

ba yol açacaktır. 
Geniş boyutlu bir silahlı kapış

ma, kuşku yok, Saddam rejimini 

de silip süpürecektir. Ablukanın 

uzun sürmesi halinde de rejimin 
çökmesi en güçlü ihtimaldir. Irak 

halkının, uzun süren bir ablukanın 
getireceği yıkıntı ve öfkeyle aya
ğa kalkarak ülkeyi bunca felaket
Iere sürükleyen bu kanlı rejimi 
devirmesi doğal bir sonuç olur. 
Öyle görünüyor ki bu kriz Sad
dam'ın sonu olacak. Saddam' ın 

gitmesi, Irak'taki militarisı çarkın 

dağılması ise, tüm Irak açısından 
olduğu gibi, yıllardır bu acımasız 
rejim tarafından ezilen Kürt-toplu
mu için de yeni ufuklar açabilir. 
lrak'ta, bu despot rejimin yerine 

demokratik bir rejim kurma ola
nakları ortaya çıkar. Böyle bir 
sonuç, bölgeyi genel olarak olum
lu biçimde etkiler. Ancak bölge
nin Ortadoğu olduğunu da unut
mamalı. Burada bir zorba ancak 
diğer.bir zorba tarafından ve aske
ri darbeyle devrilebiliyor. i ran Şah
lığı'na karşı görülen türden halk 
ayaklanmaları ise istisnadır. 

Di{ıer bir ihtimal de, Irak'ın 

Kuveyt'ten birliklerini çekmesi ve 
ülkenin bağımsızlığını, toprak 

' bütünlüğünü yeniden kabul etme
sidir. Bu durumda, Batı'nın Sad
dam'dan tümüyle kurtulma özle
mine rağmen, bir savaş ihtimali 
esas olarak ortadan kalkacaktır. 

Daha şimdiden Kuveyt'i 19. viiaya
ti ilan etmiş olan Irak için böylesi
ne bir geriye dönüş güç bir ihti
maldir. Ama, şaşırtıcı manevrala
rıyla ün salan Saddam, tümüyle · 

mat olmamak için, lran'a barış 

önerisinde de olduğu gibi, geri 
bir hamle yapabilir. Böyle bir 

durumda, tüm olan bitene rağ

men Saddam'ın yine başta kalma
sı , biri fırsatını bulup da onu devi
rineeye kadar, pekala mümkün

dür. -
· ıo 

DENG 

Diğer yandan, savaş çıksın ya den, "emperyalizmin bir Kürt dev

da çıkmasın, bu kriz bölgedeki leti kurma planlarından• söz eder 

dengeleri daha şimdiden sarsmış- · oldular. Bu iddialar bir kez daha 

tır. Bağdat'taki rejimin yaşama · gülünçtür. Her ulus gibi, Kürt ulu

şansı Çok azaldığı gibi, Kuveyt sunun da kendi devletini kurması, 

emirinin de, ABD' nin ve öteki Batı- kendi ülkesinde özgür ve ege

lı güçlerin uçakları ve savaş gemi- men olması elbet onun en doğal, 

leri sayesinde ·yerine dönmesi temel bir hakkıdır. Ne var ki, Kürt 

mümkün olsa bile, orada uzun halkının gücü ve uluslararası 

süre kalacağı şüphelidir. Yeniden koşullar bir bütün olarak buna 

kabaran Arap milliyetçiliğinin dal- uygun hale gelmedikçe, başkaları 

gaları öteki çağı dolmuş kral ve bunu Kürt halkının yerine yapma

emirlikleri de tehdit ediyor. Sözko- yacaktır. Emperyalizme gelince, 

nusu şeyh aileleri bugüne kadar o, hiç de iddia edildiği gibi, tarih

petrolün üstünde görülmemiş bir te bir Kürt devleti kurmak için 

saltanat kurdular. Körfez bunalımı planlar yapmamış, çaba harcama

kitlelerin onlara karşı tepkisini yük- mış; aksine, çıkarları öyle gerektir

seltti. Arap dünyasında iç çelişki- diğl için bunu engellemiştir. 

ler derinleşti. Bu ,durumda yakın Bugün de Batılı güçlerin böyle bir 

geleceğin, Arabistan'ın bu çağı sorunu yoktur. Kürt yurtsever güç

dolmuş emir ve şeyh ailelerini de leri şu ya da bu dış güçten böyle

silip süpürmesi bir sürpriz olmaz. si bir iyilik bekleyemezler. Bu 

Emperyalist güçlerin 1. Dünya tümüyle bir düş olur. 

Savaşı sonrasında çizdikleri hari- Diğer yandan, gelişmeler 

tanın değişmesi -güçlü bir ihtimal- bölgede statükoyu zorluyor ve 

dir. Kum üzerine çizilen kimi sınır- haritalarin değişmesini, en azın

ların silinmesi, yerıi bileşimierin dan yeni türden bileşimleri günde

ortaya çıkması doğal olur. Emper- me getiriyor. Böyle bir aşamada 

yalistlerin ve onlarla birlikte bölge- Kürt sorununun da gündeme gir

deki kral ve şeyhlerin saltanatları- mesi engellenemez. Kürdistan'ın 

nı ve bir tüm olarak statükoyu parçalanmış durumu sürdürüle

korumak için çaba sarfeden baş- rek ve 30 milyonluk koca bir ulu

kalarının da bu saatten sonra sun hakları Inkar edilerek bölge

değişimin önüne geçmeleri
1 

ola- de barış ve sOkun sağlanamaz. 

naksızdır. Bu bölgede de Berlin Kürt sorunu da adil bir çözüm 

duvarları yıkılacaktır. · için dayatıyor. 

Kürt Sorununa Adil Bir Sorunu daha etkin biçimde 

Çözüm Bulunmadan Bölgeye gündeme getirmek ve adil bir 

Barış ve Sükunet Gelemez çözümu sağlamak içinse, en baş-

Emperyalizmin 1. Dü'nya ta, Kürt yurtsever güçlerinin birliği

Savaşı sonrasında suni sını'rlarla ne ve uyumlu, bağımsız, doğru 

bölüp parçaladığı ülkelerden biri bir politika izlemelerine gerek var. 

de Kürdistan'dır. · Bölgeyi derin Çeşitli parçalardan Kürt örgütleri 
ve liderleri bir kez daha tarihsel 

biçimde sarsan bu bunalımın 

sonuçları Kürdistan'ı nasıl etkiler, bir sınavla karşı karşıyalar. 

bunu da şimdiden kestirrnek ola-
naksızdır. Ama Kürt yurtsever 

hareketi, ülkemizin ve halkımızın 

yüzyıllardır süren kötü "kaderini" 

değiştirmek için gelişmelere hazır-
lıklıolmalı. 

Kürt sorunu gündeme 
gelince, çoğu zaman, hem de ile
ricilik adına, bu sorunun arkasın
da emperyalizmin parmağını ara. 

yan kimileri, s?n günlerde yeni-



DEVLET KÜRDiSTAN'DA İNSAN HAKLARINI 

ÇİGNEMEYE DEVAM EDECEGİNİ AVRUPA KONSEYİ'NE BİLDİRDİ 

C. MERT 

T.C. Kürdistan'da insan . hakl~t1J11 askıya,aldıW,~ Tür
kiye'nin AVRUPA KONSEYI DAIMI TEMSILCISI aracı
lıW,yla Avrupa Konseyi'ne bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 
" 1- T.C. ulusal güvenli~ine karşı tehditierin oldu~u-

nu, 
2- Devletin ve milletin ulusal güvenli~inin ço~unluk

la Güneydo~u Anadolu illerinde ve kısmen de komşu 
illerde tehdit edildi~ini, 

3- Şiddet olaylarının ve terörist hareketlerin de~iş
kenli~inden dolayı hükümet böyle hareketlerle başa çık-

. mak için sadece güvenlik güçlerini kullanmakla kalma
yıp, T.C' nin di~er parçalarında ve hatta yurtdışında olu
şan zararlı düşünceleri ve sendika haklarının kötü kulranıl
masının önüne geçmek için yerinde adımlar attı~ını, 

4- Bu nedenlerle de, Türk Anayasası'nın 121. mad
desine uygun olarak davranan Türk Hükümeti'nin 424 ve 
425 numaralı kararnameleri ilan ettiQini, bu kararnameler
le ·de Avrupa Konseyi'nin Insan Hakları ve Temel Özgür
lükler'le ilgili 5,6,8,10,11 ve 13. maddelerindeki haklara 
dakunularak bu hakların azaltıldı~ını• 23 AQustos 1990 
tarihli bildiri ile Avrupa Ko"ıseyi'ne bildirmiştir. Bu bildiri
nin ingilizce ve Türkçe metinlerini belgesiyle ayrı bir 
bölümde yayınlıyoruz. · · 

T.C. bu bildirimi AVRUPA KONGRESI insan hakları
nın uygulanmasına ilişkin 115. maddesi'nde yer alan •va
hi.m kriz" tanımına dayanarak yaptı~ını AVRUPA KONSE
YI'ne bildirmiştir. 

OLAY NASIL DUYULDU? 

T.C. 'nin bu giriŞimini GÜNEŞ Gazetesi 20 Eylül 
tarihli nüshasında kısa bir haberle duyurdu. 

Güneş Gazetesi bu haberi Fransa'da yayınlanan 
· LIBERATION Gazetesinden aktararak vermişti. 

TEPKiLER 

HEP'in Kars Milletvekili Mahmut ALINAK bu olayı 

meclise getirdi. Hükümet'e bu konuda sorular sordu. 
Hükümet, Kürdistan'da "insan haklarını a*ıya alma girişi
mini" doQruladı. Devlet Bakanı Kamuran INAN, hüküme-
tin bu girişimini savundu. . . . 

YURTSEVER, DEVRIMCI, DEMOKRAT basın T.C.'
nin bu girişimine karşı yoQun tepkiler gösterdi. 

Körfez Krizi ve savaş senaryolarıyla birlikte Kürt hal
kına yöneltilen yeni tehditler, insan haklarını askıya alma 
girişimleri, soykırım planları, cezaevlerindeki sürgün, tec-

"{it, tek hücre ve tek havalandırma operasyonları, idamla- · 
rın onayiatıiması ve infazı komploları Kürdistan'da ve Tür
kiye'nin her yerinde yı~ınsal direniş ve açlık grevleriyle 
protesto edildi. · 

15 Eylül1990 günü Diyarbakır'da toplanan. Diyarba
kır, Tunceli, Siirt, Van, Adıyaman, Urfa IHD yönetim kuru
lu başkanları Kürdistan'a yöneltilen t:?askıları protesto etti
ler ve bir ça~rı metni yayınlayarak • tüm demokratik 
örgüt ve insan hakları savunucularını• bölgeye davet etti-
ler. · 

istanbul iHD Başkanı Av. Ercan KANAR, "baskılara 
ve a~r insan hakları ihlallerine karşı aktif mücadele vere
ceklerini ve bu konuda kampanya başlattıklarını• açıkladı. 

IHD Mersin Şubesi Yönetim Kurulu ve lzmir IHD 
sert tepkiler gösterdiler ve • baskılara son verilmesini" 
istediler. 

HEP istanbul il Yönetimi, il binasını bu baskıları pro
testo etmek isteyen kitleye açtı. 18.10.1990 günü HEP lı 
Binasında kitlesel açlık grevi b~şlatıldı . Açlık Grevi 
18.10.1990 gününden, 20.1 0.1990 pazar günü gecenin 
geç saatlerine kadar sürdü. 

HEP milletvekilleri bölgeye da~ılarak, olayları ve 
gelişmeleri yerinde inceleyerek, halkla kapalı salon top
lantıları yaptılar, "idamlaqn infazı• girişimlerini, "Hücre Tipi 
Cezaevlerine sürgün" , ·ınsan haklarının askıya alınması
nı• protesto etmek amacıyla açlık grevine katılan halkı 

ziyaret ederek moral verdiler, onları desteklediler. 
Burjuva gazeteleri bu yoQun tepkileri yeteri kadar 

yansıtmadı. Bu konuda kamuoyunu doQru haber ve 
yorumlarla bilgilendirmedi. HEP milletvekillerinin de çaba
larını görmezden geldi, · kamuoyundan sakladı. 

En ilginç olanı da HEP Genel Sekreteri lbrahim 
AKSOY'un Diyarbakır'da açlık grevi yapan halkla görüşür
ken çekilen kitle içindeki resmi Cumhuriyet gazetesinde 
yayımianmasına ra~men, gazetenin resiml~ ilgili haberin
de lbrahim AKSOY'dan ve HEP'ten hiç sözedilmemiş 
olmasıydı. Bu durum kamuoyunun dikkatini çekti, Cum
huriyet gazetesi de bu devekuşu politikasından dolayı 

kemik duruma düştü. . 
Adana HEP ll Binası da açlık grevine açıldı. Binleri 

aşan kitlesel katılımla açlık grevine katılanlar "ldamların 
infazı girişimlerini, hücre tipi cezaevi uygulamasını, insan 
haklarının askıya alınmasını• protesto ettiler. Adanalılar, 

açlık grevierine ara verirlerken; "bu baskılar devanı ettiQi 
sürece yine burada placa~ız, açlık grevierini ve demokra
si mücadelemizi en etkili bir şekilde sürdürece~iz" dedi-
ler. · 

BU NE iLKTiR NE DE SON 
T.C. sanki ilk kez mi Kürdistan'da insan haklarını 

çiQniyor1? O daha kuruluşundan beri Kürdistan'da insan 
haklarını ihlal ediyor. · 

Sömürgeci boyunduruk altında tutulan halkımız 

ça~ımızın en mazlum halklarından biri olarak çok uluslu 
Türk Devleti'nin anti-demokratik uygulamalafının boy 
hedefi haline getirilmiştir. Kürt halkı ta başından ._fdııçl, -

:· ) Jl · 
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şoven, milliyetçi politikaların tahribatını yaşıyor. A~ır baskı
larla, soykırımlarla, sürgünlerle halkımıza acı çektiriliyor. 
lrkçı, faşist darbeler, cuntalar ve del(letin dolu. dizgin terö
rü 70 yıldır halkımıza kan a~latıyor. 

Türkiye'de Kürt halkına karşı izlenen genel politika 
her zaman insanlık dışı olmuştur. Hiçbir zaman Kürdis
tan'da insan haklarına riayet edilmemiş, bırakalım hukuk 
devleti prensiplerini, kanun devleti ilkeleri bile ülkemizde 
işletilmemiş, baskıya, zulme, sömürüye ve tatana dayalı 
"inkar" ve "terör" politikaları sistemli bir şekilde halkımıza 
dayatılmıştır. 

Türkiye Cümhuriyeti devleti ve onun hükümetleri
nin, Kürt halkına karşı bugüne kadar izledi~i politika ne 
bilimle ne gerçeklerle ne de genel hukuk ilkeleriyle ba~
daşıyor. 

Dersim'deki, Zilan'daki, daha bir çok yerdeki kırım
tarla, şiddetli baskıyla, sansürlerle, sürgünlerle, işletilen 
assimilasyon çarkıyla Türk Devleti sistemli bir şekilde 
Kürt halkını köleleştirmeye çabaladı. 

Halklar arasındaki ilişkiler gönüllü birli~e dayalı ola
rak, eşit haklılık ilkelerine göre kurulmadı. Devletin temeli 
adil, demokratik olarak oluşturulmadı.Eşit haklı demokra
tik devletin yerine, zora dayalı tek ulusun "üniter" devleti 
çok ulusl~. yapıya zorla dayat!.ldı. Ger~e~in t~~ ters!.ne 
herkes "Turk" sayıldı. Başta Kurt halkı olmak uzere tum 
azınlıklar da her türlü ulusal, kültürel haklarından yoksun 
bırakıldılar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi andlaşmalardan, 
uluslararası konferans ve sözleşmelerden do~an haklara 
ba~lı kalmadı~ı gibi birçok taahütlerini de yerine getirme
di. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Konseyi'ne baş
vurarak "Kürdistan' da insan haklarına uymaca~ını" belirte
rek uluslararası taahütlerinden sanki ilk defa mı cayıyor. 
Aslında, o bunu alışkanlık haline getirmiştir. Kürtlerin tüm 
ulusal-demokratik haklarını süngüyle bastırdı~ı gibi, Kürt
ler açısından hiçbir kurala, herhangi bir kaideye hiçbir 
zaman uymamış ve hiçbir yükümlülü~ünü de yerine getir
memiştir. Tarih belgeleriyle buna tanıktır. Bugün de bir 
kez daha tanık oluyor. 

Sevr Antiaşması'yla Kürtler açısından do~an haklar 
~udretl,iler tarafından · safdışı edilirken Lozan'da sıkışan 
ısmet lnönü; "Kürtlerin ayrı bir devlet kurmalarına gerek 
yoktur; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Türkleri 
oldu~u kadar, Kürtleri de temsil ediyor. Yeni kurulan dev
lette Kürtler her bakımdan Türkler ile eşit olacaktır" demiş
ti. 

Oysa ismet · Paşa'nın ve Türk Devleti'nin taahüdü 
konferansın imzatanmasından hemen sonra unutuldu. 
Arka~ından bir "inkar ve terör" politikası başlatıldı. 

O günden bu yana "Kürt" ve "Kürdistan· sözcükleri 
birer tabu sayıldı. . 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti imzaladı~ı Lozan antlaş
masının Kürtlerle ilgili hükümlerine asla uymadı. O gün
den bu yana antlaşmanın 38 ve 39. madelerini Kürtler 
bakımından geçersiz sayıyor ve bu yönüyle Lozan'ı çi~ni
yor. 

Lozan bir yana,T.C kendi Anayası'na bile sadık kal
mıyor. Zorla, süngü gücüyle topluma kabul ettirdi~i Ana
yasası'nda "Yurttaşların kanun karşısında eşit oldu~u· 
belirtilmesine ra~men, "Zora dayanan yurtaşlık ba~ı· kur
du~u. gerçe~in tam tersine ka~ıt üzerinde "Türk" saydı~ı 
Kürtleri potansiyel suçlu olarak kabul ediyor, onları düş
man belliyor. 

Bu yüzden de onlara olmadık zulmü ve baskıyı 
uyguluyor. . 

Türk Devleti, Helsinki Nihai Senedi, Avrupa Insan 

DENG 

Hakları Sözleşmesi, BAB Kararları ve bunlar gibi daha ' 
nice anlaşmalardan c!o~an yükümlülüklerinin hiç birini 
yerine getirmiyor. 

Anayasası'na özel hükümler koyarak, özel kanunlar 
çıkartarak, Kürt dilini yasaklıyor. T.C Anayasası'nın 26. ve 
28. maddeleri ibret vericidir. Bu maddelerle "Kürt Dili" 
yasaklanıyor ve bu dille yayın yapma hakkı engelleniyor. 
Anayasa'nın 28. maddesinde belirtilen "Kanunla yasaklan
mış olan herhangi bir dille yayın yapılamaz• hükmü 2932 
sayılı kanunla uygulamaya konularak adı telaffuz edilme
den "Kürt dili" tümden yasaklanıyor. 

· Mahkemeler · çıkarılan özel kanunlara dayanarak 
Kürt diliyle yapılan yayınları yasaklıyor, Kürt kültürünün ve 
sanatır:ıın işlenmasini cezai müeyidelerle engelliyor. 

Örne~in, bu yüzden DENG'in her sayısı toplatılıyor, 
yazıişleri müdürleri için ve dergide çıkan yazılardan dola
yı yüz- yılları aşan "hapis" ve yüz milyonları aşan "para" 
cezaları isteniyor. DENG'te yayımlanan "Kürtçe müzik 
notaları" için bile dava açıldı. · . 

28 Ekim 1999 günü Ankara'da toplanan INSAN 
HAKLARI DERNE~I'nin Genel Kurulu'nda Kürtlerin ana
dilleriyle konuşma· hakları polisin genel kurula müdahale
si ve devlet terörüyle engellendi. Bir takım insan hakları 
savunucuları da bu politikalara arka çıktılar ve hatta res
mi devlet ideolojisinin yanında .saf tutarak baskıları körük
lediler. 

Tüm bunların yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti bir de Avrupa Konseyi'ne başvurarak Kürtlerin yaşadı~ı 
bölgelerde "insan haklarını askıya aldı~ını ve bu bölgeler

. de insan haklarının ihlal edilece~ini" belirtiyor. Türk devle
ti ve onun hükümetleri iç ve ' dış kamuoyunu yanıltmak ve 
izledi~i baskı politikasını haklı göstermek için yaptıkları
nın · "ülke bütünlü~ünü korumaya yönelik oldu~ unu", "te
rörizme karşı savaştı~ını" ileri sürerek meşru göstermeye 
çalışıyor, deinagoji yapıyor. 

Türkiye Devleti devekuşu diplomasisinden kopamı
yor. Yalana ve demagojiye dayanan manevralarla ulusla
rarası sözleşmelerden do~an yükümlülüklerinden kurtul
mak istiyo~. 
. T.C. Insan Hakları konusunda Avrupa Konseyi'nin 

15. maddesinde yer alan "Vahim Kriz" tanımına sı~ınarak 
"insan haklarını askıya alma" girişiminde bulunuyor. 

Kürdistan'da "Vahim Krize"neden olan, onu yara,tan 
kimdir? 

-Kürdistan'ı sömürgeleştiren, 
-Kürt halkına ulusal boyunduruk vuranlar, 
-Katliamlar yapan, Kürt halkını sürgüne gönderen, 

Takrir-i Sükün Kanunları, Mecburi lskan Kanunları, 424 
ve 425 sayılı SS kararnamelerini çıkaranlar kimlerdir? 

-Kürt halkının tüm ulusal-demokratik haklarını gas
beden, 

-Kürtlerin ülkesinin ismini haritadan silen, onları 
"yok" sayan, 

-Kürdistan'da en gaddar, zalimane ve amansız bir 
eşitsiz gelişme sürecine yol açan, 

-Tarihsel olarak istikrarlı bir kategori olan, ört, adet, 
gelenek,dil, kültür,ruhi şekillenme, iktisadi yaşam ve top
rak birli~i ·içindeki Kürt ulusunun ve Tarihi Kürdistan'ın 
geri kalmışlı~ının nedeni ve sorumlusu durumunda bulu
nan, 

-Ülkesi bölünen, parç,alanan ve paylaşılan Kürtlerin 
dramının tüm dünyaı'ıın ve Insanlık aleminin gündeminde 
çözümsüz olarak durmasının, 

-Kürt halkının "kendi kaderini özgürce belirleme hak
kını" elde edememiş olmasından dolayı en a~ır insan 
hakları ihlaleriyle karşı karşıya bulunmasının baş sorumlu
su kimdir? 

Kürt halkının ulusal-demokratik istemlerini zorla bas-
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tırmak için Kürdistan'a asker yı~an, özel timler ve rambo
laris halka kan a~latan, dar a~açları kuran, binlerce yurt
severi zindanlarda çürüten, devlet terörünü tırmandırıp 
savaş ocakları açı:ın, köyleri boşaltıp tampon bölgeler 
kuran, BOTAN'ı INSANSIZLAŞTIRMA Operasyonlarını 
örgütleyen, ŞIRNAK'ı yerle bir eden, tüm köylerdeki ekin
leri, evleri, barkları yakıp yıkan ve halkı zorla göçettiren 
Türk devleti, sözünü etti~i "Vahim Krizi" kendi elleriyle 
yaratmıştır. Ve bunu kendisi körüklüyor. Kürt halkının bun
da hiç bir suçu yoktur. T.C. buna ra~men kendi marifetiy
le yarattı~ı ve kendi komplolarıyla sürdürdü~ü "vahim 
kriz" den yararlanarak, onu gerekçe yaparak yeni soykı
rımlar için Avrupa Konseyi'nden serbesti istiyor. 

Türkiye Cumhuriyeti ve onun hükümetleri bununla 
da kalmıyor. TARAF DEVLETLER arasında 106 ülkenin 
katılımıyla imzalanan ÇOCUK HAKLARI Sözleşmesine de 
uymuyor, sözleşmenin Kürt Çocuklarıyla ilgili 17,29 ve 
30. maddelerine "çekince• koyuyor. Kürt çocuklarının ken
di ariadillerini ö~renme hakkına karşı çıkıyor. (Bu sözleş
menin çekince konulan her üç maddesini ayrı bir bölüm
de yayımlıyoruz) 

Bugüne kadar amansız zulüm çarkını işleten T.C. 
bu haliyle ça~ımızda bir sömürgeci devl~t olarak hala 
ayakta durabiliyor. O, Birleşmiş Milletler Insan Hakları 
Komisyonları'nda hesap vermek zorundayken, BM ilkele
rini çi~nedi~i için mahküm olması gerekirken, bu ça~dışı 
sefil manevralarını tam bir şark kurnazlı~ıyla ça~daş top
lumların ve uygar ülkelerin temsilcilerinin bulunqu~u 
asamblelerde, uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Konseyle
ri'nde barbarlı!::Jını .sürdürüyor. Bununla da kalmıyor, hatta 
daha ileri giderek"lnsan haklarını askıya aldım" emrivakile
riyle bu ça!::Jdışı tutumunu insan hakları savunucularının 
gözlerinin içine baka baka adeta tüm dünyaya ve insan
lık alemine "kafa tutarak", onlara "meydan okuyarak" dek
Iere ediyor. 

Dünyada barış ve yumuşama havası yaşanırken, 
temel hak ve özgürlükler yaygınlaşıp kalıcı zeminlerde 
ça!::Jdaş toplumları ve ulusları ilerletirken, Kürt sorununun 
çözümsüzlü!::Jü, her geçen gün Kürdistan'da daha a!::Jır 
insan hakları ihlallerinin yaşanmasına zemin oluşturuyor. 

Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun· 
hükümetleri zorba kanunları yetmiyormuş gibi kanunsuz 
zorbailkiara da başvuruyorlar. 

2935 Sayılı Ola!::Janüstü Sömürge Yasaları, 5 Gene
ralin yaptı!::Jı sömürgeci-faşist Anayasa, 2932 sayılı yasa, 
TCK'nun prangaları yetmiyormuş gibi bir de 424 ve 425 
sayılı Sansür ve Sürgün Kararnameleri'ni çıkardılar. 

Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, "Vahim Krizi" 
önlemek için Kürdistan'da "insan haklarını askıya aldı!::Jı
nı· Avrupa Konseyi'ne bildiriyor, "424 ve 425 sayılı karar
nameleri işletec;e~ini" söylüyor. Bu kararnarnelerin de 
"Türk Anayasası'na uygun oldu!::Junu, Anayasa'nın 121. 
maddesine göre çıkarıldı!::Jını" vurguluyor. 

T.C. bu konuda da yalan söylüyor, Avrupa Konse
yi'ni yanıltmaya çalışıyor. 

Çünkü; 424 ve 425 sayılı Sansür ve Sürgün Karar
nameleri 5 generalin yaptı!::Jı Anayasalarına bile aykırıdır. 
Bu kararnarnelerin onların Anayasası' nın 121 maddesine 
uygun olabilmesi için,bu kararnameleri çıkarabilmek için , 
ayrı bir"yetki kanunu" gerekir. Oysa Hükümete böylesine 
bir "yetki" veren "herhangi bir yetki kanunu" ortada yok. 
Hükümet, Ola!::Janüstü Hal Kanunu'nun 4. maddesindeki, 
"bu yasanın (Oia!::Janustü Hal Kanunu'nun) uygulanması
na ilişkin kanun hükmünde kararnameler çıkartılabilir" 
hükmünü bir "yetki yasası" gibi yorumluyor. 

Açıktır ki, Ola!::Janüstü Hal Kanunu, Hükümetin baş
' ka kanun hükmünde Kararnameler çıkarabilmesine 

imkan veren bir "yetki kanunu" de!::Jildir. 

DENG 

Şöyle ki; Anayas~'nın 121. maddesi, "Oia!::Janüstü 
Hal Sistemi ve Ola!::Jan Ustü Hal Idaresi'nin yetkileriyle ilgi
li düzeniemelerin KANUN'la yapılması"nı kural olarak 
benimsemiştir. 

Bu durumda hükümetin son Sansür ve Sürgün 
Kararnameleri'ni çıkarabilmesi için bu konuda, önceden 
meclisce yapılan bir yetki kanununa ihtiyacı vardır. Oysa 
ki, ortada böyle bir kanun yoktur, çıkarıl[l1ış olan kararna
meler "KANUNSUZ KARARNAMELERDIR" 

Böylece T.C. yetkisiz, dayanaksız, kanun hükmün
deki Kararnamelerle Kürdistan'da insan haklarını askıya 
alıyor ve bu kararnarnelere dayanarak "Vahim Krizi" aşa
bilece!::Jini ifade ediyor. Ve bu yöntemleri kullanarak Avru-
pa Konseyi'ne başvuruda bulunuyor. ' 

Acaba, Avrupa Konseyi, bu devekuşu.diplomasisini 
yutuyor mu? TC Hükümetlerinin bu ele-avuca sı!::Jmaz 
hukuk dışı girişimlerine ne diyor? 

TC ve onun Hükümetleri, 424 ve 425 sayılı kararna
melerle kendi Anayasaiseını bile ci!::Jnemişlerdir. 

Onlar "anadilde yayın yapma" özgürlü~ünü engelle
mek için, kendi devletlerinin temelini oluşturan Lozan Ant
Iaşması'nın 38 ve 39. maddelerindeki hükümlerine de 
ters düşerek bizim savunmadı~ımız fakat kendilerinin 
üzerine titredikleri Lozan Sözleşmesi'ni bile tepelemişler
dir. 

Yine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Onun Hükü
metleri, . 

-Matbaa kapatmak ve yayın yasa!::Jı getirmiş olmak 
ve onların . mal varlıklarına el koymak yetkisini oluşturmak
la, basın özgürlü!::Jünü ve giderek IPI ilkelerini, 

. -Emirle dava açtırmakla yargı ba~ımsızlı~ını, 
-Oia!::Janüstü Hal Bölge ~lisini muhteşem yetkilerle 

don atmakla; hukuk devletini , 
-Sürgün cezası getirmiş olmakla yerleşme ve seya

hat özgürlü~ünü, 
-Köy boşaltmak, tampon bölgeler oluşturmak, evleri 

barkları yakıp, yıkmakla iskan özgürlü~ünü, 
-Emirle dava açtırıp emirle karar aldırarak ve bu 

kararlara karşı yargı yolunu kapatarak hak arama özgür
lü~ünü, 

-Oia~anüstü Hal Bölge Valisi'ne hakim ve savcıları 
da sürgün etme yetkisi tanıyarak, yargı ba~ımsızı~ını, 

-Sendika faaliyetlerini durdurmakla, Grev hakkını 
engellemekle çalışma özgürlü~ünü, 

-Kürdistan'da ayrı, Türkiye metropol kentlerde 
ayrı kanunları uygulamakla yasalar önünde eşit olma 
hakkını ortadan kaldırmıştır. 

Bilindi~i gibi bütün bu haklar Anayasal Haklardır. 
Ama,bu haklar yok edilmiştir. 5 generalin yaptı~ı anayasa 
bile artık sömürgecilere dar geliyor. Halkımızın ulusal-de
mokratik mücadelesini bastırmak, meşru haklarımızı kul
landırmamak, özgürlük atılımımızı bo~mak için egemen
ler kendi Anayasalarını bile çi!::Jniyor. 

Bir yandan da Anayasalarını bile çi~nediklerine bak
madan, aynı Anayasının 121. maddesinden bahisle 424 
ve 425 sayılı SS Kararnamelerini savunuyor, Kürdistan'
daki.insan haklarını askıyaalma girişimlerini bu maddeye 
dayanarak anlatmaya çalışıyorlar. 

Acaba, bu sefil manevralarıy!a Avrupa Konseyi'ni 
kandırabilirler mi? Onu bilemeyiz ama, bildi~imiz şudur 
ki; 

T.C ve Onun Hükümetleri attık köş!'!ye sıkışmış
tır ve yalan söylüyorlar. 
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TÜRK DEVLETiNiN, TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİGİ ARACILIGIYLA 

AVRUPA KONSEYiNE YAPTIGI BAŞVURUNUN İNGİLİZCE METNİNİ 

DENG 

VE BU METNiN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ HALİNİ AYNEN YAYlMLlYORUZ 
DENG 

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERLİCİ 

No:JJ2243C 
Tr./5-37 

Ekselans, 

Strasbourg, 23 Aj1ustos 1990 

Avrupa Konseyi neıdindeki Türkiye Dainıi Temsild~inin 6.8.1990 tarihli bir mektupla (ki Genel Sekreteriile 7.8.1990' da kaydedil

ıniftir) bana yollamış oldulu İnsan Haklan ve Tenıel Özğiirlüklerin Korunmasına Dair Sözleşmenin lS. Maddesine ilişkin bir bildiri

ala öraetini ilişilde sunmaktan onur duyuyorum 
Bu bilgi size Bakanlar Komitesi'nin (56) 16 sayılı Karan uyannca intikal ettirilmektedir. 

• Saygılanmla. Genel Sekreter adına 

23.8.1990 tarihli JJ2243C sayılı Mektubun Ekidir. 
Avrupa Konseyi Nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilcilili 

İNSAN HAKIARIAVRUPA SÖZLEŞMESI'NİN lS. MADDESİNE GÖRE BIR MUGAYERET IHBARI 

Erik Hlli'J'emoes 

Hukuk İşleri Müdürü 

!.Türkiye Çumhuriyeti Güney Do~u Anadolu'da ulusal güvenli~ne yönelik tehditlere maruz kalmış bulunmaktadır,bu tehditler son 

aylarda kapsam ve y$nluk bakımından durmadan artmış ve Sözleşme'nin 15. Maddesi anianunda Ulusun hayatına yönelik bir tehdit hali-

ne ulaşmıştır. , 
1989 yılında 136 sivil ve güvenlik güçlerinden 153 kişi kısmen yurtdışındaki üstlerden harekete geçen teröristlerin eylemleri sonucu 

öldürülmii§lerdir.1990 yılının başından bu yana ise 125 sivil ve güvenlik güçlerinden 96 kişi öldürülmüştür. 

2. Ulusal güvenlige tehdit esas itibariyle Güney Do~ Anadolu illerinde {Eiazıg, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakır,Mardin, Siirt, 

Hakkari, Batman, Şırnak) kısmen de komşu illerde vuku bulmaktadır. 

3.Terörist eylemlerin yo~nlu~ ve çeşitliH~ nedeniyle ve bu eylemlerle başa çıkmak üzere Hükumet yalnız güvenlik güçlerini kul

lanmak mecburiyelinde olmayıp sendikal haklar kötüye kullanılmak suretiyle Türkiye'nin diger kısımlanndan hatta yurt dışından neşet 

eden zararlı bir halkı yanlış bilgilendirme kampanyası ile de başedebilmek için gerekli önlemleri almak mecburiyetindedir. 

4. Bu amaçla Türkiye Hükümeti, Türk Anayasası'nın 121. Maddesine tevfikan, 10 Mayıs 1990 günü 424 ve 425 sayılı Kanun Hükmün

de kararnameleri çıkarmıştır. Bu karamameler Avrupa İnsan Haklan ve Temel Özgürlükler Sözleşmesinin 5., 6., 10., ll., 13., ve 8. Madde

lerinde yer alan haklara kısmeıi münafi olabilir. Yeni önlemlerin mufassal bir özeti ilişiktir. Bu Karamarnelerin Türk Anayasasına uygun 

olup olmadılı hususu elan Türk Anayasa Mahkemesinin önündedir. · 

S. Türkiye Hükumeti y\ıkarda atıf da bulunulan önlemler sona erdi~ zaman bu hususu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecek

tir. 
6. Işbu ihbar Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 15. Maddesi uyannca yapılmaktadır. 

424 ve 425 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERİN MUIITEVASINI ANlATAN ÖZET 

A. Ola~nüstü Hal (OH) bölgesine ilişkin 424 ve 425 sayılı KHK'ler ile OH Dölge Valili~ne şu ilave yetkiler verilmiştir: 

1- OH Bölge Valisinin teklifi üzerine Içişleri Bakanı, nerede basıldılına bakmaksızın, bölgenin asayişini bozmaya ya da yerel halkı 

heyecanlandırmaya ya da bölgesel etkinlikleri yanlış yorumlayarak güvenlik güçlerinin vazifelerini !fa etmesini zorlaştınnaya müsait her

hangi bir yayını süreli veya süresiz olarak yasaklayabilir. Buna, gerekiyorsa, ilgili basımevinin kapatılmasını emretmek yetkisi de dahildir. 

2- OH Bölge Valisi genel güvenlik ve asayişi devamlı surette ihlal eden kişilerin, OH bölgesi dışında, OH süresini geçmeyecek bir 

mii4det, Içişleri Bakanının tayin edece~ bir yerde yerleşmelerini emredebilir. Bu kişiler, isterlerse, Sosyal Yardım ve Destek Fonundan 

(FakFukFon) mali yardım alabiliner. Bu yardımın ne şekilde verilecegine dair ayrıntılar İçişleri Bakaniılınca belirlenecektir. 

3- OH Bölge Valisi (ya da yetki verece~ il valisi) grev ve lokavt gibi iş uyuşml!Zlılına baglı bazı etkinlikleri (3 aya kadar) talik edebi

lir ya da bu etkinlikler için önceden müsaade alınması şartını getirebilir. 

4- Vali keza tahrip, yagma, boykot, iş yavaşlatma, çalış·ma özgürlügünü kısıtlama, iş yerini kapatma gibi bazı etleinlikleri yasaklayabi

tir ya da bunlara karşı önleyici tedbirler alabilir. 
S. OH Bölge Valisi köylerin, hayvan otlatma sahalannın ve yerleşim alanlannın, emniyet mülhazası ile, süreli veya süresiz tahliyesi

ni, mahal tebdilini ve yeniden gruplandınlmasıl)ı emredebilir. 
6. OH Bölge Valisi OH bölgesindeki kamu kururolanna emniyet ve asayiş yönünden zararlı olabilece~ düşünülen personelini başka 

görevlere atamasını 'emredebilir, bu personel kendilerine kabili tatbik memuriyet kanunu hükümlerine tabi olmaya devam edeceklerdir. 

B. 424 sayılı KHK ile verilen yelkilerin istimali sırasında İçişleri Bakanı, OH Bölge Valisi ve diger valilerin aldıklan kararlar ve yap

tıklan işlerden ötürü cezai, mali ve hukuki mesuliyet olmayıp bunlar için yargı yoluna başvuru lamaz. 

C. İçişleri Bakanı, OH Bölge Valisi ve il valilerinin 2935 sayılı OH Kanunundan aldıklan yetkileri kullanırken ifa ettikleri işlemler 

aleyhine açılacak idari davalarda yürütmeyi durdurma karan alınamaz. 
D. OH Bölge Valisinin 285 sayılı KHK den aldılı yetkileri kullanırken ifa etti~ işlemler aleyhine iptal davası açılamaz. 

14 



Olaylar ve GörOŞier DENG 

PEiU iJit:NT ltEPitX:sı:N·~· .\TIUN Of TLHU:ı·y 
'I'O '! l!F. · r.OUNCIL OF tlJl.;OPE 

N~·'l'l:CI OP DJUI.OC.".TlON lH CUNrOIJUiJ VITH 
AıtTH;U 15 OP THE 

~~~OPBAJf COHVlmlON ON BUXAN IUCHTS 

ı. The ~epublic of Turk~y is ~)(posP.d to threa ts to i ts national 
e;~<.:\.ıt 1 ~y in South ~ast 4n•t<ıl1a 'Wtdch have steadily gı·ovn ir. sc:ope and 
intr-nt-lty over the l•st months so as t.-. aıı;ountiug to a threat to th~ life 
of , .,,, n:ı\ioıı in ttı" 'Jie.o.nirır 1 ı f / . ı ı h·l·· 'J5 of the C')n~ention. 

Dudıig 1989, BG ci\'ilİ<ıiıS irtd 1~3 ıııtmbtu d the security forc~s 
havl heen kill~d by acts of terr0rist~, acting pJrtiy out of foreign bas&s. 
!iinc~ thli ~eiinnin,e ot 1990 unly, tht! liurob~r.t •·a 12'::- dvilian! and 96 
memb~ı~ of ıthe s~e~r!~t (oıces. . · 

' . 
2. The thn~at t., rı~tioı < ill Hh~ur5ty n prt>dııın:in,•ntly occi.ldnı if, 
vıuv.uıces (11) ol Soutlı ı; • .ı AnatoJ.h ı:ııu ı>~L"tly ~h ·rı jıı udjac:t•:nt prçvinı::t..s. 

ı 

3. ! Secavse cf · ılıe inteııYitv 'lrıd .. ı: ;.;~ty of terrorist act:lons i1·.1d in 
ord~ı · t~ ~up~ ~ith such actions, th~ G~vernment has not only to use its 
secı:;ity forC'f!'.q bı:ıt alsa take ~: tqıs ;;~!ıııcıvıi:-ıte to ~ore vith a c&mraSgı·ı uf 

.Jı(l J.!ı . ' u). __ f'l ~;:.!n (OU!,!.il,!,.i_n1 .~- o .i_~r- ~t: .. P\l \,ı', i.~. : . [! ;~U h,. t-- •ı;~~~ ılfl,..... iro.lll. Ç>'. 'iıa::...Jı.U . .(~O..:.
th~ ~:tp·ı6lıc of Tutk~y or tVIiın h -~uı <sbrı· ·~d and ı,oi ü ·abuses ai: trad ·~-union 
rig:ı t.:;. 

ı.. To thb cnd, ·~ht GoveLnıı;o::"t of Turkey, actin2 irı cord : orıııi'Ly "·ith 
Art i 1e 121 of tr.t 'I'uıldsh Const 1 t•.•tion .. hu rır~:ııı;~iated on ~ :ay !0, ' 1990 
the ·!~cı:ee:s \Jl th tc:::ce of h \i fJo. +7 ·~ .'\ne 42'S. tr.~~,. dee-r~~ı: ırıay i rı pırt 

ı-~nı l irı rlc~roE':ıt1rıı froill Lit:lıt~ · ·.ı~Lı iııul In t!.c f.J)) , . ., j ,,i: ptov ~ s:ic. ıı s o! 
the· •. ut·>p~an Converıt"i·m for .tiuman .:Un~a •nd rı.ınd<ıcı .. ntal fı:ee:ioms: 
Arthle:. 5, 6, 8; 1C, ll and 13. /.. "d•~r;erır.tlve !iUmDLry of the nf:W measur•ı 

is ın!"ic:htıd hereto. ·rııe ü-;::;~,~ .; <•! thıdt \· oıcpatibilit;: ..,ith tlıe T·Jrkiı;h 

Cons;~itution ls preserıtly pendirıg b~fore the Consti~utioııal Ctıl~rt of 'rutkt;,-. 

5. The Govern~cnt of Turk~y ~ill inform th~ s~er~t~ry Gı~eral of th~ 

Coun-:..il of Eutopc vhen the aıı~asu.ı: ;: n•f<"ı ıcd tu al•ovo.! hav~ . cı:a:sed te 
~per .• te. · 

6. 'l'his not if i ca t:ion if ııiverı purs~ant to Act i cl~ 1) o i tlıi:ı '-.;lvp·~•· 
Cnnvı - ıı tion on Uunıarı Ri ghU. 

(*) '1 iıP. pnıviuct~~ an~ Eluig, Birı~(,l, 'I ıııc•.:li, \;.ııt D i ytl~· ba.Jt : r, Ma•dn, 
~ - l ü t, Sa.Jc..kj.ri • ~to\ t ~n, Si rnak. 
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T.C. DEVLETi VE ONUN HÜKÜMETLERİ 
"KÜRT" ÇOCUKLARININ HAKLARINI ÇİGNEMEK İÇİN 
ÇOCUK HAKLARI SÖZ~EŞMESİ'NE "ÇEKİNCE" KOYDU 

"Birleşmiş Milletler Andiaşması'nda ilan edilen ilkeler 
uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıkla
rına özgü bulunan haysiyetlc birlikte eşit ve clevredilemez 
haklara sahip olmalarının tanınmasının, Dünyada özgürlük, 
adeler ve barışın temeli olduğunu düşünerek, 

Birleşmiş Milletler'e dahil halkların, insanın temel 
haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değe
re olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşması'yla 
bir kez daha doğrulamış olduklarını ve toplumsal ilerlemeyi 
ve daha geniş bir özgürlük ortamında daha iyi yaşama düze
yine ulaşmayı teşvik etmekteki kararlılıklarını hatırda tuta
rak, 

Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Evrensel Bildir
gesi'nde ve Uluslararası Insan Hakları Sözleşmeleri'nde 
herkesin bu metinlerde yazılı olan hak ve özgürlüklerden 
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulu
sal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka 
durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiç bir ayının 
gözetilıneksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını kabul 
ve ilan ettiklerini vurguluyan taraf devletlerin ve 196 ülke
nin k.atılıınıyla in1Zalanan ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞ
MESI'nin 17,29. ve 30. maddelerine Türkiye Devleti "Çekin
ce" koydu. 

Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bu maddeleri
n~ Xürt _çocuklarının haklarını tanımama onların "ANA
DILLERI'ni öğrenme" özğürlüğünü engellemek için 54 
maddelik Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin sadece 3 maddesi
ne "çekince" koydu ve bu maddelerin her üçü de KÜRT 
ÇOCUKLARI ile ilgilidir. 

T.C'nin çekince koyduğu 3 maddeyi Çocuk Hakları 
Sözleşmesi'nden olduğu gibi aktararak aşağıda sunuyoruz. 

Madde: 17 

Taraf Devletler, kitle iliteşim araçlarının gördüğü 
işlerin önemini kabul ederek, çocuğun ; özellikle toplum
sal, ruhsal ve ahlaki esinliği ile bedensel ve zihinsel sağlı
ğını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kay
naklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla 
taraf Devletler : 

a)Haber organlarını çocuk bakımından toplumsal ve 
kültürel yararı olan ve 29. maddenin ruhuna uygun bilgi 
ve belgeyi yaymak için teşvik ederler. 

b) Uluslararası ve ulusal çeşitli kültürel kaynaklar
dan gelen bu türden bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi 
ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler. 

c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teş
vik ederler. 

d) Haber organlarmı, azınlık gurubu veya bir yerli 
ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerini özer önem 
göstererek karşılamak konusunda teşvik ederler. 
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Madde: 29 
1) Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşıığıdaki ıımııç

larıı yönelik olmasını uygun bulurlar:· 
· a) Çocuğun kişiliğinin, doğuştan olan yetenekleri ile 

birlikte zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olan 
en müke!J1mefnoktasına ulaşacak şekilde geliştirilmesi, 

b) Insan Haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş 
.Milletler Andiaşması'nda benimsenen ilkelere saygısınm 
geliştirilmesi, 

c) Çocuğun ana-babasına,kültürel kimliğine, dil ve 
· değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği men şe ülkenin 
ulusal değerlerine ve kendisindekinden farklı uygarlıklara 
saygısımn geliştirilmesi. 

d) Çocuğun anlayış , barış, hoşgörü, cinsler arası eşit
lik ve ister etpik, ister ulusal, ister dini guruplardan, 
isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk 
ruhuyla, özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlene
bile.cek şekilde hazırlanması. 

Madde: 30 

Soya, dine ya da dile dayalı azınlıklarm ya da yerli 
halkların varolduğu devletlerde, böyle bir azınlığa men
sup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık 
topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen 
yararlıınına, kendi dinini açıklama ve uygulama ve kendi 
dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. 

T.C.'NİN BU MADDELERE KOYDUGU 
ÇEKINCE (IHTJRAZI KAYIT) 

AYNEN ŞOYLEDIR 

İHTİRAZİ KAYIT METNi: 

Türkçe Metin 

"İhtirazi Kayıt: 

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hak
ları Sözleşmesi'nin 17,29 ve 30 maddeleri hükümlerini 
T.C.Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşma
sı hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hak
kını saklı tutmaktadır." 

Fransızca Metin 

"Reserve 

La Republique de Turquie se reserve le droit d' 
interpreter ct d'appliquer !es dispositions des artic!es 17,29 
et 30. de la Convention des Nations Unies relatiye aux dro
its de 1'enfant conformcment aux termes et a !'esprit de la 
Constitution de la Rcpublique de Turquie et a ceux du Tra
ite de L~usanne du 24 Juillet 1923". 
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.. ' "' . . KURT DERNEGI'NIN 1945'DE 
SANFRANSİSKO KONFERANSI'NA 

GÖNDERDiGi "MUHTIRA" 
Kürt Aydınların Demokratik Girişimleri . 

Kürt ulusu, mücadele tarihinin çeşitli aşamala-
nnda ulusal-demokratik hakları için koşullar · neyi 
gerektirmiş ya da dayatmışsa ona uygun bir müca
(Jele yöntemi benimsemiş. 

Kürt halkının temsilcileri, özellikle demokratik
leşme s~cine girilen 20. yüzyılın başlarından itiba
ren öncelikle barışçı demokratik mücadele yöntem
lerini benimsemişler, zorunlu olmadıkça silaha baş
vurmamışlardır. Özellikle kısmi bir özgürlük ortamı 
yaratan ll. Meşrutiyet döneminde siyasal, sosyal ve 
kültürel kurumlar aracılığıyla demokratik mücadele 
kanalları sonuna kadar kullanılmaya çalışılmıştır. 
Koçgiri isyanı sıra'sında hareketin liderlerince Millet 
Meclisi Başkanlığına yollanan ve çeşitli ulusal-de
mokratik talepleri kapsayan 15 Kasım 1920 tarihli 
Muhtıra, bu hareketten sonra Kürdistan Teali Gerni
yeti ile Hürriyet ve itilaf fırkası arasında Kürtlere 
özerklik verilmesi koı;ıusuAda yapılan Anlaşma, Milli 
Mücadele yıllarında Vilayat-ı Şarkiye Müdataa-i 
Hukuku Milliye Gerniyeti aracılığıyla Teşkilat- ı Esasi

Nesimi FIRATU 
adına Sanfranslsko Konferansı'na gönderdiOi bir 
"Muhtıra" ilk kez veriliyor. 

Dr. Ahmet Nafiz Yekbun Kimdir? 
Dr. Ahmet Na

fiz Yekbun, Şeyh 

Said isyanı sonra
sında kardeşi 

, Nurettin Zaza ile 
birlikte Batı'ya sürü
len yurtsever Kürt 

· aydınlarından biri
dir. 1927 yılında 
ihsan Nuri liderfi
ğindeki Ağrı isya
nı' nın önemli bir 
ivme kazanması 
üzerine Kemalist 
yönetim, lhsan 
Nuri'nin ileri sürdü
ğü Batıya sürülen 

•Muhtıra" gönderen 

Dr. Ahmet NAFiZ (Yekbun) 

ye'de (Anayasa) yapılacak değişikliklerle sorunun aydınların yurtlarma dönmeleri ve mal varliklarının çözümü amacıyla M. Kemal'in liderliğindeki Heyet-i · iade edilmesi yolundaki koşula uyarak 1928 yılında Temsiliye ile yapılan Amasya Protokolü, Lozan bir af çkarnıış ve Kürt aydınlarından birçoğu gibi Dr. görüşmeleri öncesi verilen sözlerin uygulamadaki · Ahmet Nafiz ve kardeşi Nureddin Zaza da memle-yansımasının beklenmesi; bir şifrenin ya~lış anlaşıl- ketlerine dönmüşlerdir. Ancak Ağrı isyanı'nın başarı-ması sonucu zamansız patlakveren 19251syanı son- sızlıkla sonuçlanması üz~rine Elazığlı Dr. Arif rasında Kürt aydınlarının 1926'da "Başvekil ismet Abbas, Diyarbekirli Camiipaşazade Kadri, Ekrem, Paşa'ya (Gönderdikleri) Muhtıra-Mektup", 1927'de · Mehmet, Bedri beyler gibi birçok Kürt aydınının kurulan Kürt özgürlük örgütü HOYBUN'un kurucula- yanısıra Dr. Anmet Nafiz ve kardeşi Nuraddin Zaza rından ünlü Kürdolog Geladet Bedirhan'ın 1933'de da Suriye'ye geçerek, ora~a kurulmuş bulunan "Gazi Mustafa Kemal'e (Gönderdiği) Açık Mek- Kürt HOYBUN (BaOımsızlık, Özgürlük) Cemiyetup", 1948'de Birleşmiş Milletler' e verilen Memoran- ti'ne katılmışlardır. 
du m sözünü ettiğimiz demokratik girişimlerin kimi Geladet ve Kamuran Bedirhan kardeşlerin kuru-örnekleridir. işte bu yazıda da Kürt yurtsever aydın- culuğ\Jnu, Kadri Cemilpaşazade'nin (Doza Kurdis-larından Erganili Or. Ahmet Nafiz Yekbun'un ll. tan yazarı Zinnar Silopi) Sekreterfiğini yaptığı HOY-Dünya SavaŞı bitimi 1945 yılında "Kürt Cemiyeti" ' 
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BUN Cemiyeti 1927-1939 yılları arasında sürdürdü

ğü faaliyetleri sırasında Kürt davasını uluslararası 

kamuoyuna duyurmak Için önemli siyasal ve kültü-

rel çalışmalar yapmıştır. r ' 

Işte HOYBUN kurucularından Geladet Bedir

han' ın 1933'te Mustafa Kemal'e gönderdiği geniş 

boyutlu • Açık mektup"tan sonra, Dr. Ahmet Nafiz 

(Yekbun) da, ll. Dünya Savaşı'nın ' bitimi düzenle- . 

nen uluslararası Sanfransisko Konferansı'na "Kürt 
ı 

Cemiyeti" adına aşağıdaki "Muhtıra-Mektup"u gön-

deriyor. Bilindiği gibi, savaş bitimi 25 Nisan 1945'te 

toplanan Sanfransisko (San Fransisco) Konferansı, 

savaş sonrası dünyanın siyasi bakımdan teşkilatian

dıniması üzerinde durdu; 1919 deneyimini gözönün

de tutan müttefikler, Birleşmiş Milletler örgütünün 

kurulmasını Konferansta kabul ettiler. (BM Yasası

nın kabulü 26 Haziran 1945). Öyle anlaşılıyor ki Dr. 

A. Nafiz, bir önemli dönemeçten yararlanarak Kürt 

davasını bli uluslararası. platformda dile getirmek ve 

dünya kamuoyuna maletmek istemektedir . . 

Dr. Ahmet Nafiz Yekbun, muhtıra-mektubu, 

savaşın galiplerinden ve Konferansın ev sahibi Ame

rika Birleşik Devletleri' nin Suriye ve Lübnan ~lçisi 

Core Wadswort aracılığıyla gönderiyor. 

Dr. Nafi~ Yekbun, muhtıra-mektuba ekiediği 

31 .3. 1945 tarihli .kapak yazasında ABD Elçisine şöy

le sesleniyor: 

"Bay Elçi, 
Kürt Cemiyet/ adma Kürdistan ve Kürt ulusu 

hakkmda ekselanslanmza bir Muhtıra st,ınmaya 

cesaret eder ve bunun utaştmlmas1m rica ederim. 

Atiantik Beyannamesi'nin kabul ettiği prensip

ler, adalet ve özgürlük adma yaptfan bu zafer/e 

sonuçlanan savaştaTJ sonra Kürt sorunu konusun

da adil bir çözümün bulunmasm1 gerektirmektedir. 

Homojen (bütüncül) fakat 4 devlet arasmda 

bölünen bir toprakta yaşayan 9 milyona yakm nüfus

lu Kürt ulusu en s1radan haklarmdan (ana dillerini 

kullanmak, geleneklerine göre yaşamak) haklarm

dan yoksun bulunmaktadtr. 

Eski zamanlardan beri her ulus gibi belli bir 

toprak üzerinde yaşayan Kürt ulusu kendi isteği 

d1şmda, memleketini kesen siyasi simrtarta 4 parça

ya bölünmüştür. Kürt ulusu, onu temsil etmeye (asi

milasyonu da içeriyor) veya ona tahakküm etmeye 

teşebbüs eden, devletler gibi bundan muzdariptir. 

Kürt ulusu, bu savaştan sonra Müttefik hükü

metlerin (galip devletlerin) çözümü Ortadoğu'nun 

banş içinde geliş11Jesi için esas olan -bir durumun 
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sağlanmasim istediğine kesinlikle inanmaktadtr. 

Yüksek sayg1lanm1 bildirmemin kabulünü rica 

ederim Bay Elçi. • 

Kürt Cemiyeti'nln, Sanfransisko Konferansı 

Yetkili Heyeti BaşkanlıQına Beyrut'tan Gönderdi

Ol 30.3.1945 Tarihli 
"MUHTIRA" 

"Ekselans, 
Sanfransisko Konferansi'nda görüşülecek 

sorunlar konusunda tahminde bulunmadan önce, 

Banş Konferansi'nda önceliği alacak konunun, top

lanti tarihlerinden birincisi olacağim samyoruz. 

Kürt Gerniyeti adma Kürt sorununa ilişkin bir 

"Rapor" sunmaktan onur duyanm. Ortadoğu banşl

mn Jstikran, 500 bin kilometrekarelik olan ve Kara

deniz'den iran körfezi'ne kadar uzanan ve Sevr 

Anlaşmastyfa bağ1ms1zliğ1 tamnm1ş olan bir yurtta 

yaşayan 9 milyon Insana ait bu soruna bir çözüm 

bulunmad1kça sağlanamayacakttr. · 

Kürt toprağmm tümüyle yabanci qevletlerin 

egemenliği altmda bulunmasmdan ve bu nedenle 

bu Konferansta temsil edilememesinden dolayi aşa

ğidaki husustarla i(gili olarak yetkili kurulunuzun ve 

hükümetinizin nüfuzunu.kullanmasm1 rica ederim. 

1- Henüz bağlmSIZiflkfanm kazanmamiŞ ulusla

ra, uluslararasi toplantiiarda görüşlerini aç1klama 

hakkm/n tanmmas1 'ilkesinin Konferansta kabulü. 

Tabii bir ilkenin kabulü, bu hakki kullanacak olan 

bağ1ml1 uluslar hakkmda egemen hükümetlerin baş

vuracaklan karş1 önlemleri engelleyici bir güvençe

yi de sağlamalldtr. 
2- Konferansm bir genel toplant1smm gündemi

ne Kürt sorununun görüşülmesini almak. 

3- Kürt sorununun esas/anm görüşüp incele

meyr yüküm/enecek ve bu sorunun çözümünü 

gözönünde bulunduracak uluslararasi bir komisyon 

önerisi sunmak ve onu savunmak. Banş Konferansi

mn Kürt sorununa getireceği çözüme, sözkonusu 

Komisyonun raporu esa~ olabilecektir. 

Yüksek sayg1lanmm kabulünü rica ederim 

ekselans. • 

Kürdistan ve Kürt MilliyetçiliQinin Doktrini 

Kürdistan: 

.Kürdistan, Ortadoğu'nun belkemiğini teşkil 

eder. Büyük bölümü Karadeniz'den, Kafkasya'nın 
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yanıbaşından Acem Körfezi'ne kadar uzanan da!)lar
la, batıda verimli ovaları kapsamaktadır. 

Kürdistan, tek ulusun yaşadığı bir ülkedir. Kürt
ler, nüfusu 9 milyona varan yiğit ve çalışkan insan
lardır. Amaçları, cesaretleri ve özgürlü!)e olan aşkla
n, en soylu gelenekleri kadar büyüktür. Tarihi 
dönemlerin do!)uşundan beri Kürtler kendi ülkelerin
de-ulusal varlıklarını yaşatagelmişlerdir . 

. Kürtler, ırk bakımından komşularından kolaylık
la seçilebilirler. Dil ve kültür bakımından da rahatlık
la ayrılabilirler. Aralarında batıda Türkleri, kuzeydo
!)uda Rusları, doğuda iranllları ve güneyde Arapları 
ayırırlar. Kürdistan, gelecekte Ortadoğu'da önemli 
bir rol oynamaya aday coğrafik, ekonomik ve ulusal ' 
homojen bir bütün oluşturmaktadır. 

Etnegrafik Sınırları: 

Batıda; Suriye'de Kürt D~ğı'ndan başlayarak · 
Kilis, Maraş, Elbistan ve Divrik'ten geçmek suretiyle 
Kelkit Çayı' na kadar uzanan hat. 

Bu hattın güneybatısında lskenderun Körfe
zi'ne kadar yayılmış olarak yerleşmiş bul~nan Kürt 
grupları bulunmaktadır. 

Kuzeyde; Kelkit Çayı'nı Izleyip doğuya geçerek 
Bayburt ve Oltu şehirleri ile Kars'a kadar uzanan bır 
hat. 

Bu hattın kuzeyinde Trabzon yakınında Karade
niz' e yaklaşan dağınık Kürt merkezleri vardır. · 

Doğuda; Kars'tan güneydo!)u yonünde uza
nan ve devamla Urmiye Gölü'nün batı kıyılarını, 
Lurıstari ve Bahtiyar mıntıkalarını kapsayarak Seneş 
ve Kirmanşah'a kadar uzanan bir hat. 

Güneyde; Lurlstan'ın güneyinden başlayarak 
kuzeyden güneye doğru Kanekin ve Kifr'i geçmek 
suretiyle Hamiriye Dağları' ve oradan batıya Sincar 
Dağı'nın güneyine Cerablus yakınına Fırat Nehri'ne 
kadar uzanan bir hat. 

Siyasi Sınırları: 

Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Kürdistan, Tür
kiye ve Iranillar ayrıca Rusya'da bulunan küçük bir 
Kürt zümresi halinde bölünmüş bulunuyordu. Barış 
Konferansı ve Türkiye, iran, Irak ve Rusya lle yapı
lan muhtelif anlaşmalar, bu ülkeler arasında Kürdis
tan' ın bölüşümüyle sonuçlanmıştır. 

· Türkiye eski Urfa vilayet! ile Malatya, Harput, 
Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Hakkari vilayetle
rini kapsayan bölümü kapsamına alıyordu ki, bu 
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bölümdeki Kürt nUfusun bugün 4 milyonclan fazla 
oldu!)u sanılmaktadır. 

lran · Kürdistanı, adını taşıyan bölge ile Klrman
şah, Lurlstan, Poştkuh ve Ba.htiyar memleketterini 
ve bunların üçbuçukmilyon Kürt nüfusunu banncfın- · 
yordu. 

Irak, bütün Musul arazisi ile Kerkük ve Süley
maniye'de uzak güney Kürdistan sınırlarına kadar 
uzanan memleketleri 1 milyonluk Kürt nüfusu ile bir
likte alıyordu. 

Suriye, Cezire Kürt Dağı ve Fırat Nehri'nin 
doğusundaki bölge ile yaklaşık 250 bin Kürt'ün otur
du!)u bir bölgeye sahip oluyordu. . 

Nihayet Sovyetler BirliOi kendi sınırlan Içinde 
yaklaşık 160 bin nüfuslu küçük bir Kürt topluluOu 
bünyesine alıyordu. 

Türk-Irak sınırı tarihi Kürdistan'ın kalbini Ikiye 
bölmektedir. Milliyet bakımından bütün Kürt aşirette
rinin bütün gelişme olanaklarını nesiller boyunca 
ortadan kaldırmıştır. (Bkz. Encylopedia Britannlca, 
14.bas. Musul böl.) 

Aşağıdaki tablo Ortad<>Ou'da Kürdistan'ın duru-
munu belirlemektedlr: · 

Ülke Genel. KOrdiatan Bl. 
YüzölçümO km2 Yüzölçümü km2 

GeMI 
Nüfus 

Kilıt 

Nüfusu 

Türkiye 760.000 200.000 (yani %29) 16.000.000 4.000.000 ~ 
Iran 1.600.000 · 190.000 {yani %12) · 15.000.000 3.500.000 ~3 
Irak 300.000 105.000 (yani %29) 3.500.000 1.000.000 ~ 

Arazinin %19'u 've Ortadoğu'daki en bOyük 
devletlerden üçünün nüfusunun %24.5'u Kürttür. Bu 
tablonun rakamlarına Suriye ve Sovyetler Birliği'nce 
alınmış Türkiye Kürdistanı sınır bölgeleri eklenince 
bütüncül Kürt blokunun 9 milyona varan toplam 
nüfusuyla 530.000 kilometrekareye ulaşan bir ülke-
ye sahip olduğu görülür. ' 

DoOal CoOrafya ve Kaynaklar: 

· Kürdistan özellikle· dağlık bir ülkedlr. Fakat 
geniş ve verimli ova ve vadileri de kapsamaktadır. 

• Diyarbekir ovaları, Pasinler, Muş, Harput, Cizre ne 
picle ve Fırat vadileriyle bu iki ırmağın suladığı yer- . 
ler bunlara örnek olarak sayılabilir. 

Kürdistan herşeyden önce bir tarım ülkesldlr. 
Her çeşit tahıl, keten, tütün, incir, ceviz, . elma, 
armut, kayısı, şeftali, erik, kiraz, üzüm, · naı~ teytin 
ve benzeri ürünler yetiştirilmektedir. \ . · 

Kürdistan hayvancılık açısından da zengindk 
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ve verimli alanlara sahiptir. Diyarbekir yakınındaki 

Bakır madeni ile güney Kürdistan' daki petroller sayıl

mazsa, madenler ve benzeri kaynaklar çok az kulla

nılmış sayılır. Oralarda büyük miktarda demir, 

pirinç, kömür, kükürt, kurşun ve gümüş bulunmakta-
d~ . 

Bazı .mensucat (tekstil) işletmeleri vardır ve 

küçük el sanatları, dokuma, yün, keten, ipek,halı ve 

bakır işleri, gümüş işleri, demir, çelik ve bakır malze

mesi gibi şeylerin üretimi çok yapılmıştır. 

Kürdistan'dan yün, keçi kılı, ceviz, ipek, tütsü 

balığı, tuzlu balık, peynir, tereyağı , deri ve hayvan 

ihracatı ticareti büyük çapta yapılmaktadır. 

. Şehirler: 

Yaklaşık 20 Şef:ı ir 30-35 bin nüfuslu olup en 

önemlileri şunlardır: 

Tür~iye'de-Diyarbakır, Mardin, Harput, Malat

ya, Erzurum, Erzincan, Muş, Van, Bitlis, Hozat. 

i ran' da-Savaşbul ak, Sakız, Senne, Kerman~ 

şah. ~ 

Irak'ta- Süleymaniye, Kerkük, Zahu, Revan

diz, Köysancak, Erbil, imadixe. 

Nüfus: 

Kürt nüfusunu bütünüyle belirleyebilmek Için 

Türk hükümetlerince olduğu kadar iran hükümetle

rince de güvenilir hiç bir nüfus sayımı yapılmamıştır. 

Bu konuda kendilerince yayımlanan tüm bilgiler, 

Kürt sorununun boyutlarını küçültmek doğrultusun- , 

daki eğilimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Yukar

da verdiğimiz rakamlar akılcı ve gerçeğe yakın bir 

olasılığı gösterir niteliktedir. 
- Sınırdaş bölgelerde karışmış bulunan küçük 

zümreler dışında Kürt ulusu bütüncül (homojen) 

olup, bölüşüm sonucu sayıca azınlık durumunda 

ka.lmaktadır. 

Şunu da vurgulayalım ki yüzyıllar boyunca Kürt

ler, Hıristiyan komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmüş ve 

saldırganlara karşı koymada onlarla sıkısıkıya işbirli

ği yapmışlardır. Büyük çaplı zoraki göçürtmaler 

sonucu. Kürdistan dışında, örneğin Türkiye'nin orta 

alanlarında büyük Kürt kolonileri (toplu yerleşim 

alanları) bulunmaktadır. Yaptığımız tahminde bunla

rı hesaba katmış değiliz. 
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Irk ve Dil: 

Kürtler ırk ve dil bakımından Hindi-Avrupal 

(Hint-Avrupajlndo-Germen) grubuna dahildirler. . 

Kendi dillerini kabul · ettlrmek için ilgili egemen dev

letlerce sonradan harcanan çabalar başarısızlığa 

uğramıştır. Şehirlerde bile karşı önlemlere rağmen 

Kürtler kendi dillerini konuşmaya devam ediyorlar. 

Irak ve Suriye'de Kürt kültür faaliyeti yasak 

değildir. Bu ülkelerde ve Sovyetler'de birçok Kürt 

yayını yapılmaktadır. 

Din: 

Hıristiyanlarla eski Zoroastr (Zerdüşt) (1) Yezi

di dininin bir bölümünü korumuş olan kÜçük bir 

grup dışında Kürtler genellikle Sünni mezhebine 

bağlı Müslümanlardır. · 
Fakat kendilerinde birçok izler bırakmış olan 

eski Zoroastr (Zerdüşt) inançları eski insani prensip

ler kendilerini etkilemiş bulunmaktadır. Hoşgörülü-. 

dürler ve bu bakımdan diğer komşularından çok 

farklıdırlar (2) . 

Tarih: 

Stimer dönemine ait belgelerden anlaşıldığına 

göre Milattan 2000 yıl önce gibi eski zamanda Kürt 

aşiretleri Kürdistan'ın kalbini işgal etmişlerdir. Güçlü 

komşuları olan Babiller, Hititler ve Süryaniler' e kar

şı devamlı olarak savaşmışlar ve uzun bir süre hiç 

bir fatihe ( elegeçirme girlşimcisine) boyun eğmemiş

lerdir. Ninova (3) ve Babil'i (4) elegeçirmesi için 

Sirtyüs'e (5) yardım etmişlerdir. iran imparatorluğu 

yönetiminde ayrıcalıklar · elde etmişler ve Zerdüşt 

tapınaklarının koruyuculuğunu yapmışlardır. Dönü

şü sırasında Ksenefon (6), Kürtlerin şiddetli muhale

fetine uğramıştır. Seloküslüler'e (7) başarıyla karşı 

koymuşlardır. 

Kürtler, Sasaniler (8) zamanında önemli bir rol 

oynamışlardır. Daha sonra memleketi harabeye 

çeviren Tatar gü~uhu ile Türkler! in kuşatması yaşan

mıştır. Büyük Selahaddin, Aslanyürekli Rişar'ın 

(9) yüce muhalifi i<ürt'tü ve daha sonra Kürt kabile

lerini (aşiret, oymak) kendi egemenliği altında birleş

tirmiştir. 13. yüzyılda Moğol saldırı ve kuşatmaianna 

başarıyta karşı koymuştur. 

Yaşamakta olduğumuz sürecin tarihi Kürdis

tan'ın, ilk Osmanlı Halifesi olan ve islam-birliği siya

setini yaşama geçirmeye başlayan Birinci Sultan 

Selim (Yavuz) tarafından işgali ile baş~ar. Sultan 
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Selim, Türk tarihçisi (Kürt kökenli Y.N.) idris-i Bidli
si'nin yardımı ile iranlılar ' a karşı zaferle sonuçlanan 
savaşta Kürt prensliklerinin işbirliğini sağlamıştır. 

Bu işbirliği, daha sonra yapılan bir anlaşma ile 
sürekli bir nitelik kazanmıştır ki, bu anlaşma gereğin
ce Kürt prensleri, kendi memleketleri içinde ege
menlik haklarını korumakla birlikte Osmanlı Sultanı
nın egemenliğini de tanımal_<taydılar. Bu dönemle 
birlikte . Kürtler, Sultanın bütün haklarına uslu birer 
teb'a (uyruk) gibi katılmışlardır. 

Fakat, Osmanlı otoritesine bağlı ülkelerin ulu
sal birer devlet halinde bir konfederasyon oluştur
ması düşüncesi, Türkiye'de Türk-Kürt ilişkileri üze
rinde kötü bir etki .yaratacak yankılar uyandırmıştır. 
Kürt haklarının tedrici surette (adım adım) tecavüze 
uğraması ve bunun önce prensiikiere daha sonra 
gitgide artmak suretiyle bütün Kürt ulusuna yöneltil
mesi, bugün de devam etmekte olan bir mücadele
nin kaynağı olmuştur. 

Bu mücadelenin birinci _evresi olan egemen 
Kürt prensliklerinin yıkılması 1847'ye kadar devam 
etmiştir. Bu tarih, 15 yıl.boyunca Türk silahlarına kar
şı koyduktan sonra düşen sonuncu prensliğin bitimi-
ni göstermektedir. ' 

1879' dan 1889' a kadar ve 1913'te şiddetli isyan
lar çıkmıştır. Genç Türk (Jön-Türk) devriminden son
ra Türkler, gerek asimilasyon yoluyla ve ·gerekse 
Kürt ulusunu yıkmak için çabalarını artırmışladır. 

Türkiye' nin yeni siyaseti, o güne kadar bilinme
yen önl~mleri de kapsamaktadır. Kürt dilinin 'bütü-

. nüyle yasaklanması ve geniş çaplı zoraki göçler 
1925-1926' da, 1930, 1937 -1938' de üç büyük isyana 
yolaçr'nıştır. Bu isyanlar, Türkler'f kolordular ve hava 
kuwetleri kullanmaya zorlayacak ölçüde büyümüş
tür. 

1918'den Sonra Uluslararası Durum: 

1914-1918 yıllarındaki Birinci Dünya Savaşı, yal
nız toplu olarak göçürtülmüş Kürtler için değil fakat 
tamamen yok edilmiş olan diğer azınlıklar için de 
özellikle Türkiye'de pek çetin olmuştur. 

Sevr Barış Konferansı' ndaki müttefik devletler 
Kürt sorununa bir çözüm bulunmasının zorunluluğu
nu anlamış ve Kürt ulusu bu Konferansta tek yetkili 
temsilcisi Şerif Paşa tarafından temsil edilmiştir. 

Sevr Antlaşması: 

10 Ağustos 1920'de imzalanmış olan Sevr Ant
Iaşması ile Türkiye ve büyük devletler, Kürt ulusu-
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nun esas haklarını tanıyorlardı. Antlaşmanın 62,63 
ve 64' üncü maddeleri Kürtlerle ilgiliydi. 64' üncü 
Madde,- Kürtlere bir ulusal birlik oluşturmak ve· Kür
distan'ın çeşitli parçalarını birleştirmek hakkını ver
mekteydi. Antlaşmanın Türk imzacıları, halkı Kürt 
olan topraklar üzerindeki haklarını bırakarak Kürt 
bağımsızlığı prensibini kabul ediyorlardı. Bu Antlaş
ma hükümlerine göre, kuzey ve güney Kürtlerinin 
birleşip bütünleşmesi gerekiyordu. 

Fakat Mütefiklerin yorgunluğundan dolayı 
Yunanistan'a karşı elde edilen Kemalist zaferden 
sonra, bir Kürdistan kurulması planı kuwetle kabul 
ettirilen ve Kürtlerin Wilson Prensiplerinden yararlan
masını önleyen birtakım siyasi kombinezonlarla Kür
distan toprakları çeşitli devletler arasında bölüşül
müştür. 

Sevr Antlaşmasinın maddeleri hiç bir zaman 
uygulanamamıştır. Büyük devletler Kemalist kuwet 
darbesini Lozan Antıaşması ile değiştirmişlerdir. ilgi
siz bir Dünya, Kürdistan'ı ilgili devletlerin ulusal 
ihtiraslarına sunulan bir parçalanmış av olarak 
terk etmiştir. 

Lozan Antıaşmasından Sonra: 

Uzun süre Osmanlı imparatorluğu'nun temel 
sorunranndan biri olan "Şark meselesi" ortada kalı
yordu. Kürdistsın'ın bölünmesi, bu bölüşümden 
yararlanan devletlerde güçlü Kürt azınlıkları yaratı
yordu. Kürt sorununun çözümü şöyle dursun, 
sorun büsbütün katmerleşmişti. 

Fakat bu azınlıkların mukadderatı her yerde 
aynı değildi. Suriye ve Irak'ta mandater devlet olan 
Fransa ve ingiltere'nin yönetim ve koruması altında 
kaldılar. Özellikle bazı kültürel ve ekonomik gelişme 
olanakları verilmiş olan Sovyetler Birliği'nde durum 
başka idi. BasJ:<ılar ve zoraki assimilasyonlarla, 
zoraki göçürtıneler ve katliamlarla boş yere Kürt 
sorununun ortadan kaldırılmasına çalışan Türki
ye ve iran'da durum yine başka idi. 

Ancak 1925, 1926, 1930, 1938'de ortaya çıkan 
Kürt isyanlarının yankıları dünyaya, Osmanlı impara
torluğu'nun çöküşüne rağmen Türkiye'nin, halkı 
homojen Türk olan bir ülke olmadığını ortaya koyu- · 
yordu. Yine iran'da, ve Irak'ta gerçekleşen isyanlar, 
Kürt sorununun hala çözüme kavuşmayı beklediğini 
hatırlatıyordu. 

Kürt azınlıklar tarafından gündeme getirilen iç 
sorunlar, Sadabat Antiaşmasında her türlü ulusal 
Kürt hareketini bağmak için alınacak . önlemlere 
kadar uzanan bu devletler için başlıca endişe. olu
yordu, 
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. Kürtlerin karşılaştıkları tenkil (etkisizleştirilme, 

Ul8klaştırılma, cezalandırılma) önlemlerinin gerçek

tek) niteliklerini göstermek için, Işaret edelim ki bu 

Onlamler hemen her zaman Kürtleri kendi okullarına 

sahip olmak, dillerini konuşmak ve kendi şarkılarını 

söylemek gibi en basit haklarından mahrum etmeğe 

yönelikti. Kürtlerin dilekleri muhakkak ki Türkler tara

fından başka türlü gösteriliyordu. Mesela bu dilek

ler, her türlü ilerlemeye karşıt, kendilerini refaha 

götürecek her önlernin karşısında, ilkel yaşamiarına 

son vermek üzere ülkelerine yeni bir düzenin girme

sini Iyi karşılamaz, asi Kürtler biçiminde bir takım 

savlar ileri sürmekle birlikte Türkler mücadelenin 

gerçek amacını, Içyüzünü biliyorlardı. 

Kürt yurtseverlerinin uzun süre Türk kolorduları

nı başarısızlığa uğrattıkları 1925-1~ isyanından 

sonra Diyarbakır'da kurulmuş olan ve içlerinde sayı

sız eğitim ve kü1tür sahibi insanı~ bulunduğu 800 

KOrdO ölüme mahkum eden Türk lstiklal Mahkeme

si (10) kendi hükmünde şöyle diyordu: "içinizden 

bazıları Isyana vesile olarak Hükümetin fena ida

reaini, diger bazıları hilafeti müdafaayı ileri sür

mütler, fak~t hepinizin müşterek bir tek düşün- · 

cenlz vardı: Müstakil bir Kürdistan kurmak. 

Bunu hayatınızla ödeyeceksiniz." ( 11) 

1930'da Ararat (Ağrı) lsyanı sırasında tanınmış 

yazarlardan ve Türk milletvekillerinden Yakup Kad

ri'nin (Karaosmanoğlu) yazdığı bir makalede şunlar 

okunmaktadır: "Bu harplerin kırmızı alevleri, sona 

· erdl§ine degH fakat iki ırk arasındaki mücadele

nin başladıgına iŞaret etmektedir. Avrupalıların, 

kendileri gibi Ari ırkına mensup addettikleri (Say

dıkları) Kürt ırkı ile Mongol addettikleri Türk ırkı. • 

Yine o sıralarda başka bir Türk gazetesinde de 

·aurada Kürt istiklalinin hayali yatıyor" yazısını 

kapsayan bir levhanın Ararat (Ağrı) Dağı'nın tepesin

de yapılmış bir mezarı temsil eden bir resim görülü

yordu. 
Hayır, Kürtlerin ilerlemeye ve refaha karşı bir 

mücadelesi hiç bir zaman sözkonusu değildi. Erme

ni vuruşması, çetin Kürt dağlılarının başıboşluğunu 

yatıştırmak da sözkonusu olamazdı. Cemiyet-i 

Akvam (Milletler Cemiyeti) Komisyonu'nun Musul 

vllayetiyle ilgili tartışmaya ilişkin raporunun 47. say

fasında şu cümle okunmaktadır: "Bütün Müslüman 

halklardan Hristiyanlarla en çok dostane ilişkiler 

sürdürenler Kürtlerdir." 
Hükümetin Türkler kadar güçlü askeri araçlara 

sahip bulunmadığı iran'da, gerek Şahın kişisel giri

şimleri ile gerek affedilecekleri vaatleri ile Kürt şefle

ri kendi topraklarından dışarıya çekilerek hapishane

lere atılır ve orada öldürülürdü. 

ı ı 
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Son yirmi yıllık dönemde Kürtlerin çektiği çile

nin listesi ç.ok uzundur. Osmanlı ve iran Imparator

luklarının geleneksel politikalarının daha da şiddet 

kazandığını göstermektedir bu dönem. ·Kürtlerin, 

tarihimizin en korkunç uygulamalarıyla karşılaşmala

rının zamanımıza rastlaması garip görülebilir. Ancak · 

bunun izahı basittir. Nazari (teorik) olarak 

1914-1918 Savaşından sonra halkların ulusal haklan

nı tanıyan bir dünyada, Kürtlerin ulusal vicdanlarını 

canlandırmış olan Sevr Antlaşmasindan sonra Türk

ler ve iranillar Kürt sorununu ancak onu sevindir

mek Için son bir girişimde bulunmaktan ibaret olan 

tek çözüm yolu bulabii mişlerdir ki. bu kaba ve umut

suz girişimi ancak Kürt yiğitlik ve yürekliliği başarı

sızlığa uğratabilmiştir. 

Kürt Sorununun Çözümü: 

Kürtlerin tüm komşuları ulusal sınırlarına kavuş

muşlardır. (Türkler, iranlılar, Ermeniler), Kürtler de 

kendi yurtlarını elde edeceklerdir. Kürdistan' ı paylaş

mış olan devletlerden Kürt topraklarını almakla, 

oldukça yerleşmiş bir düzenin bozulacağını savun

mak da güçtür. Bu devletler bir değişim halindedir 

ve güçlü azınııkiardan kurtulmayı ve büsbütün 

yabancı unsurları assimile ettirmeyi düşünecekleri 

yerde kendi kültürel, ekonomik ve toplumsal geliş

meleriyle başbaşa bırakmakla onlara büyük bir hiz

mette bulunmuş olacaktır; 
Kürdistan zengindir, parçalanmıŞ bir Kürdis

tan'da zenginlikler işlenmemiş olarak kalmaktadır. 

içinde devamlı isyanlar gizlenmiş olan bağımlı top

rakların, alanların kalkınmasından kuşkulanan hangi 

hükümet vardır. 
Bütüncül bir halkla kaplı olan Kürt bloku, Orta

doğu için bir istikrar unsuru ve bir refah kaynağı ola

caktır. Kürdistan'ın tarımsal zenginlikleri herkesçe 

bilinir. Başkasıyla karşılaştırılamayacpk özelliklere 

sahip bir köylü olan Kürt, özgür olunca bütün değe

rini gösterecektir. Bunlardan bazılarının ve özellikle 

Kürt ulusunun yararlanmadığı bir Kürt serveti oldu

ğunu dünyanın kaale almadığı petrolün işletilmekte 

olmasına rağmen Kürtlerin yeraltı zenginlikleri daha 

az bilinmektedir. Fakat şunu vurgulamak gerek: 

Irak'da bilinen Kerkük, iran'da Kermanşah'daki pet

rol kuyuları ve Türkiye'de Siirt'teki petrol sızıntıları 

Kürt toprağında bulunmakta ve Kürt ulusal serveti

nin bir bölümünü oluşturmaktadır. Kürtler kendi · 

ülkelerini değerlendirmek istiyorlar; bundan bütün 

dünya yararlanacaktır. Fakat Kürt ulusu kendi sözü

nü söylemeden, Kürt servetlerinin başkalarınca kulla

nılması kabul edilemez. 
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Kürdistan'ın bölüŞümü ve tutsaklığı savaştan 
sonraki yeni dünyaca benimsenemez. Sorun Sevr 
Antlaşmasını kaleme alanlara esin kaynağı olan 
düşünce çevresinde yeniden ele alınmalıdır. Bugün, 
Müttefiklerin uğrunda çarpıştıkları ilkelerle bağdaşa
bilen tek çözüm yolu, Kürtlerin yaşadığı tüm toprak 
parçasını kapsamak üzere otonom bir Kürdistan 
oluşturmaktır. 

Atiantik Beyannamesi'nin tümüyle uygulanma
sından daha az güçlükler doğuracak olan pek az 
durum bulunacaktır. Kürtler kalabalık ve doğal kay
naklar bakımından zengin bir yerde yaşamakta olup 
buralarda etnik azınlıklar pek küçüktür. 

.\ 
Görüş ve Düşunceıer: .. 

Kürt sorununun kökten çözümü, statükoyu · 
korumak isteyen bazı ihtiraslara yolaçabilir. Bu 
konuda itirazlar yapılabilir. Tezimizin haklılığını gös
termek için sorunun bazı noktalarını derinleştirmeğe 
çalışacağız: · 

1-· Müttefikler, ulusların en öncelikli haklarının 
zararına olarak en caniyane şekillerde sistematik 
surette haksızlıklar v~ cinayetler yapan bir rejimin 
tehdidi altındaki uygarlığı kurtarmak amacıyla silaha 
sarıldılar. Türkiye'de, Iran'da Kürtler, kaldırılması 
aynı nedenle zorunlu olaR ve başka türlü anlatımı 
mümkün olamayan zalimane bir işleme maruz kaldı
lar. Bu durum bile uygarlık dtinyasına başlı başına 
bir hakarettir. 

2- 8-9 milyon nüfustan oluşan bir ulusun 3 
veya 4 devlet arasında bölünmesi bu devletlerin her 
birinde bir azınlık doğurmaktadır ki bu durum azın
lıklarla egemen halklar arasında sürekli çatışmalara 
yolaçmaktadır. Bu durum ise, bu devletlerin iç ve 
dış güvenliğini sürekli tehlikeye koymaktadır. Bu 
devJetlerin sınır bölgelerinin birleştiği yerler Kürtlerle 
meskun olup bunlar değişik uyruklarda ·olmakla bir
likte birbirlerine karşı derin bir bağlılık duygusu bes
lerler. Bu devletlerden herbiri ancak kendi komşula
rının sınır kontrolünü elinde bulundurmak koşuluyla 
kendi sınırlarını denetleyebilirle,r. Bundan yönetim 
boşluğu doğar ve bu da silahlı bir müdahale yarata
bilecek siyasal kargaşalığa yolaçabilir. Bundan baş
ka çeşitli Kürt yerleşim birimleri arasında faaliyet 
göstermeleri, muhtelif devletler içinde Kürtler'in sıkı 
bir baskı altında bulunması koşuluyla ancak Kürtle
rin muhtelif Kürt memleketleri sırasinda harekete 
geçmelerinin önüne geçebilir. 

Bu baskı yönetiminin korunması, Kürt azınlıkla
rının bulunduğu ülkeler arasındaki iyi siyasal ilişkile

rin sürdürülmesinin koşulu olur. Bu komşu devletle-
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ri n birinde bir Kürt okulunun açılması, Türkler tarafın
dan kendi ·ülkelerinin iç güvenliğine karşı işlenmiş 
bir tecavüz gibi algılanacaktır. · 

Otorite tarafından, bir Kürt isteyerek ya da iste
meyerek memleketin Kürt kesiminde hoşgörü 

görünce, oradan çıkmasıyla birlikte bir yabancıdan 
başka bir şey değildir. Bu nedenle uyruğu bulundu
ğu devleti kendi yurdu olarak görmez. Tersine ülke
nin merkez otoritesine karşı acı bir duygu taşır. 

lsyanlarla kendisini boğan boyunduruğu sarsmaya 
çalışır. 

3- Kürdistan'ı aralahnda böJüşmüş olan devlet
lerin herbiri için kendi sınırları dahilinde kalan Kürt 
toprağı, koparılmasından korkulan bir sömürge gibi
dir. Bu korku aslında baskı altında yaşayan ulusların 
kurtarılması için ikinci kez olarak güçlü ittifakların 

kurulduğu bir . sırada meşrudur. Bu devletler Kürdis
tan kesiminde sömürgelerde olduğu gibi hiç bir 
bayındırlık eseri yaratmadan, mümkün olduğunca 
oralardan yararlanmak ve asker almak gibi bir yöne
tim biçimi uygulanmaktadır. Hükümet oralarda özel 
girişimi desteklememektedir. Tersine girişimcilerin 

cesaretini kırmaktadır. Egemen halkın oturduğu yer
lerdeki sanayiin yararına olarak yerel sanayil yıkma
ya çalışmaktadır. 

4- Kürt azınlığı elinde tutan devletlerden biri 
Kürt toprağını kendi ülkesine_ katacak derecede ken
disini güçlü gördüğü zaman zoraki asimilasyonu 
uygulamaya çalışır. Bu siyasetin sonucu KOrtelerin 
ulusal karşıtlıklarını kırbaçlamak olur. Zamanında 

eski iranlılar gibi Yezidi olan Kürtler nasıl yutulama
mışlarsa bugün de Müslüman olarak ne Türkler; ne 
Araplar ve ne de iranillar tarafından yutulabilirler: 

1Tarihte dört bin yıllık bir hayatı olan ve bütün yöne
timler altında kendi ulusal kişiliğini koruyan, Hin
di~Avrupal esasından gelen ve bütün işgal ve tahak
kümlere küçük Asya'nın bağrında karşı koyan bu 
ulusu assimile etmek olanaksızdır. Kürtleri Türkler'
den ve Araplar'dan ayıran özellikler yalnızca soy ve 
dil ayrılıklarından ibaret değildir. Ulusal kişiliklerinde
ki canlılık, soyca Tatar ve Araplara çok karışmış 

olan ve bununla birlikte soy ve dil bakımından ilişik
leri ve bağlantıları bulunan iranillar kadar onları her
şeyden ayırır. 

Asimilasyonun en sistematik ve en vahşicesi 

bu yüzyılın başından beri Türkler tarafından uygula
nanıdır. Ancak bu girişim, acınacak biçimde başarı
sızlığa uğramıştır. Türkler, Kürt toprağına Türk ailele
rin göçünü körOkiemek istediler, ancak bu aileler 
çevrelerine benzediler. Hükümetin gizli raporları bu 
noktayı doğrulamaktadır. Türkler, Kürtler' i toplu ola
rak Anadolu'ya göçürtma işini ele aldılar. Ancak bu 
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uygulamadan sonra öylesine isyanlar koptu ki hükü
met bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Türkler, 
KÖıt · dfiinin ~ullanılmasını, Kürt giyim-kuşamının 
taşınmasını, Kürt şarkılarının söylenmasini yasakla
mışlardır. Kürt çocukları Türk okullarına devam 
etmeye mecbur edilmişlerdir. Ancak bunların tümü 
boşuna çabalardır. Çünkü Kürtler tüm baskıla ra rağ
men dillerini konuşmaya devam ediyorlar. Türk .res
ml politikasıyla, zararsız halk şarkıları • irtica' şarkıla
rı oldu. Gençler Türk cikullarını, oralara girmeden 
önce olduklarından daha çok 'Kürt' olarak terk edi
yorlar. Zorunlu Türk eğitimi olaylara, tartışmalara 

yolaçıyor. Bu nedenle çoğu okullar kapalıdır~ 
5- Zoraki asimilasyon yöntemi başanya ulaşma

dığı için Kürdistan' ı katleden ve paylaşm!ş olan dev
letlerin toprak bütünlüğünü kurtarmak üzere belki 
de Kürt sorununun bir çare olabileceği korkusuna 
kapıldılar. Gerçekten Türkiye'deki Ermeniler'in bu 
uygulamaya kurban gittikleri unutulmaz, fakat her
şeydEm önce sözkonusu devletlerin hiç biri Kürtler'i 
merhametsizce öldürecek derecede güçlü değildir. 
Bunu yapmak için bir Arap devletinin yardımına 
muhtaçtırlar. Ayrıca Kürtlerin yokedilmesi Ortado
ğu'nun bağrını ıssız bir hale koyacaktır. Bu güçlü ve 
canlı köylerde ikame edilebilecek kimse görünmü
yor. 

6- Ortadoğu politikasının somut simgesi olan 
Kürdistan değişmedikçe Kürtlerin ulusal haklarını 

gÜVence altına almak mümkün müdür? Şimdiki 
çağın tarihi, bu hakların korunmasını sağlamak için 
Kürdistan'ı paylaşmış olan devletlerin her birinde bu 
devletlerin bağımsızlıklarını tamamen hayali olacak 
derecede Batı devletlerinin bir kontrolünü yapmak 
gerektiğini ispatlamaktadır. 

7- Bu, tarihin akışına karşı gitmeyi isternek 
olur. Bu devletlerin en güçlülerinden olup 'egemenli
ği altına .çok sayıda ulusu toplamak kudretini göster-

-miş olan Türkiye, o ulusların kendisinden ayrılması
na engel olamamıştır. Kürt genel kitlesinin Ortado
ğu devletlerinden birisinin yönetimi o devleti, çoğun
luğu Kürt bir hale koymak g+bi bir sonuç verecektir. 
Soruna verilecek cevap budur: Bütün Kürdistan'ı 
Ortadoğu devletlerinden birine katma k ... 

8- Ortadoğu'nun siyasal, ekonomik istikrarını, 
devletlerin bir blok. oluşturmalarını bekleyenlere 
diyeceğiz ki bir Kürt devletinin kurulması, böyle bir 
planın gerçekleştirilmesine engel değildir. Bir devlet
ler bloku, kençii istikrarını ancak kendisini oluşturan 
unsurlardan elde edebilir. Bu istikrar da ancak Kürt 
sorununa belirlediğimiz çözüm biçiminin uygulan
masıyla sağlanabilir. 

9- Son olarak, Kürtlerin tarihinde birleşik ve 
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bağımsız bir devlet kurmadıklarını savunanlara 
cevap verelim: 

Öncelikle Kürtler ile kudretli ve muzqffer bir 
devlet kuran, Haçlı saldırılarına karşı koyma olanak
larını Müslüman dünyasına sağlayan Selahaddin-i 
Eyyubi'yi burada, belirtelim. Fakat özellikle tarihin 

. bütün dönemlerinde ve son zamanlara kadar bağım
sızlıklarını korumuş olan Kürt prensliklerini hatırlata
lım. aizzat doğayı, grup halinde bölüşüme yönelen 
Kürdistan dağlarındaki bu prenslikler, yüzyıllar 
boyunca Kürt ulusunu korumuşlardır. Bugünkü dün
y~da dağlar ve ovalar, bir zamanlar gösterdikleri 
güçlükleri ve engelleri korumamaktadırlar. Kürt ulu
su için savunma ve korunma küm~leri güce dayanı
yordu. 'Ancak yaşadığımız çağ dünyasının gereksi
nimlerine karşı göğüs gerdiği için bu ulus, birleşik 
bir devlet olarak teşkil edilmesini istiyor (12). 

Dipnotlar: 

1 - Zoroastr, Zoroastrisme: Zerdüşt, Zerdüştilik, 

Zerdüştçülük. iran'lı peygamber Zerdüşt'ün (Zoroastre, 
Zaratustra) kurucusu oldu~u Zerdüştilik, Kürtlerin islamlık
tan önceki dini oldu~u gibi dünyanın en büyük din_lerin
den biridir. Avesta adlı kutsal kitap, onun Gatha denilen 
özdeyişlerini kapsar. Zerdüştili~e daha geniş anlamda 
Mazdeizm (Mazda'cılık) da denir. Ancak Zerdüşt'ten 

önce de bir Mazdeizm bulundu~u ve Zerdüşt'ün bu eski 
dinin bir yenileştlricisi ,_(reformcusu) oldu~u da ileri sürü
lür. 

Zerdüşt'ün i.ö.- VII. yüzyılda yaşadı~ı sanılıyor. Çok 
akıllı ve ça~ının bilgilerini özümsemiş bir ' kişi oldu~u 

özdeyişlerinden anlaşılmaktadır. Nitekim bundan dolayı 

Zerdüştlü~ün en akılcı ve mantıksal dinlerden biri oldu~u 
kabul edilir. (Bkz. O. Hançerlio~lu: inanÇ Sözlü~ü, 1. 
bas. 1975, Zerdüşt mad.) 

2 - Rapor sahibinin Alevi inancına mensup Kürtleri 
de bu kategoride de~erlendirdi~i anlaşılmaktadır. 

3- Ninova: Asur imparatorlu~u'nun başkenti. Dic
le'nin do~usunda bulunan ünlü şehir. Anabasis'te "Mespi
la" olarak geçer. 

4- Babil: Pers imparatorlu~u' nun başkenti. Fırat 
Nehri'nin kenarındaki ünlü şehir. 

5- Sirtyüs: Med Devleti'ne son veren Kral Kuruş , . .--
(Kyros, Cyrus) amaçlanıyor olmalı. (Bkz. Türk Ans. irari 
m ad.) 

6- Ksenefon: M.Ö. 401 yılında Pers Kralı ll. Dar
yus'un o~lu · Keyhusrev, kardeşi Ardeşir'den saltanatı 
almak için harekete geçmiş ve hazırladı~ı kuvvetlerle, o 
dönemin ünlü silahşörleri olarak tanınan Yunan (Grek) 
askerlerin bir bölümü ile anlaşarak, para karşılı~ında 

ordusunda savaşmak üzere onları yanına almıştı. Bu 
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Yunanlı askerlerin içinde ANABASiS'in yazarı ünlü tarihçi 
Ksenefon (Xenophon) da vardı. Ksenefon, Keyhusrev'in 
bu seferini, yenilgisini, geri dönüşlerini, Kürdistan ve 
Ermenistan'dan geçerek Trabzon'a oradan Yunanistan'a 
geçişlerini, başlarından geçen savaşları, yaşantılarını, bu 
arada Karduklar'la (Kürtler) yaptıkları çetin savaşları 
heyecan'lı ve akıcı bir dille ANABASiS (Onbinlerin Dönü
şü) adlı günce niteli~indeki ünlü eserinde anlatır. (Bkz. 
Kürtler'e ilişkin çeşitli eserler ve aynı adlı eser) 

7- Seloküslüler (Seleukoslar): M.Ö. lll. yüzyılda 
Suriye ve Batı iran'ı elinde tutan hanedanlar. (Bkz. Türk . 
Ans. iran mad.) 

8- Sbftniler: Miladi lll-VII. yüzyıllar arasında 
hüküm sürmüş ünlü iran hükümdar sülalesinin adı. Sasa-

. niler'in saltanatı 226'dan 642'ye kadar 416 yıl sürmQştür. 
Eski Pers imparatorlu~u·nun haşmet derecesine varan, 
dünyayı Roma ve daha sonra Bizans imparatorlu~u ile . 
aralarında paylaşan Sasaniler, aynı zamanda o ça~ın en 
üstün uygarlı~ını kurmuşlardı. (Bkz. islam Ans. ve Hayat 
Ans. Sasaniler mad.) 

9- Aslan Yürekli Rişar: ingiltere Kralı 1. Richard. 
1157-1199 yılları arasında yaşamıştır. 1189'd'a kral oldu. 
1190'da 3. Haçlı Savaşı'na katılarak üç yıl kadar Filis
tin'de, Kudüs'te, Kürdistan'da başta Araplar olmak üzere 
bölge halklarıyla ~avaştı. Adı romanlara konu olan Aslan 
Vürekli Rişar'ın Ortado~u'daki en güçlü rakibi ve onu 
yenilgiye u~ratan Eyyub'i devletinin kurucusu ünlü Kürt 
devlet adamı Selahaddin-i Eyyub'i idi. Bu nedenle Sela
haddin-i Eyyub'i adı, Haçlı Seferleri ve Savaşlarıyla adeta 
özdeşleşmiştir. 

1 O- Şark (isyan Mıntıkası) istiklftl Mahkemesi: 
Türk burjuvazisinin yönetimini perçiniemek üzere, Şeyh 
Sait isyanı'nı bahane ederek kurdu~u ola~anüstü Mahke· 
malerden biri. Gezici nitelikte olan ve · sınırsız yetkilerle 
donatılan istaklal Mahkemelerinin en pervasız çalı~anı _ 
Şark istiklal Mahkemesi idi. Mahkeme şu üyelerden olu
şuyordu : 

Başkan-Mazhar Müfit Kansu (Denizli) 1873-1948 
Üye--Ali Saip Ursavaş (Urfa) 1887-1939 
Üye-Lütfi Müfıt Özdeş (Kırşehir) 187 4-1940 
Savcı-Süreyya Örgeevren (Karesi) 1888-1969 
Yedek Üye-Avni Do~an (Bozok) 1892-1965' 
Çeşitli uzatmalar sonucu iki yıl süreyle görev yapan 

bu mahkemelerden Şark istiklal Mahkemesi'nin çalışma
ları şöyle özetleniyor: 

"Şark istiklal Mahkemesi, Şeyh Sait Ayaklanması'na 
fiilen katılanlarla bu ayaklanmayı do~rudan do~ruya ya 
da kışkırttıkları iddia edilenlerin davalarına bakmıştır.Silah
lı harekata girenierin büyük bir bölümü, zaten bu mahke
me Diyarbakır'a gelmeden ön~e kurulan "Divan-ı Harp"ler
ce cezalandırılmışlardır. Şark istiklal Mahkemesi'ne 
ancak Şeyh Sait ve arkadaşları gibi elebaşlarının yargılan-

DENG 

ması kalmıştır. Bunlardan başka Kürt hareketiyle ilişkili 
olan Şeyh Eyüp, Dr. Fuat, Seyyit Abdülkadir gibi birta
kım önderler de Şark istiklal Mahkemesi'nce yargılanmış
lardır. Bu mahkeme tarafından "kışkırtıcılık" genel suçla
masıyla kovuşturulanlar ise başlıca üç gruba ayrılabilir: 
Bazı gazeteciler, Terakkiper-ver Fırkalılar ve tarikat men
supları." (Bkz. M. Tunçay: istiklal Mahkemeleri, Cumhuri
yet Dönemi Türkiye Ans. 4. cilt, s. 938-943) 

Bu hareketle ilgili !)larak önceden kurulan Divan-ı 
Harplerce ölüme mahkum edilenler arasında Azadi C~mi
yeti Başkanı Mi'ralay Cibranlı Halit Bey ile Stokholm Setiri 
Yusuf Ziya Bey gibi kişiler de vardır. 

Görünüşte Şeyh Sait isyanı dolayısıyla kurulan 
isyan Mıntıkası istiklal Mahkemesi'nde yargılanıp idam 
edilenlerin sayısı 48'dir. Oysa Doza Kürdistan gibi kay
naklar, bu aşamada idam edilenlerin sayısının 800'ü aştı
~ını bildirirler. idam edilenler arasında, harekete do~ru
dan katılmayan çok sayıda Kürt aydınlarının da bulunma

'sı, gerçek amacın, Kürt ulusal hareketini bo~mak oldu~u
nu ortaya koyuyor. 

11 - Şark istiklal Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit 
Kansu'nun bu sözleri bir yandan isyanın gerçek niteli~ini 
yansıtırken, bir yandan da Kemalist yönetimlerin ve resmi 
ideolojinin çelişkisini ve çarpıtmalarını açıkça oratya ser
mektedir. 

idam edilen Kürt aydınlarından Şeyh Said, Miralay 
Cibranlı Halid Bey, Şeyh Abdülkadir (Senatör-ve Danış
tay Başkanı), Yusuf Ziya Bey (Bitlis Milletvekili), Fuat 
Bey (Diyarbekirli Doktor), Tevfik Bey (Diyarbekirli Avu
kat), Koçzade Ali Rıza Bey (Bitlis'li), Molla Abdurrah
man (Siirt'li şair), Nizanizade Kemal Fevzi (Bitlis'li şair) 
nin idam sehpasındaki son sözleri ise bu konuda daha 
da anlamlıdır. 

, Bunlardan sadece Avukat Tevfik Bey'in sözlerini ver
mekle yetinelim: "Cesedimi bütün dünyaya gösteriniz 
ve herkes bilsin ki kişisel haklar için de!)il, ulusal 
haklar için savaşıyorum. Yaşasın Kürdistani.."(Bkz. 
Garo Sasuni: Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketleri, s. 176) 

12- Dr. Nafız Yekbun'un Konferansa gönderdi~i 
"Muhtıra"nın bundan sonraki bölümünde; Caladet Bedir
han'ın- 1933'te Mustafa Kemal'e gönderdi~i "Mektup"ta 
oldu~u gibi Kürtlerin dili, ahlak ve gelenekleri "eşitli bilim
sel eserlerden aktarmalar yapılarak anlatılmakta ve övül
mektedir. Yine çeşitli kanıtlar gösterilerek Türklerin Kürtle
re uyguladı~ı baskılar ve hak gaspları örneklenmektedir. 

Müslüman Kürtler adına verilen bu Muhtıra'dan baş
ka, Hristiyan (Asuri) Kürtler adına da Doktor Micael 
Yatger imzasıyla Konferansa bir Muhtıra daha verildi~i 
bilinmektedir~ 
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edilmesi gereken bir talep 
olmuştu. 

Bir, diğer neden ise, ülkede 
güçler dengesinin değişmesi idi. 
Güçler dengesi bizden yana idi. 
Peşmerge güçleri artmış, kurtarıl

m ış bölgeler genişlemişti. Hükü
metin askeri durumu çok kötü idi. 
Besbelli ki, siyasi örgütler için as
gari ve azami programlar güçler 
dengesine göre belirlenir. Siyasi 
bir örgüt, eğer başarabilirse en 
iyisini yapar. Yok başaramazsa 
en azı ile yetinir. Bu nedenlerden 
dolayı, biz Irak'ta değiŞen güçler 
dengesini ve olabilecek değişik
likleri gözönünde tutarak, kaderi
ni tayin hakkının gündeme 
gelebileceğini ve değişmeterin ol
duğu dönemde gündeme getiri!-

. mesi gerektiğini düşündük. 
Ama .biz, kaderini tayin hakkı 

dediğimizde "ayrılacağız" deme
dik. Kaderini tayin hakkı dediği
mizde, bunun, 3 b'içimi olduğunu 
söyledik: Ya Kürt halkı ayrılmaya 
karar verir ya da, federasyon ve
ya konfederasyon biçiminde bir
likte yaşama kararını verir. Yani 
kaderini tayil'} hakkını bu 3 biçim
de görüyoruz. 
Şu an'da kaderini tayin hakkını 

azami ve stratejik hedefimiz ola
rak görüyoruz. Nedeni ise ,şudur 
ve bize göre doğrudur: Ulusal so
run kaderini tayin hakkı olmadan 
çozülemez. Yani otonomi, ulusal 
sorunun çözümünde çare değil
dir. Otonomi demokratik bir çare
dir, demokratik bir amaçtır. Ki, iyi 
bir şeydir. Ama ulusal sorun oto
nomi ile çözülemez. Bize göre, 
sosyalist ülkelerin deneylerinin de 
gösterdiği gibi, ulusal sorun kade
rini tayin hakkı olmadan çözüle
mez. 

Soru: 1988 yazında Irak saldH'ı· 
larınd,an kaçan onbinlerc~ Kürt 
sınırları aşıp Türkiye ve lran'a 
geçtiler. Türkiye'dekilerin du
rumu çok kötü. Türk hükümeti 
onları mülteci olarak tanımıyor, 
içerden ve dışardan gelen yar
dımların onlara ulaşmasını en-. 
gelliyor. iran'dakilerin durumu 
nasıl? Bu sorunların çözülmesi 
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Kendi dilinden T•llllt•nl'nln v•t•m•···· 
Ben, Irak Kürdistanı'nın bir köyünde dünyaya geldim. ilk ve orta okuiu Koy'de 

(eski adıyla Köysancak), liseyi Kerkük'te bitirdim. Bağdat Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi'nden mezun oldum. 
Daha genç yaşta iken politikaya atıldım. iıkokulun 6. ve son sınıfında iken, 

Kürt öğrencileri Derneği'nin oluşmasında görev aldım. 1947 yılında, o dönem

de, Irak Kürtleri Demokrat Partisi olarak bilinen, Irak Kürdistanı Demokrat Par

tisi'ne üye oldum. 
Öğrencilik yıllarında, Irak Kürdistanı Öğrenciler Birliği kurucuları arasında 

yer ~ldım ve bu örgütün ilk genel sekreteri oldum. Kürdistan Demokrat Genç

ler Orgütü'nün kurulmasında çabatarım oldu. 
1953 yılında Irak KOP Merkez Komitesi. üyeliğine, 1954 yılında ise, politbü

ro üyeliğine seçildim. · · 
1955-58 yılları arasında illegalitede kaldım. 1958 yılında, yani Irak Devrimi'

nden sonra, gençlik ve öğrenci festivaline katılmak için gitti{lim Moskova'da, 

Partimizin lideri olan Mustafa Barzani ile görüştüm . 

Askerliği subay olarak yapıp bitirdikten sonra, ilk siyasi ve Kürtçe gazete 

olan "Kürdistan"ın başyazarlığını üstlendim. Bunun yanı sıra, Partinin mer

kez organı 61an Xebat'a makaleler yazıyordum. ' 
1961 Eylülü'nde başlayan Kürt ayaklanmasında, Parti silahlı mücadele ka

rarını verince, peşmerge güçlerinin sorumluluğunu üstlendim. iık planda o dö

nemin en büyük peşmerge gücü olan "Rızgari" güçlerinden sorumlu oldum 

1963 yılında General Kasım hükuh'ıetinin yıkılmasından sonra, hükümetle 

görüşmeler için oluşturulan heyete başkanlık yaptım. Aynı heyetle görüşme

ler yapmak için (Cemal Abdülnasır ve Ahmed Binbella ile) Mısır ve Cezayir' e 

gittim. • 
1964 yılında, devletle yapılan görüşmelerde, Kürt heyeti içinde yer aldım. 

Ama General Barzani'nin görüşlerini tasvip etmediğim için anlaşmayı imzala

madım. Bu nedenle ara.mızda ayrılık başgösterdi ve ayrıldık. Dalia sonra Av

rupa'ya çıkıp bir müddet orada kaldım . 1966 yılında tekrar ülkeye döndüiT). 

Bizim ilişkilerimiz o dönemde genel olarak Arap ilerici hareketleriyleydi. 1967 

yılında Cezayir'de toplanan Arap Sosyalist partileri toplantısına katılarak, iki 

tebliğ sundum. · 
1969 yılında Bağdat'ta "Einur" adlı gazete ile, Süleymaniye'de "Rızgari" 

adlı derginin yayın hayatına başlamasında çabatarım oldu. Bu yayınlara yazı

lar yazdım. 
1970 yılında Barzani'nin istemi üzerine kendisini ziyaret ettim. Bu ziyaret

te, iki partiyi yeniden birleştirme konusunda anlaşmaya vardık. Biz, partimi

zin adını değiştirmiş, Kürdistan Devrim Partisi adını almıştık. 

Bu dönemde bir kısım gençlerle birlikte, gizli olarak Komelaye Rençdarane 

Kurdıstan (KOMELA) adında bir örgüt kurduk. 1974 yılı sonuna kadar bu ör

gütün genel sekreterliğini yaptım. Daha sonra kendi isteğimle Komela'nın ça-

lışmalarından uzaklaştım . · 
Barzani'nin yanında olduğum 71-72 yılları arasında, bana aktif iş verilmedi

ği için bölgeden ayrıldım ve Kahira'ye gidip bir müddet orada kaldım. 72-73 

yıllarında Filistinlilerle birlikte çalıştım, onlara askeri alanda yardımcı oldum, 

yayın organlarına makaleler yazdım. 
1974 yılında, Irak'ta şavaş yeniden başladığında, Parti üyesi olduğum için, 

devrim saflarında yer aldım. Arap aleminde Kürt devrimini tanıtmak için oluş

turulan komitede görev aldım ve Lübnan'da çıkan "Kürt Devrimi" adlı dergiyi 

yönetti m. 
'1975 yenilgisinden sonra, testirniyeti reddedip, bir kısım arkadaşlarla birlik

te "Kürdistan Yurtsever Birliği"ni kurduk. KYB'nin Genel Sek~eterliği'ni üst

lendim. Devrimin yeniden canlanması için çaba harcadık, küçük peşmerge 

müfrezeleri oluşturduk. 1976 Haziranı'nda silahlı mücadele yeniden başladı 

ve 1977 yılında Türkiye üzerinden Kürdistan'a gittim. 1980 yılına kad}lr Kür

distan'da kaldım. Aynı yıl Suriye'de Iraklı demokratik güçlerle birlikte oluştur

duğumuz "Cevqad"ın (Cephe) oluşmasında görev aldım. T'8krar Kürdistan'a 

döndüm. · 

· 1983 yılında Baas ile yaptığımız ve bir yıl süren görüşmelerde heyetimize 

başkanlik yaptım. · 
Hem KOP'de olduğum dönemde, hem de KYB Genel Sekreterliği dönemin

de, Kürdistanlı örgütlerle ilişkilerden sorumlu idim. 



Röportaj 

için net~r düşünüyorsunuz? 

Talabani: iran'daki Iraklı Kürt 
mültecilerinin durumu, Türkiye'
dekilerden iyidir. Çünkü, iran'da 
Irak Kürdistanı örgütlerinin arala
rına girmelerine, ilişki kurmaları
na ve onlara yolgöstermelerine 
olanak verilmektedir. Ayrıca Irak 
Kürdistanı Cephesi örgütlerinin, 
mültecilerin sorunlarıyla ilgilan
rnek amacıyla, bir komite oluştur
malarına olanak tanınmıştır. 
Mülteciler için okullar açmamıza, 
onlara az ya da çok yardım etme
mize engeller çıkartılmamaktadır. 
Yurt dışından gelen yardımlar 

iran'daki mültecifare ulaşmakta
dır. Hatta bazılarının kendilerine 
iş bulma ve iş kurmalarına olanak 
tanınmıştır . Eğer bir karşılaştırma 
yapmak istersek, iran'daki ~ürt 
mültecilerinin durumu Türkiye'
dekilerden iyidir diyebiliriz. 

DENG: Irak Kürdistanı Cephe
si'nin oluşturulması, Kürt halk 
hareketi için iyi bir olaydır. Şu 
anda Cephe önüne ne gibi he
defler koymuştur? Arap de
mokrat güçleriyle ilişkileriniz 

nasıldır? 

Talabani: Cephe şu anda müca
delesini güçlendirmek ve geliştir
mek için çaba sarfetmektedir. 
Ülke içinde yaptığı son toplantı
sında, cephede yeralan güçlerin 
yakınlaşmasını, cephenin tespit 
ettiği strateji ve taktiğin, cephede 
yer alan örgütlerce uygulanması
nı, hükümete ve olaylara karşı or
tak tavrın alınmasını karar altına 
almıştır . Ayrıca, ortak askeri, pro
paganda vb. organlarının oluştu
rulması, ortak bir siyasi liderliğin 
yaratılması için proje oluşturma
ya çabalamıştır. 

Dış ilişkiler için bir komite oluş
turmuş, bu korniteyi, Cephe'nin 
yurt dışındaki çalışmalarını birleş
tirmekle ve Cephe adına faaliyet 
yürütmekle görevlendirmiştir. Bu
nunla birlikte, Cephe, Kürdistan'
ın diğer parçalarındaki Kürt 
örgütleri, Arap ve öteki ilerici güç
lerle ilişkiler konusunda bazı ka-

rarlar aldı. Cephe örgütlerinin bu 
konudaki tavırlarını birleştirdi. 

DENG: Geçen yıl, Iraklı ilerici ve 
rejim karşitı güçlerin bir cephe 
oluşturma çabaları oldu(J~ söy
leniyordu. Bu konuda ne di
yorsunuz? 

Talabani: Sözkonusu gen iş cep
henin oluşturulması , Irak Kürdis
tanı Cephesi'nin · hedefleri 
arasındadır . Kürdistan Cephesi, 
Irak'ta geniş bir cephenin oluş

ması için çok çaba sarfetti. Ama 
bir yandan Arap milliyetçilerinin 
islami örgütlerle olan çelişkileri , 

diğer yandan komünistlerle isla
mi güçler arasındaki çelişkiler, bu 
cephenin oluşmasında ayak ba
ğı oldular. Kürdistan Cephesi'
nden bir heyet, geçen yıl Şam'da, 

·böylesine bir cephenin oluşması 
için çok çaba harcadı. Ne yazık ki, 
bu çabalar başanya ulaşmadı . 

Ancak bu yıl, bu doğrultuda 

önemli bir adım atıldı. Cephe için
de yeralan Irak Kürdistanı örgüt 
liderlerinin bir bölümü, Irak'lı de
ğişik örgüt ve kuruluşlardan bir kı
sım tanınmış kişilerle , Londra'da 
ortak bir açıklama yaptılar . 28 ki
şinin imzasıyla yapılan bu açıkla
mada, Irak'ta diktatörlüğün sona 
erdirilmesi, insan hakları ve de
mokrasinin uygulanması talep 

·edilmektedir. Bu, ileriye doğru 
atılmış bir adımdır. Şimdi , bu or
tak açıklamaya imza atmayan ör
gütlerin , ·özellikle de islami 
örgütlerin, çağrıya olumlu cevap 
vermeleri ve buna katılmaları 

umudu vardır . Bu açıklamaya is
lami örgütlerden bazı kişiler imza 
atmışlardı. Şu anda öteki islami 
örgütler de yavaş yavaş bu cep
heye 'doğru geliyorlar. 

Sözkonusu açıklama, Kürt ör
gütleri, Irak Komünist Partisi, Irak 
Demokratik Kurtuluş Topluluğu 
adlı bir örgüt, Irak Sosyalist Par
tisi, Merkezi Londra'da bulunan . 
Ehlibeyt Topluluğu'nun lideri 
Doktor Mehmet Behrululum, Hiz
bi Dava üyesi Doktor Leyis Kub
bek ve öteki bazı tanınmış şii 

liderler tarafından yapıldı. Bu 

DENG 

açıklama , şu anda bir platform 
görevi görmektedir. Bu platform 
temelinde bir cephe oluşturulma
sı ve açıklamada yer alan talep
lerin gerçekleşmesi için çaba 
sarfedilmektedir. 

DENG: Genel olarak Irak'ın du
rumunu nasıl değerlendiriyor
sunuz? Köklü değiflmler Için 
olanaklar var mıdır, bunun Için 

· yol ve yöntemler nelerdir? 

Talabani: Bize göre, şu anda 
Irak'da sorunlar artmış, kriz derin
leşrniştir. Irak'ın durumu çok kö
tüdür . Ekonomik, toplumsal 
sorunlar ve diktatörlüğün baskıla
rı artmış, bu baskılara karşı hal
kın tepkisi çoğalmıştır . Bize göre 
rejim, bu diktatörlüğü ile sonuna 
kadar devam edemez. Dünyada 
bu kadar değişikliklerin yer aldı
ğı bir ortamda, rejim, geleceği ko
nusunda korku içindedir. · 

Biz, rejime karşı muhalif güç 
olarak şunları görüyoruz: Rejimin 
içindeki güçler, ordudaki rejim 
karşıtı güçler, Kürtler v~ Arap top
lumu içindeki muhalefet güçleri. 
Ayrıca öteki güçler içinde de hü
kümete karşı koyma tavrı yavaş 
yavaş gelişmektedir . Biz,_rejimin 
yıkılması için iki alternatifi örgürü
yoruz: Ya rejim içinde bir değişik
lik olacak, ya da,· Romanya'da 
olduğu gibi toplu ve kitlesel bir 
ayaklanma oluşacak ve ordunun 
bir bölümü halkın yanında yer 
alacak .. . 

DENG: Tüm parçalardaki yurt
sever Kürt örgütleri arasındaki 
ilişkileri nasıl görüyorsunuz? 
Kürt halk hareketinin güçlendi
rilmesi için neler yapılmalidır? 

Talabani: KYB'nin düşüncesine 
göre, Kürdistanlı örgütler arasın
da kardeşçe, yoldaşça ilişkiler ol
malı; yardımlaşma olmalı. Biz, 
KYB olarak, Türkiye, iran, Suri
ye'deki Kürt örgütleriyle iyi ilişki
ler içinde olmak için çaba 
sarfettik. Bu örgütlerle yardımlaş
ma içinde olmamak için hiçbir ne
den göremiyoruz; bunun için 
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KÜRDiSTANİ CEPHE'DEN 
KÜRDiSTAN DEMOKRATiK HALK PARTİSİ 

TEMSiLCİSİ "İMAD" İLE ROPÖRTAJ 

DENG: Saddam ve Baas yönetimindeki Irak 
kuwetlerinin Kuveyt'i işgal ve ilhakwla başla
yan yeni Körfez Krizi hakkmdaki düşünceleri
niz nelerdir, olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

iMAD: Dileriz ki savaş çıkmasın (Irak ve yaban-

cı güçler arasında). Çünkü savaşın çıkması Kürt ve 

Arap halklarının ve diğer azınlıkların katliamı demek

tir. Biz, sömürgeciliğin her çeşidine, her rengine kar
şıyız. Oiktatör Saddam'ın Kuveyt'i işgal ve ilhakına 
da karşıyız. Bize göre sorunun en akılcı ve istenen 

çözümü, ortadoğu halkları arasında varılacak "poli

tik" bir çözümdür. Biz yabancı güçlerin ülkemize 
müdahalesine kesinlikle karşıyız. Kuveyt'in faşist 

Irak yönetimince sömürgeleştirilmesi, bölgemizin ya

bancı güçlerin müdahalesine uğramasına sebep ol-

mu~ur. . 
DENG: Birleşmiş Milletler'in soruna ilişkin ka

rarlannı nastl karş1flyorsunuz? Bilindiği gibi em
peryalist savaşlar, ezilen halklar ve dünya pro
leteryasi için acıdan ve yokluktan başka bir 

mutluluk getirmediği gibi, onlar için bir kJYim
dtr. Siz Amerikan emperyalizmi ve onun mütte
fikleri ile faşist Irak yönetimi arasmdaki savaşt 
Kürt ve Arap halklarmm yaranna olacağma ve
ya Kürt halkma özgürlük getirebileceğine inanı

yor musunuz? 
iMAD: Biz, Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin 

kararlarını olumlu buluyoruz. inanıyoruz, bir savaş 
çıkarsa (dileriz ki çıkmasın) bu Irak'taki halkların kat
liarnı olur. Soruda da belirttiğiniz gibi, Kürt halkı baş

ta olmak üzere bu savaş hiç bir halk için faydalı ol. 

mayacaktır. Ki, bugün Filistin halkının davasına bü

yük bir zarar getirmiştir. Filistin sorunu adeta unutul
du. Savaş düny~ gündemini işgal ettiği için Filistin 

intifadası.konuşulmaz oldu. 
o'ENG: Harhangi bir savaş durumunda ya da 
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bugünkü kriz ortammda Kürdistani Cephe'yi 
ve Irak Kürdistanı 'ndaki ulusal-demokratik güç
leri bekleyen acil görevler nelerdir? 
iMAD: Bugün Kürdistan'ın Irak parçasında ya

şayan Kürt halkının en meşru temsilcisi Kürdistan 

Ulusal Cephesidir. Biz bütün ihtimalleri gözönünde 

bulunduruyoruz. Her. hangi bir savaş olasılığına kar
şı hazırlıklıyız. Savaş ortamından yararlanıp ulusal 
davamızı daha da ileriye götüreceğiz. 

DENG: Celal Talabani'nin Amerika gezisi ve te
mas/an hakkmda bir değerlendirme yapabilir 

misiniz? 
iMAD: Sayın Talabani'nin gezisi hakkında söy

leyeceklerimiz yok. Temaslarını da isterseniz kendi

sine sorunuz. 
DENG: Irak'ta Baas rejiminin çökertilmesiyle 
"birlikte Saddamstz bir çözüm durumunda Kürt 
sorununun çözümü sizce nastl formüle edi/ebi- . 
/ir? 
iMAD: Mücadelemizin birinci sloganı Irak'ta 

ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi temeline 

dayalı bir çözümdür. "Irak için Demokratık bir rejim, 
Kürt halkı için de özgürlük" inancımıza göre Kürt, 

Arap ve diğer azınlıkların demokratik bir koalisyonu 

Irak hal~larının ortak istemidir. 
DENG: a- Bugün irak Kürdistanı 'nda Ulusal 
Cephe'nin durumu nedir? 

· b- Körfez bunalimi şartlarmda "Kriz" masa
larmdan "bağtmstz bir Kürdistan• veya •eşit 

haklara dayalt egemen uluslarm iki cumhuriyet
li demokratik Federasyonu olabilir mi? Ya da 

Kürtlere "Otonomi" çtkabilir mi? Aynca, Kürt 

Ulusal Cephesi hangi perspektifiere göre mü
cadele etmelidir, sizin tercihiniz nedir? 



Güncel Gelişmeler- Haber-Yorum 

IMAD: Her ulusal hareketin kendine has özellik
leri vardır. Ancak zafer için hareketin ülke toprakları 
üzerinde kendi halkına dayanmış olması şarttır. Hak
larımızı başkalarından bekleyemeyiz; mücadele et
meliyiz. Ayrıca dış desteğe de ihtiyaç vardır. Bu des
tek, demokratik ülkelerin ve dünya demokratik ka
muoyunun desteği olmalıdır. Bu son yıllarda dünya 
kamuoyunda Kürt sorununa ilişkin önemli derecede 
olıJmlu değişiklikler oldu. · 

Irak faşist yönetiminin şovenizme dayalı olan, 
Kürdistan'a yönelik gerici politikaları devam etmek
tedir. Irak yönetimi Kürdistan'ı yakıp yıktı. Şimdi 
4500 köy yerle bir edilmiş durumdadır. Buna rağ
men Kürdistan Cephesi peşmergeleri tüm · Kürdis
tan'da partizanca savaşmaktadır. 

Sorunuzun Ikinci şıkkına gelince biz, partimizin 
kuruluşundan beri "otonomi" sloganını hiç ml hiç kul
lanmadık Irak'ta Kürt sorununun çözümü daha ön
ce de belirttiğlm gibi "ulusların kendi kaderlerini öz
gürce tayin hakkı" ile mümkündür. Bizim önerimiz" 
eşit haklara dayalı iki cumhuriyetil bir federasyon
dur". Bunun dışında doğru çözüm yoktur. Çünkü, bi
zim Ortadoğu halklarıyla, özellikle Irak'taki Arap hal
kıyla tarihten gelen derin kültürel bağlarımız vardır. 

DENG: Biliyoruz ki, faşist Saddam'm zulmün
den kaç1p Türkiye'nin s1mrfan içerisindeki Kür
distan parçasma s1ğtndlğm1zdan bu yana dün
ya .devletleri size ciddi bir yardimda bulunma
diklan gibi, Birleşmiş Milletler de yardim elini 
uzatmad1. Türk hükümeti sizi iyi karş1lamad1ğ1 
gibi, potansiyel tehlike olarak gördü ve yer yer 
size baski yapti. Muş'ta beşi aşkm peşmerge
nin kurşunla yaralanmasi gibi. Şimdi Irak'li mül
teci Kürt peşmergeleri olarak, durumunuz ne
dir, dünya kamuoyuna iletmek istediğiniz me
sajlarmlz var m1? 
iMAD: Başta BirleşmiŞ Milletler Örgütü olmak 

üzere dünya demokratik kamuoyundan isteklerimiz 
vardır. · 

1- Bu olumsuz koşullarda artık "misafir" olarak 
kalmak istemiyoruz. Başta bize mültecilik statüsü
nOn tanınmasını istiyoruz. 

2- Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı "Mültecilik 
Yüksek Komisyonu" acil yaşamsal ihtiyaçlarımızın gi
derilmesi için harekete geçsin Istiyoruz, 

3- Dünya demokratik kamuoyu ve insan hakla
rı taraftarlarından istediğimiz; dünya standartlarına 
uygun, bizim için bir mültecilik kampının yapılması
na yardımcı olmaları, 

4- istiyoruz ki, Avrupa ülkeleri başta olmak üze
re ABD, Kanada, ingiltere, Avusturalya vb. ülkeler 

DENG 

blzl~ri mülteci olarak ülkelerine kabul etsinler ve eOI
timlerimizi tamamlama Için gerekli yardımları yapsın
lar, 

5- Diktatör Saddam zulmünden kaçıp lran'a sı
ğınan · mülteci insanlarımızın durumlarını yerinde In
celemek üzere Birleşmiş Milletler Yüksek Komisyo
nu heyetler göndersin, 

6:- Bize yapılacak olan maddi yardımların Kür
distan Ulusal Cephesi kanalıyla yapılmasını istiyO: 
ruz. 

7- Avrupa ve Amerika'daki Kürt insanlarımıza 
DENG aracılığıyla seslanrnek istiyort.iz; bizi unutma
sınlar, sorunlarımızın çözümü için uğraşsınlar. Mad
di ve manevi yardımları esirgemeslnler, ulusum~ 
kaderini tayin Için onların da çabalarına gereksinim 
vardır, 

8- Pakistan Hükümeti Pakistan'daki Irak'lı Kürt 
mültecilerln yaşamsal haklarını koruma altına alması
nı, Faşist Irak rejiminin saldırılarından korumasını ve 
yine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyo
nu'ndan Pakistan'daki Kürt mültecilerine yardım et-
mesini istiyoruz. . 

DENG: Sizin diŞimzda, bu konuda; Irak KOrdis
tam'nda mücadele veren diğer Kürt siyasal (Jr
güt/erin düşünceleri nelerdir? Aramzda düşün
ce bütünlüğü var m1d1r yoksa ayn m1 düşün(). 
yorsunuz? 
IMAD: Bizim dışımızda Irak Kürdistanı'nda mO

cadele veren Kürt ve Kürt olmayan örgütler hakk,n
da bir şeyler söylemek istemiyoruz. Çünkü o hakkı 
kendimizde görmüyoruz. Bu yüzden bu soruyu ken
dilerine yöneitmeyi doğru buluyoruz. 

DENG: Deng hakkmda n.e düşünüyorsunuz? 
Okuyucuianna iletmek istediğiniz herhangi bir 
mesajmiz var m1? . o 

IMAD: Öncelikle, Deng okuyucularına, Deng 
yazariarına ve tüm çalışanlarına en güzel devrimci 
selamlarımızı sunarız. istiyoruz ki Deng okuyuculan 
Deng'ten önemli bilgiler edinsinler, bundan fayda- o' 

, lansınlar. Gerçekten DENG dergisi Kürt yayınları aı:,a: 
sında yüksek bir yere sahiptir. istiyoruz ki, ileriy~}tC>
nelik büyük gelişmeler kat etsinler. Ayrıca sohbetJ.. . 
niz için teşekkürler. 

DENG: Asli biz teşekkür ederiz ... 
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Not: Bu ropörtaj Kürtçe'nin sorasi Lehçesiyle 
yapıldı, sonradan Türkçe'ye çevrildi. 



KADlNLARlMlZ 

KADlNLARA İLİŞKİN KARARNAMELER 
VE 

KÜRTKADlNI 

Son dönemlerde gündeme getirilen Kadın Sta

tüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KS ve SGM) ile 

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (AAKB) kurulması 

hakkındaki KHK'ler devl_etin resmi ideolojisi doğrul

tusunda kadına olan bakışını belgeleyen niteliktedir. 

Devlet, tüm ezilen sınıf, ulus, grup ve katmanlarla 

birlikte kadını da ezmekte, baskı altına almakta ve 

diğer kurumlarıyla birlikte bunun hukuksal dayanak

larını oluşturmaktadır. Başta Anayasalar olmak üze

re TCK ve Medeni Kanun'larındaki hükümlerle kadı

nın baskı altına alınma ve ezilme statüsü düzenlen

mektedir. 
Bunlarla yetinmeyen "herşeye kadir, kutsal dev

let", kararnameler çıkartarak kadını bugün içinde 

bulunduğu gerici, aşağılayıcı statüsünün daha da 

gerisine çekmektedir. KS ve SGM hakkındaki 422 

nolu KHK ile AAKB ve buna ilişkin hazırlanan VI. 5 

Yıllık Kalkınma Planı çerçevesindeki rapora baktığı

mız zaman çok ilginç tesbitlerle karşılaşıyoruz 
Sözkonusu raporda , ailenin çözülüp dağılma 

tehlikesine özellikle dikkat 'çekilerek, kadının çalış- • 

ma hayatına girmesi başlıca olumsuz unsur olarak 

ele alınmıştır. Raporun ilgili bölümü şöyle devam 

etmekt~; "Kadın milli ve ekonomik zaruretler gereği 

çalışma hayatına atılmış, ancak bunun aile içerisin

de ortaya çıkaracağı ailevi, sosyal, psikolojik prob: 

lemlerin çaresi önceden yeteri kadar düşünüleme

miştir. Bu sebeple aile, "anne" otoritesi ve onun 

düzenleyici fonksiyonu değişime uğramıştır. Son on 

ve yüzyıllarda . milli içtimal bünyede ortaya çıkan 

rahatsızlıkların temelinde Türk aile yapısındaki bu 

gelişmelerin de bulunduğunu söylemek yanlış olma

sa gerekir. 
Ailenin geleneksel temelleri ve rollerinin değişi

ml anlaşılan resmi ideoloji sahiplerini rahatsız edi

yor ve hemen önlem alma ihtiyacı duyuyorlar. 

~enel olarak sözkonusu rapor ve bu kararna

meler tümüyle ırkçı, cinsiyetçi, hegemonyacı bir 

nitelik taşıy9r. Türk-islam sentezine uygun kurul

mak istenen aile ırkçı bir temeldedir. Toplumun en 
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küçük sosyal birimi olarak formüle edilen ve kıs
kançlıkla korunan aile, milli görüş doğrultusunda 

yeniden düzenlenmek, korunmak isteniyor. 
Tüm bunların ışığında kararnarnelerin karşı 

olduğum yönlerini kısaca şu başlıklar altında topla-
yabilirim: ' 

1-Son yıllarda Türkiye'de ve Kürdistan'da cılız 

·da ols~ gelişarı kadın hareketleri ve örgütlenmeleri, 

anlaşılan sömürgecl TC sözcülerini ürkütmüştür. Bu 

anlamda, kurulan dernek, dergi ve çeşitli kadın 

grup ve çevrelerinin oluşturdukları kurumları denet

lemek, ehlileştirmek ve "milli değerler" bünyesinde 

eritmek amacı güdülmektedir.Yani kadınların ve 



Kadınlarımız 

kadınlar için hangi alanda olursa olsun gerçekleştiri
len tüm faaliyetleri denetim altına almayı ve kontrol 
etmeyi hedefleyerek, "yılanın ba~ı ufakkan ezilmeli" 
politikasını izliyorlar. . 

2-Kadın-erkek arasındaki cinsiyetçi işbölümün
de, kadınların aile içindeki ezilmişliklerinde hiçbir 
değişikliği amaçlamadan, piyasanın gereklerine 
uygun olacak daha çok sayıda kadını kapitalist 
sömürü mekanizması içine doğrudan çekebilmak 
de amaçlanıyor. Aynı zamanda. medeni ve çağdaş 
bir görünüm vererek Avrupa Topluluğuna'da yaran-

maya çalışıyorlar. o 

3-iki kararname de 
Türkiye'nin 1985'te kabul 
ettiği, "Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenme- • 
si Uluslararası Sözleşme
si"nin ruhuna ve maddeleri
ne aykırıdır. 

4-Aileden sorumlu '.;'' o 

Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 
aile ile ilgili planlanan yeni 
çalışmaları Güneş Gazetesi 
muhabirine anlatırken , GAP 
çerçevesinde olacak deği
şikliklere paralel ailede ola
bilecek değişiklikleri de , 
araştıracaklarını ve ona 
göre önlem alacaklarını 

belirtiyor. Anlaşılan Bakan 
Çiçek, ne olur ne olmaz, 
GAP'la olacak değişiklikler'
den birinin de "bölücülük" 
olabileceği hesabıyla şimdi
den önemler paketini hazır
lamaya çalışıyor. Açıktır ki, 
Kürdistan'da kurulacak 

Kadın Statüsü ve Sorunları Müdürlüğü ile Aile Araş
tırma Kurumu'nun ilgili birimleri Kürt ailelerini asimi
le etmeyi hedefleyecektir. 

Zaten, yüzyıllardır sömürgeci vahşet ve baskıy
la yüz yüze yaşayan Kürt kadını üç halkalı köledir. 
Sınıfsal ve cinsel baskıyı yaşayan Kürt kadını ayrıı 
zamanda ulusal boyunduruğun vahşetini de göre
rek katmerli bir sömürünün cenderesinde bulunmak
tadır. Türk kadınlarından farklı olarak yaşadığı bu 
konum onu doğal olarak kendi sorunları çerçevesin
de ayrı örgütlerneye de sevk etmektedir. Ama bu 

1. 
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demek değildir ki, çeşitli alanlarda ezen ulus kadın
larıyla ortak eylemiere gidilrneyecek. Örneğin bu 
gerici, ırkçı kararnameleri geri püskürtmek, müe,ade
leyle ortadan kaldırmak gibi eylemlerde omuz omu
za olacağız. 

Şimdi, biz Kürt kadınları için bu kararnarnelerin 
ne anlam taşıdığınci gelelim. Öncelikle, malesef 
halen 1924 Lozan Antiaşması ile çizilen Misak-ı Milli 
sınırları içinde yaşamaya mahkum edilmişiz. Şu 
veya bu düzeyde Türkiye'li kadınlara uygulanan 
hukuksal yaptırımlar diğer konularda olduğu gibi 

de etkiliyor. Çünkü, iki 
us ve diğer tüm azınlıkla

uygulama biçimleri belli 
arda farklı olsa da 

rn.Kürtler için Taki'ir-1 
Tunceli Kanunu, 

sayılı yasa lle 413 nolu 
r:ırr,:ln'IPıt>rzinciri) SOnUÇ
çıkarılan tüm sömürgeci 

bizi de doğrudan 
.i.i~r;,~ııniıendiriyor. 

ikincisi, Türk-islam 
ne uygun bir aile 

• .. .,, ... v,.,,,.,, mak isteniyor. Bu 
ü ile amaçlanan ırkçı, 

j'tgSO\ren duygu ve düşünce-
erle donatılmış Türk kadını

r. Aile içinde çocuk eğiti
kadın tarafından ger-

eştiğinden hareket 
edersek bu şöven, egemen 

ayışın topluma nasıl da · 
nlaştırılmak istendiğini 

rüz. Bugün Misak-ı Mil
sınırları içine hapsedilen 

Kürt halkı olmak üze-

re diğer halkiara (Ermenı. Laz, Çerkez ... ) zaten varo
lan düşmanlığı, güvensizliği yaygınla~tırmak ve kök-

ı 

leştirilmek istenlyor.Diğer yanı ile KUrtleri ve diğer 
o Kürt olmayan kadınları asimile etmek, kendi iÇinde 
eritmek, yok etmek amacı da dalaylı olarak işlenl
yor. 

ipe, yukarıda anlatmaya çalıştığım nedenlerle 
bu kararnameler, biz Kürt kadınlarını da en az Türk 
kadınları kadar ilgilendiriyor ve gündemimize giri
yor .. o 

'J 



DENG'İN DİYARBAKIR TEMSiLCİSİ 

FEHİM IŞIK'TAN CEZAEvi MEKTUBU 

( ... ) Önce sürgün gecesi yaşananları anlatayım, son

ra uygulamaya sokulan di~er şeyleri anlatırım. 

7.1 0.1990 günü yaşanan vahşette, 86 tutuklu (içle

rinde 6 kişinin mahkemesi Diyarbakır DGM'de halen de

vam ediyor) "normal sevk" adı altında Türkiye'nin de~işik 

cezaevlerine, insanlık dışı koşullar altında sürgüne gönde

rildiler. Her zaman oldu~u gibi bu kez de, tutuklu arka

daşlar yo~un baskı ve işkence altında ko~uşlardan alına-

rak götürüldüler. · . • 

Cezaevinde her şey, her gün oldu~u gibi normal 

seyrindeydi. Ola~anüstü bir durum gözlenmiyordu. Ak

şam saat 21.00 sıralarında dışarıdan gele~ u~ultu ve 

araç sesleri, cezaevinde yeni oyunlar oynanmak istenece

~inin ilk belirtileri oldu. Temsilci arkadaşların cezaevi ida

resine ça~rılmaları, ola~anüstü bir durum yaşanaca~ı ka

nısını güçlendirdi. Temsilci arkadaşların ko~uşlara geri 

dönmemesi, tutuklu arkadaşların kanısını kesinleştirdi. Ce

zaevinde her zamankinden de~işik, ola~anüstü bir du

rum yaşanıyordu. 
Ola~anüstü bir durum yaşanaca~ı kanısından he

men sonra, duvar ve pencerelerden .başlayan ko~uşlar 

arası haberleşmeler, saat 22.00 sıralarında yerini, "Kahrol

sun işkence•, · "insanlık Onuru işkenceyi yenecek", "Ölü

me kadar Beraberiz", "Bimre Zordesti" sloganiarına bırak

tı. Direnişin başlamasından 15-20 dakika sonra ko~uşlar, 

işkencecilerce teker teker basılmaya başlandı. 

Saat 22.00'ye yakın cezaevinin tüm koridorlarını dol

duran, asker-polis-özel timden oluşan işkenceciler ordu

sunun ilk bastı~ı ko~uş 35. ko~uş oldu. Bu ko~uşu di~er 

ko~uşlar, 3, 5, 9, 11, 15, 23,21-26,25-27,29. ko~uşlar 

takip etti. Her ko~uşta direnişle karşılanarı işkenceciler, 

birbirlerine kenetlenen tutukluların üzerine kalas ve copla

rıyla yürüyerek bazen her arkadaşa 20-30 kişi yı~ılıp ba

yıltıncaxa kadar dövdüler. Baskı ve dayakla kanetienmeyi 

kıran işkenceciler, sürgüne gönderi)ecek arkadaşları kori

dorlarda da aynı zorbalıklarıyla bayıltıncaya kadar döve

rek, tümünü kabin görü$1erinin yapıldı~ı yere topladılar. 

Koridor ve ko~uşlar kan lekelerinden geçilmiyordu. 

Sürgüne gönderilecek tüm tutuklular di~erlerinden 

ayrıldıktan sonra, ko~uşlara tekrar girip 3,9, 11 ,23 ve 35. 

ko~uşta kalan di~er arkadaşlar koridariara çıkartıldılar. iş

kencecilerin cop-kalas darbeleri arasında kalan tutuklu ar

kadaşlar, di~er ko~uşlara alındıktan sonra, boşalan ko

~uşların eşyaları adeta bir talan yaşanıyormuşçasına kori

dariara ve spor salonuna (eski sinema salonu) atıldı. Sür

güne gönderilen ve di~er arkadaşların eşyaları yerlere atı

lıyor, çi~neniyor, kitapların, dergilerin tümü parçalanıp yır

tılıyor, adeta-adetası fazla bile-bir talan yaşanıyordu. San

ki tutuklulara duyulan nefret, eşyalarına kusuluyormuş gi

bi bir izienim vardı. 
Vahşet operasyonu, sabahın saat 05.00'ine kada-r a-ra

lıksız devam etti. Tüm bunlara ra~men tutukluların direnişi kı

rılmıyor, cezaevi sloganlarla inliyordu. Sloganiarta devam 

eden direniş, ertesi gün de a-ralıksız ola-rak devam etti. 

Cezaevindeki operasyon tamamlandıktan sonra, ka

bin görüşlerinin yapıldı~ı yere· alınan sürgüne gönderile

cek arkadaşlara yönelindi. Yapılan işkencelerden bir ço

~unun kafası-kolu kırılan arakdaşlarımızdan duyulan tek 

şey "işkenceeee• ba~rışlarıydı. Sürgüne gönderilenler ara

sında yaşlılar oldu~u gibi, uzun süredir cezaevinde bulun

manın ve geçmişte yaşanan insanlık dışı vahşetin etkisiy

le halen de hasta olan bir çok tutuklu arkadaş vardı. Bu 

arkadaşlardan bazılarının normal sevke gönderilme duru7 

munda dahi, mutlaka qoktor gözetiminde gönderilmeleri 

gerekli ve zorunluydu. Oysa tam aksine işkececiler "göze

timinde", içinde patates bile taşınamayacak ilkellikteki 

"ring"lerle sürgüne gönderiliyorlardı ... 
Aslında yapılan sürgün, operasyonun bir yüzüydü. 



~nce ı Gelişmeler-Haber-Yorum 

Operasyonun di~er yüzü ise devrimci tutsakların elinde 
bulunan ko~uşları en asgariye indirmek, böylece yo~un 
bir itirafçı kitlesi oluşturmaya olanak tanımak, öte yan
dan, tutsakların canları pahasına direnerek elde ettikleri 
kazanımları gaspederek, onları kişiliksiz bir yaşama mec
bur kılmaktır. Sürgünden asıl amaçlarian budur ... Yukarı
da anlattı~ım ve sürgüne gönderilanierin ko~uşlardan 
alınmasından hemen sonra boşaltılan 3,9, 11, ve 35. ko
~uşların bir kısmının itirafçılara, di~erlerinin de kaçakçı di
ye tabir edilen adli tutuklulara verilmesinin temel amacı 
da, anlattı~ım politikaya paralel güdülen bir politikadır. 

Başlangıçta da dedi~im gibi, sürgünden amaçla
nan, tutukluların bir yerden diQer bir yere gönderilmesi 
deOil. En nih~yetinde tutuklular şu veya bu şekilde gön
derileceklerdi. Tümü de bunun bitıncindeydi. T.C. yasala
rına göre, tutuklular hakkında verilen hüküm kesinleşme
yince. başka bir yere gönderil~mez gibisinden hükümler 
var ama, yönetenlerin kendi yasalarını bile takmadıklarını 
biliyoruz. Daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. 
Tüm bu uygulamalara karşı tutuklular direndiler. Uygula
ma devam .etti~i müddetçe de direnecekler. işte beni'm 
asıl anlatmak istedi~im de buradan başlıyor. Bu tür dire
nişler ki, cezaevinde bulunan devrimci tutsakların önün
deki direnişierin en önemlisinin kendi canlarını ortaya 
koymak oldul;ıunu biliyoruz, en fazla iki-üç günlük protes
to açlık grevidir. Ama kendi yasalarını bile tanımayan 
T.C.'nin işi protesto seviyesinde bıraktırmayaca~ı, hak 
gaspına yönelmeyle, de~işik metod ve yöntemlerle işi 
sardıraca~ını da biliyoruz. Diyarbakır Cezaevinde de böy
le oldu. 

ilk planda tutqklu arkadaşların ellerinde bulunan 4 
koOuş (3,9, 11 ,35) alındı. Cezaevinin en büyük ko~uşu 
olan, 1 00 kişinin rahatlıkla, hiç bir zorlukla karşılaşmadan 
yaşayabilece~i 3. koOuş hemen itirafçtiara verildi. Daha 
önceki 4,31 ,33,38 ve 40. ko~uşlarla birlikte itirafçtiarın kal
dı~ı ko~uş sayısı 6 ya çıktı. 9 ve 11. ko~uşlar kaçakçı ta
bir etti~imiz adli tutuklulara verildi. Onların da 6-7, 16-17, 
39. koOuşia birlikte kaldıkları koOuş sayısı 5'e çıktı. Siyasi 
tutsakların kaldıOı koOuşlar ise 5,13,15,23, 21-26, 25-27 
ve 29. koOuşla 7 ko~uşa indi. Bunları mevcut açısından 
kıyaslayınca daha iyi anlaşılır. Cezaevi mevcudu tahmi
nen şu anda 450 ,civarında. Bunun 250 si siyasi tutsaklar
kan, itirafçı ve kaçakçılar da 100 er tutuklu civarında. Ta
bii bu mevcut sürekli de~işebiliyor. Fakat siyasi tutsakla
rın mevcudu her zaman için yaklaşık 250 civarında. itiraf
çtiara gelince, onlar içinde işi götüren, devlete göbekten 
ba~lıların sayısı 1 0- f5'i geçmez. Ötesi köylü kökenli 
olup, polis-cezaevi idaresi işbirli~iyle zorla itirafçtiarın içi
ne atılmış, korkutulmuş insanlar. 

Ikinci planda, cezaevindeki tutukluların daha önceki 
direnişleriyle elde ettikleri kazanımlara yöneldiler. Tutuklu 
temsilcili~i kaldırıldı. Daha önce 3 tutuklu temsilcisi vardı. 
Günlük gazete dışında içeriye hiç bir yayın alınmıyor. Da
ha önce toplatma kararı olan yayınlar hariç, tüm yayınlar 
içeri alınıyordu. Haftada bir gün olan koOuşlar arası ziya
ret kaldırıldı. Daha önce siyasi tutsaklar, haftanın Cumar
tesi günü istedikleri siyasi ko~uşu ziyaret edebiliyorlardı . 
Haftada bir gün olan kabin görüşümüz, denilene göre 
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15 günde bire çıkarılmak isteniyor. Biz kendi iste~imizle, 
varolan direniş nedeniyle görüşe çıkmadı~ımız için, he

' nüz ne derece do~ru oldu~unu bilmiyorum. 
Özellikle tutuklu temsilcili~i üzerinde durmak gerek

li. Çünkü, bu kurum, cezaevi idaresinin karşısında bir si
lah gibiydi. Örne~in cezaevine ilk gelen tutuklular ko~uş
lara temsilci arkadaşlar gönderiyorlardı. Dolayısıyla, ceza
evi idaresi, şimdi oldu~u kadar rahat bir şekilde yeni ge
len tutukluları itirafçtiarın içine gönderemiyorlardı. Ki neti
cede itirafÇtiarın sayısının 10 günlükmüddet içinde 50-60 
kişi arasında arttı~ı söyleniyor. Akla yatkındır da ... Çünkü; 
bu . cezaevine gelen insanların bir ço~u "yardım yataklık
tan" gelen köylü kökenli, henüz politikleşmemiş insanlar. 
Bu kişiler bir de yaşadıkları o işkence psikozundatı (so
ruşturma safhasında) sonra, ne denilirse onu yapacak se
viyede cezaevine geliyorlar. Dolayısıyla, itirafçtiarın içine 
gönderilmeye de ses çıkaracak bir durumda de~iller. Ço
~u itirafçıların içine girdikten iki üç ay sonra bırakılıyorlar. 
Bunları birço~u itirafçı olmasa dahi, en fazla iki-üç ay için
de bırakılacak insanlar. Burada asıl güdülen amaç, itirafçı
Iann içine alınan bu kişileri, kendi kişiliklerinden yoksun 
bırakmak, iradelerini ipotek altına almaktır. itirafçılar için
de bu işi yürüten de, daha önce de dedi~im gibi toplam 
15 kişiyi hiç bir zaman aşmaz. işte daha önce, temsilcilik 
kurumu vasıtasıyla itirafçılar içine gönderilen insanlar bile 
tekrar devrimci tutsaklar içine alınıyordu. Sonuçta diyece
~im şu; temsilcilik kurumunun kaldırılması, idareye ve do
layısıyla cezaevi üzerine politika üreten di~er kesimlere, 
Ola~anüstü Hal Bölge Valili~i'ne, MiT ve Polis'e eskiye 
nazaran daha rahat hareket etme olana~ı tanıyacak. Tu
tuklular bu kurum olmasa bile, elbette yine bir çok uygu
lamaya karşı çıkacaklardır. Ama, siz de tahmin edersiniz 
ki, tutuklular için bu eskisi kadar rahat olmayacak. 

Cezaevinde durum şu anda anlattı~ım şeylerden 
ibaret. Tüm bunlara karşı koymak için tutuklular yine can
larını ortaya koyuyorlar. Zaten yapacaklan başka bir şey 
de yok. 7.10.1990'dan bu yana 10'ar günlük dönüşümler 
halinde açlık grevine girmiş bulunmaktayız. e~er bu da 
sorunu çözümlemezse, belli bir kesim ölüm orucuna gi
debilir ... Yani sonuçta, ananlması zor yaralar da ortaya çı
kabilir. Tabi umut edilen ananlması zor yaralar ortaya çık
madan, sorunların halledilmesi. Öte yandan tüm tutuklu 
arkadaşlar sonunun bir tek içerde bulunan insanların dire
nişiyle kısa zamanda çözümlenemeyece~inin bilincinde
dirler. Kamuoyunun yo~un deste~i gerekli ... Dışanda da 
insanların açlık grevine girdi~i. de~işik siyasal kurumlar 
aracılı~ıyla baskı unsuru oluşturdu~unu basından takip 
ediyor, avukatlar aracılı~ıyla duyuyoruz. içeri ve dışarının, 
birbirlerini tamamlaması gerekti~i inancındayım. 

içerinin ortamı, sürgünler öncesi biraz iyiydi. Ceza
evi personeli ve tutuklular arasında, bir diyalog oluşmuş
tu. Bu ortamı provake edenler, cezaevindeki ortamı yaşa
nılır - kı lmayı hazmedemeyenler, yani polis-MiT -OHBV-Ce
zaevi idaresi, meydana gelen tüm olumsuzlukların sorum
lusudur. Yapılan işkencelerin, kırılan kafaların, kolların, ya
kılan kitap, dergi ve gaspedilen eşyaların ileride oluşması 
muhtemel onarımı zor yaraların, yaşanan her şeyin tek 
sorumlusu yukaMa saydı~ım kurumlardır. 



KiTLE ÇiZGiSiNDE YÜKSELEN 
DiRENiŞLER ve 

BiR ZAFERiN ÖYKÜSÜ 

"Hakli Bir Dava için Savaştik ve Kazand1k" 

Körfez Krizi'nin yarattığı puslu ve bulanık ha

vayla beraber, sömürgeci-faşist T.C. rejimi, Türkiye 

ve Kürdistan halkları üzerindeki baskı ve terör poli

tikasını son günlerde daha da azgınlaştırdL Kamuo

yu ilgisinin tamamen Körfez Krizine çevrildiği bu 

dönemde, sömürgeci-faşist T.C. rejimi durumu fır

sat bilip, zaten her zaman varolan baskı ve sömürü 

çarkının dişlilerini daha süratle işletmeye koyuldu. 

O, öncelikle 4 Ekim günü Avrupa Konseyi'ne 

bildirimde bulunarak Kürdistan'da insan haklarını 

askıya aldığını açıkladı. Sonra da bugüne kadar 

sürdürdüğü terörü, tüm insanlık dışı yöntemleri kul

lanarak var gücüyle tırmandırdı. 
Yeniden cezaevlerine yönelen sömürgeci

faşist rejim, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden 95 tu

tukluyu insanlık dışı koşullar altında 8 ayrı yerdeki 

cezaevlerine sürdü . Ardından "tek hücreli cezaevi" 

uygulamasını gündeme getirdi. Devlet "ölüm hücre

leri" uygulamasını dayattıktan sonra, sözde "artan 

terör olayiarına önlem olarak" TBMM'de bekletilen 

idam dosyalarının infazını gündeme getirdi. 

Ağır baskılarla cebelleşen; enflasyon, fukara

lık, düşük ücret, demokratik hak ve özgürlüklerin 

gasbedilm~si, arka arkaya gelen yeni baskı kanun

ları, sansür ve sürgün kararnameleri savaş ve kör

fez krizi atmosferinde duyarlanıp gerginleşen ka

muoyu, devletin "hücre tipi cezaevi" uygulamaları , 

"idamların infazı" ve Kürdistan'da "insan haklarını 

askıya alma" girişimlerine kitlesel direnişlerle karşı 

koydu. 
Kitleler, baskıya, sömürüye ve zorbalığa karşı 

erkeği, kadını, genci, işçisi, ~öylüsü, aydını, esnafı, 

memuru ve tüm namuslu insanlarıyla birlikte baş

kaldırıyor. Direniş ruhu kitleleri dalga dalga sarıyor. 

Kitleler meşru hakları için kitle çizgisinde yığınsalia

şarak el ele veriyor, güçlerini birleştirerek direni

yor. Sanatçılar yürüyor, aydınlar protesto gisterileri

ne katılıyor, işçiler işi yavaşlatıyor, boykot eylemleri 

örgütlüyor, yeni direniş yöntemleri geliştiriyor, gre-
!_ •• 
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ve çıkıyo r , genel greve hazırlanıyorlar. Memurlar 

maaş zamlarını protesto ediyor, ekonomik

demokratik hakları için yürüyor, sendikalarını kuru-

yorlar. Sağlık işkolundan tutlin, PTT Çalışanlarına, 

Demiryolu emekçilerinden, belediye memurlarına 

kadar tüm kamu çalışanları geniş bir dayanışma 

içinde güçlerini birleştirerek bir yandan örgütleni

yor, diğer yandan da ekonomik-demokratik haklar 

için seslerini yükseltiyorlar. · 

Her geçen gün daha çok yoğunlaşıp, yaygın

laşan kitlesel eylemler egemenler cephesinin tela-
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şını arttırıyor. Sömürgeci burjuvazi ve onun cümle 
işbirlikçileri zulüm ve sömürü çarkını ayakta tutabii
rnek için tuzaklarını kurmaya başladı bile. Prova
kasyonların ardı arkası kesilmiyor, topluma "darbe" 
senaryoları empoze ediliyor. -

Sürgün, sansür, cezaevlerindeki tutuklu ve 
hükümlülerin tek tip cezaevlerine sürgünü, idamla
rın infazı tehdidi, insan haklarının askıya alınması 
girişimleri ve diğer baskılara karşı kitlesel bir şekil
de baş kaldıran geniş halk yığınlarının direnişi kar
şısında kOşeye sıkışan zalimler, "darbe" senaryola
rını piyasaya sürerek direnen kitleleri korkutup 
yıldırmaya kamuoyu dikkatini dağıtmaya çalışıyor
lar. 

Egemenler s ıkıştıkları zaman "darbe" düzenli
yor, iktidarlarını ellerinde tutabiirnek için kan akıtı-
yorlar. ' 

Bunu herkes biliyor, bundan kimsenin kuşku
su yok. Ama, şu da iy-i bilinmelidir ki, artık kitleler 
"darbe" tehditlerine papuç bırakınıyacak ve sinme
yecektir. · 

Son aylarda gündeme gelen cezaevlerindeki 
uygulamalar, idamların infazı girişimleri ve diğer 
baskılara karşı Kürdistan'da ve Türkiye'nin bir çok 
kentinde kitlesel direnişler yükseldi ve bu direnişler 
giderek yoğunlaştı. Darbe söylentileri ve diğer teh
ditler sökmedi ve sökmeyecek. 

- Diyarbakır'da ve diğer cezaevlerinde açlık 
grevleri, ölüm oruçları ardı ardına patladı. Egemen
ler ve onların güçleri 12 Mart ve 12 Eylül'de olduk-

I 
ları' kadar rahat değiller. 

7.10.1990 DIYARBAKlR CEZAEVI 

7.1 0.'1990 günü akşam saat 21.00 sıralarında 
Diyarbakır Cezaevi temsilcileri idareye çağrıldılar 
ve bir daha da geri gönderilmediler. Bunun üzerine 
"cezaevine yöne_lils yeni bir oyunun tezgahlandığı
nı" anlayan tutsaklar sloganlar atarak kendilerini 
soylu bir direnişe hazırlamaya başladılar. 

Saat 22.00'ye doğru asker-polis ve özel tim
lerden oluşan terör kuvvetleri siyasi tutsakların bu
lunduğu koğuşlara baskınlar düzenlediler. Baskın
lar direnişle karşılandı. Cezaevi bir anda ana-baba 
gününe döndü. Sloganlar ve çığlıklar birbirine ka
rıştı. lşkenceciler devlet gücünü kullanarak siyasi 
tutukluları dövdüler, binbir türlü işkence ve eziyetle 
sürgune gönderilecek siyasi tutukluları diğerlerin
den ayırdılar. Koğuşları bi'rer birer dolaşıp, siyasi 
tutuklulara ait tüm eşyaları parçaladılar, kitap, der
gi, gazete vb. yırttılar. 

Operasyon sabah OS.OO'e kadar sürdü. Diyar
bakır E Tipi Cezaevi'ndeki 95 siyasi tutuklu 8 ayrı 
yerdeki cezaevlerine "normal sevk" adı altında sav
cılığın talimatı gerekçe gösterilerek, avukatlarıyla 
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görüşmelerine izin verilmeden, kanla, baskıyla, iş
kence ve zulümle sürgüne gönderildiler. 

DIV ARBAKIR E TIPI CEZAEVINDEN 
SÜRGÜN EDILEN TUTUKLULAR: 

BARTIN CEZAEVI'NE SÜRÜLENLER: 

1- Mehmet Dölek 
2- Hüseyin Duran 
3- Taeettin Dolu 
4- Ahmet Demir 
5- Süleyman Ünal 

· 6- Haydar Taktaş 

7- lbrahim Ulutaş 
8- Nurettin Yıldırım 
9- Nazım Çı ldırak 
1 0- Ahmet Öner 
11- Zübeyir Şimşek 

ÇANAKKALE CEZAEVINE SÜRÜLENLER: 

12- Hamza Karakuş 
13 - Hakkı Aygün 
14- Mehmet Adıbelli 
15- Haydar Akgün 

16- Ömer Abay 
17- Hilmi Aydoı;ıdu 
18· Mehmet Kızılaslan 

A VDIN CEZAEVINE SÜRÜLENLER: 

19- M.Emin Yalçın 
20- Adnan Yüksel 
21- Ali Zoroğlu 

22- Aziz Oktay 
23- M.Şakir Kodak 

CEYHAN CEZAEVINE SÜRÜLENLER: 

24- Remzi Avcı 
25- Şirin Tunç 
26- Fikri Tunç 

27- Şakir Eren · 
28- Ali Özdemir. 

MALA TV A CEZAEViNE SÜRÜLENLER: 

29- Yılmaz Çelik 
30- !smail Başaran 
31- Habib Enes 
32- Bilal Yıldız 
33- Mustafa Okçu 
34- Ümran Özkurt 
35- Ali Demir · 

36- Müslüm Elma 
37- Eyüp Erol 
38- Mahmut Ekmen 
39- Emir) Kılıç 
40- Ferhat Gümüşboğa 
41-lhsan Gedik. 

NAZILLI CEZAEVINE SÜRÜLENLER: 

42- Beşi r Bümin 
43- Şehmus Betlo 
44-Bahattin Boyacı 
45- Mehmet Butanrı 
46- Nihat Çelik 
47- Vahit Demir 
48- Hamdullah Bulut 
49- Mehmet Kaya 

50- HıdırKırmızıçiçek 
51- Muhsin Karahan 
52- lrfan Mantaroğlu 
53- isa Kızıl 
54- Medt Gümüş 
55- Halit Güleç 
56- Hüseyin Gezer 

BURSA CEZAEViNE SÜRÜLENLER: 

57-lbrahim Aykurt 
58- M.Emin Armutlu 
59- Ferhat Aktop 
60- M.Aii Artukaslan 

61- Hayri Aslan 
62- Şemsettin Aytimur 
63- Süleyman Şahan 
64- Muhammed Soymurat 
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65- Kamil Sitti 
66- OSman Tan 

67- Mustafa Tanrıverdi 
68- Ah me~ Kırvar 

AMASYA CEZAEVINE SÜRÜLENLER . 

69- Yaşar Adanır 
' 70- Hüseyin Barış 

71- lbrahim Bilen 
72- Nezir Çelik 
73- Süleyman Coşkun 
74-Halef Cesur 
75- Necat Coşkun 

, 76- Mehmet Ça~lı 
77- Mecnun Demiralp 

78- Cuma Kuzu 
79- Bedrettin Altun 
80- Süleyman Ürün 
81- Halil Çelikaslan 
82- Fikri Var 
83 Enver Şimşeksoy 
84- Na~ Kurt 
85- Ali Temel 

· Diyarbakır E Tipi Cezaevindeki 95 siyasi tu
tuklunun sOrgüne gönderilmesi üzerine cezaevinde 
bulunan toplam 398 tutuklu ve htıkümlü olayı pro
testo etmek için 10'ar günlük dönüşümlü açlık gre
vine başladılar. 

9.10.1990 günü Ceyhan Özel Tip Cezae
. vl'ndeki 200 siyasi tutuklu ve hükümlü sOrgün olay

larını protesto et111ek amacıyla süresiz açlık grevine 
başlarken bunlardan 6'sı da ölüm orucuna yattı. 

7.10.1990 tarihinde başladıkları dönüşümlü 

açlık grevini 10.10.1990 günü bir basın ıaçıklama
sıyla kamuoyuna duyuran Diyarbakır Cezaevi'ndeki · 

tutuklu ve hükOmlüler; . 
"( .... )""Cezaevinde 7.10.1990 günü saat 23'te 

baştayan baskı, işkence, sürgün tüm çıplaklığıyla 

bugün de sürme~edir. Koğuşlarımız~an zorla çı~a
rılıyoruz; tüm eşyalarımıza, battanıye, nevresım, 

çarşaf, kışlık ve yazlık giysilerimiz, iç çamaşırları
mız, ayakkabılarımız, sigaralarımız, koğuşta bulu
nan radyo, buzdolabı, televizyon, teyp, dergi, kitap, 
savunmalarımız, iddianamelerimiz dahil tüm özel 
eşyalarımıza el konuluyor ve başka koğuşlara dağı
tılıyoruz. Uygulamalar çok yönlü olarak ve artara~ 
Sürdürülüyor. Cezaevi idaresiyle görüşme taleplerr
mize cevap verilmiyor, görüş günümüz olmasına 
rağmen ailelerimiz ziyarete geldikleri halde görüş
tOrülmüyoruz. Bu koşullar altında 90'a yakın arka
daşımız akşam saat 11'den sonra başlayıp sabah 
saat 4'e kadar süren insanlık dışı işkenceler yapıla
rak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden sürgün edildi
ler. Insanlık dışı işkenceler sırasında yaralananla
rın, çeşitli yerlerinden cop, kalas, tekme v~. darbe 

yiyenlerin vücutlarında MIA ~e~cut ~lan ış~~nc~ 
izlerinin tesbiti için doktor isteğımız yerıne getırılmı

yor." 
' "(. ... )" "Bütün ilerici-demokrat-yurtsever kamu

oyunu, başlatmış olduğumuz açlık grevini ~est~k~e
meye çağırıyoruz. Ben insanım diyen her bıreyın ı~
sanlık onurunu koruma kavgamıza omuz vermesı, 
onun vazgeçilmez insani görevidir" diyerek cezae

vindeki gelişmelere dikkat çektiler. 
11.10.1990 günü tutuklu ve hükümlü yakı~la-

DENG 

rından SO'si Sosyalist Parti'nin Diyarbakır lı Bina
sında açlık grevine başladıklarını duyurdular. Tu
tuklu ve hükümlü yakınları açıklamaları nda; 

"( .... )" "Ülkemiz oniki yıldan beri aralıksız ola
rak, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve özel yasalarla 
yönetilmektedir. Son kuşağımız sahte demokrasiyi 

bile tanıyamamıştır. . 
Olağanüstü hal, süper vali, kararname, genel

ge, öze·ı tim, sorgu, operasyon, işkence, ölüm, san

sür, ı;ürgün halkımızın yaşamını düzenleyen kav

ramlar haline gelmiştir. Zindanlara tıktıkları 
evlatlarımızı bile öldürmek, çıldırtmak istemektedir
ler. 

Bilindiği üzere, son olarak, Diyarbakır Cezae
vi'nde vahşi bir sürgün olayı yaşandı. Sürülen tu- . 
tuklulardan çoğunun davası henüz devam etmekte
dir. Bu olay sıradan bir sevk olayı değildir. Amaç, 
öz itibari ile; yüzlerce insanın işkehcelerle katledil
diği, .bir o kadarının kendini feda edip bir takım in
sani haklar kazanabildiği Diyarbakır Cezaevi'ni tü

müyle itirafçılaştırn:ıak, bir ihanet yuvası haline 
getirmek, ardından evlatlarımızı Eskişehir gibi tu

tuklunun çıldırtılması esasına dayanan hücrelere 
doldurmak, nitekim ülkemizin her yanında Eskişe
hir benzeri cezaevleri inşa edilmektedir." 

"( ... )" "Biz tutuklu yakınları olarak TC'nin ülke
mizdeki bu vahşi saldırılarını şiddetle protesto edi
yoruz: Bu bağlamda, cezaevlerinde evlatlarımıza 

yöneltilen tehdit ve şantajları, saldırıları onlarla bir
likte göğüslamek için süresiz açlık grevimi:zi, gere
kirse ölÜm orucuna dönüştürerek sonuna kadar yü
rüyeceğiz" diyerek sorunun önemine dikkat 

çektiler. . . 
Böylelikle sömürgeci- faşist rejimin çok yönlü 

olarak azdırdığı sömürü politikala-rının tümüne yö
nelik eylemler giderek artan bir şiddette kitleselleş
meye devam etti. Eylemciier, tu uklu ve hükümlü 
yakınları ve onlarla dayanışmaya girip fiilen direni
şe katılanlar genç, yaşlı, kadın, kız ve erkeklerden 
oluşuyordu. Farklı görüşlerden, farklı sınıf ve kat
manlardan gelen insanlar tek yumruk olmuşlardı. 
Yanlızca sürgün olayını değil, aynı zamanda "tek 
hücreli cezaevi uygulamasına" ve "Meclis'te bekleti
len · idam dosyalarının infazın ı" protesto ettiklerini 
her fırsatta dile .getiren halk kitleleri böylelikle, sö
mürgeci rejimin çok yönlü baskı ve sömürü politika
sının karşısına geniş istemlerle ve el-ele çıkmış ol

du. Mücadelenin çetinliği de burada yatmaktadır. 
Açlık grevleri giderek aynı istemler doğrultu

sunda Türkiye ve Kürdistan'ın bir çok yerine sıçra

maya başladı. Diyarbakır'dan sonra açlık grevine 
gittiklerini duyuran Ceyhan Cezaevi'ndeki tutuklula
rın ardından, Malatya E Tipi cezaevindeki 155 tu
tuklu ve hükümlü 1 O. 1 O. 1990 tarihinden itibaren 5 
günlük açlık grevine başladılar. Bunu farklı yerler-
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deki yeni açlık grevleri izledi. Diyarbakır Cezae
vi'nden Bartın Özel Tip cezaevine sürülen tutuklu 
ve hükümlülerden 10'u, 11 Ekim'den itibaren açlık 
grevine başladıklarını kamuoyuna duyurdular. Hu 
cezaevindeki diğer tutuklu ve hükümlüler de 2 gün
lük açlık grevine gittiler. Ankara Kapalı Cezaevi ile 
Istanbul Sağmalcılar Cezaevi'nde bulunan tutuklu 
ve hükümlüler de 11 Ekim 1990 tarihinden itibaren 
3--günlük-açhk-grevine-baştadıklarınrdoyordolar. 
Çanakkale E Tipi cezaevindeki 123 tutuklu ve hü
kümlü 12 Ekim tarihinden itibaren 2 günlük açlık 
grevine gittiklerini duyururlarken, Gazıantep'te de 
4 Ekim tarihinden Itibaren 45 kişi HEP (Halkın 
Emek Panlsl) ll blna·sında açlık grevine başladı. 

ÖLÜM HÜCRELERI ve iDAMLARlN INFAZI 

Aynı günlerde "ölüm hücrelerinin bulunduğu 
cezaevi" diye ünlenen Eskişehir Özel Tip Cezaevi 
kamuoyunun gündemine girdi. "Haklarında kesin
leşmiş hücre cezası bulunmayanların ölüm hücre
lerine konulmasını" öngören açıklamalarla beraber 
tartışmalar giderek büyüdü. 

Önce IHD (Insan Hakları Derneği) 12.10.1990 
günü Adalet Bakanlığı'na başvuıuda bulunarak Es
kişehir Cezaevi'nde incelemelerde bulunmak iste
diğini belitti. Bu arada SHP de beş kişiden oluşan 
bir komisyon kurup cezaevinde incele'melerde bu
lunmak üzere başvuruda bulunurken HEP Milletve
killerinden Mahmut ALINAK da bir soru önergesiy
le sorunu meclise taşıdı. 

öte yandan Meclis'te bekletilen "idam dosya- · 
larının infazı"nın giiıideme getirilmesi Ozerine tutuk
lu yakınları ile birlikte kalabalık bir kitle bu olayı da 
protesto için-çeşitiLeylemlere-başladJiaı:.-15-Eklm 
1990 günü Bayrampaşa Cezaevi önünde topla· 
nan kalabalık blr kitle açıklamada bulunarak; 
"Evlatlarımızın Idam edilmesine izin vermlyece
ğlz, onların başını pazarlık konusu yapanların 
yakasını bırakmayacağız" dediler. 

AÇLlK GREVLERI VA YGINLAŞIYOR 

Diyarbakır Cezaevi'ndeki tutukluların sOrgüne 
gönderilmesine tepki olarak doğan, sonradan "tek 
hücreli cezaevi" ve "idamların infazı" karşısında bi
çimlenen eylemlilikleri de bağrında toplayan kitle-, 
sel direnişler, özellikle de açlık grevleri Türkiye ve 
Kürdistan'ın dört bir yanına yayılmaya başladı. 

Bursa E Tipi Cezaevi'nde bulunan 95 tutuklu 
ve hükümlü 15 Ekim'den başlayarak iki günlük aç
lık grevine gitti. Gaziantep'te HEP lt binasmda baş
latılan iki günlük açlık grevi 16 Ekim günü sona 
ererken HEP Genel Sekreteri lbrahim AKSOY aynı 
gün Diyarbakır'da Sosyalist Parti il !;>inasında. açlık 
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grevine giden tutuklu ve hükümlü yakınları ile on
larla beraber mücadele sürecine aktif bir şekilde 
katılan yurtsever kitleyi ziyaret etti. lbrahim AK
SOY'un ardından 17 Ekim günü 25 Alman Sendi
kacı da Diyarbakır'da açlık grevine giden kitleyi zi
yaret ederek dayanışma mesajlarını sundu. 

Aydın E Tipi Cezaevi'ndeki 230 tutuklu ve hü
kümlü bir açıklama yaparak süresiz açlık grevini 
başlatırlarken, Nazilli E Tipi Cezaevi'nde bulunan . 
44 tutuklu ve hükümlü de 2 günlük açlık grevine 

· başladılar. 
. öte yandan Siverek ve VIranşehir'de kitle

sel açlık grevi başladı. 18 Ekim tarihinde de 
Adana'da 50 kişinin katılımı ve binlere varan 
yunsever kitlenin desteğiyle açlık grevine gldll· 
di. 

SÜRGÜNLERE YENI BIR HALKA PAHA: 
SISMIL CEZAEVI 

Diyarbakır Cezaevi'nde 7.10.1990 tarihinde 
yaşanan sOrgünün bir benzeri de Sismil Kapalı Ce
zaevi'nde yaşandı. G~ljşmeleri basına yaptıkları 
açıklamadan, kendi ağızlarından dinleyelim. 

ÇANKIRI KURŞUNLU ILÇESI'NE S0R0LENLER: 1 

1- Ahmet Ebianti 
2- Hüseyin Gedik 
3- Murat Dündar 

4- M.Aii Kılıç 
5- Behzat Alp 

TOKAT NIKSAR ILÇESI'NE S0R0LENLER: 

6- Abdullah Tatar 8- Abdurrahman Bozkurt 
7- Sabahattin Korkmaz 9; M.Şerif Argin 

.41 
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SIVAS YILDIZELIILÇESINE SÜRÜLENLER ' 

1 O- Ahmet Öne n 
11- Ahmet Ardan 
12- Memduh Yunuso~lu 

13- Mustafa Bayram 
14- Şemsettin Uslu 

YOZGAT AKDAGMADEiNIILÇESI'NE 
SÜRÜLENLER 

15- Mustafa Ürün 
16 Hacı Çetinkaya 
17 Hasan Kalkılıç 

18- Mehmet Polat 
19- Mustafa Hasan 
20- Senanik Öner 

1 Kasım 1990 tarihinde Van HEP lı Bina

sı'nda 20 kişi çoşkulu bir kitlenin katılımı ve 

desteği lle açlık grevine başladıklarını kamuo

yuna duyurdular. Van · 
IHD Şube Başkanı Yavuz 
BINBAY 3.11.1990 tarihli 
basın açıklamasında ko
nuyla ilgili olarak şöyle di
yordu. 

"( ... .)" "Hükümetin 
bölgemizde insan haklarını 
askıya aldığını açıklama

sından sonra baskı ve şid
det politikası yoğunlaşarak 
sürmektedir. , 
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' 
sorunlara çağdaş boyutlarda çözüm aranmalıdır." 

Açlık grevleri aynı hızla Türkiye ve Kürdis

tan'ın çeşitli il v~ ilçelerine sıçramaya devam etti. 

Aralarında 4 ld~m hükümlüsü yakınlarının da 

bulunduğu 12 kişi 22 Ekim günü Adıyaman 

HEP ll binasında açlık grevine başladı. Cizre'de 

50 kişi 23 Ekim tarihinde süresiz açlık grevini 

başlattı. Açlık grevi kitlesel olarak desteklendi. 

Ardından ldil'de 14 kadın kent merkezlndeki bir 

pasajın koridorunda açlık grevine başladı. 
Geçtiğimiz günlerde Antalya HE.P ll bina

sında 200 kişinin, Adana HEP ll binasında da 

110 kişinin kahldığı açlık grevleri sürüyor. Bu 

açlık grevleri de unutulmayacak bir kitleyle ve . 

çeşitli yurtsever kesımıerden Insanların destek.; 

leriyle her geçen gün daha da güçlendi. 

Toplumun bağrında 

kanayan bir yara olan ce
zaevlerindeki ilkel hege
monya kurma anlayışı ye
niden hortlatılarak bu yara 
yeniden kanatıldı. Eskişe

hir'de yaptırı1an tek hücre 
tipi cezaevini faaliyete ge
çirme çabalarına tutuklu ve 
hükümlülerin ve yakınları~ 
nın tepkisi doğal olarak 
baş gösterdi. 

Mersin HEP ll Binası'nda /cjt/esel açlık grevi 

"( .... )" "Tüm bunların sonucu olarak ilimizde 

12 kişi açlık grevine başlamıştır. "Oğlu tutuklu olan 

bir ana şöyle diyor. "Ben Cevat Aynaz'ın annesl

ylm, açık görüş Için cezaevine gittim. Benden 

bir parça olan oğlumu bir defacık sarıp sıcaklı

ğını duymak Istedim. Ama bunu bana çok gör

düler. Oğluma sarılmak bir yana onu bana gös

termediler. Yavrumun yüzünü görmeml 
engellediler. Götürdüğüm eşyaları dışarı attılar, 

bizleri copladılar. Bir ana olarak bu insanlık dışı 

tutumu lanetliyor ve Jçınıyorum ... " işte bu anlayı

şın toplum üzerindeki yansıması. 
"( ... .)" "Insanları temel haklarından yoksun bı

rakan, insanlara güvensizliği aşılayan, çağdaş hu

kukta yeri olmayan uygulamaların yer aldığı, top
lumda yara açan politikalardan vazgeçilmeli 
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Öte yandan Istanbul'da 2.11.1990 tarihinde 

HEP Bakırköy ilçe binasında açlık grevi b~şıa
tıldı. Botan'ın ' insansızlaştırılmasına, tek tip 

hücrelere, idam cezalarının onayına ve sürgün

ıere protesto amacıyla başlatılan bu açlık grevi 

kısa sürede kitleselleşti. Metropoldeki Kürt 

yurtseverlerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen 

bu açlık grevleri SP Bakırköy lıçe binası lle HEP 

Istanbul i~ binasına da sıçradı. Yine Istanbul'da 

Esenyurt SP ilçe binasında başlatılan açlık gre-· 

vi de gittikçe yoğun bir kitle desteği kazandı. 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki 116 tutuklu 

ve hükümlüden, 10'u Kasım ayLnın ilk günü bir açık
lama yap.arak açlık grevini ölüm orucuna çevirdik

lerini kamuoyuna -cluyurdular. Diyarbakır Cezae
vi'nde ölüm orucunda bulunan tutuklular aşağıdaki 

açıklamada bulundular. 
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Aynı gün Bölge Barosu Başkanı Av. Fethi GOJ!IOŞ aşağıdaki açıklamada bulunarak TC'nin tutumunu protesto etti. 

BASINA AÇIKLAMA 

Bölgemizde insan haklarıihlalleri artarak devam etmektedir. Güvenlik gerekçesiyle köy ve mezraların boşaltılması, ya

salara uygun bir kamulaştırma kararı olmaksızın köy ve me~raların yıktırılması, bölgemizin tabii zenginliklerinden olan orman

ların yaktırılması, henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların idam talepleri ile yargılanması, "terörist "diye sıradan insanların öldü

rülmesi insan hakları ihlallerinden sadece bazılarıdır. En son olarakta Güneydoğu'da insan haklarının askıya alındığı tüm 

dünya kamuoyuna açıklanmıştır. 
Bu açıklamaya koşul olarakta, savunma görevinin yerine getirilmesine yeni engeller çıkarılmaktadır. Nitekim Diyarbakır 

E Tipi Cezaevi'nde, Içlerinde henüz yargılaması devam eden tutuklular sOrgüne gönderilmiştir. Tutukluların savunma hakkı 

engellenmekte, cezavindekl yaşam koşulları ağırlaşmaktadır. Müvekkillerimizle görüşmelerimiz yeni ve keyfi düzenlemele

re tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalar tutuklu ların açlık grevi yapmasına neden olmaktadır. 

Gerek açlık grevine giren insanların ve gerekse mahkemelerinin yapıldığı yerden başka yerlere sürülen tutukluların sa

vunmalarının kısıtlandığı bir gerçektir. Bu dı1rum aynı zamanda biz avukatların savunma h·aklarının kısıtlanması anlamına gel

mektedir. En kutsal haklardan olan savunma hakkını kısıtlanması halinde Vekii-Müvekkil ilişkisinin artık bir anlam taşımadığı 

bir gerçektir. Işte bu gerçeklikten hareketle insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin ihlalleri ile savunma hakkının engelle

yen uygulamaları protesto ediyoruz. Baromuz mensubu avukatlar olarak iki gün müddetle, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah

kemeleri'ndeki siyasi davaların duruşmalarına girmeyeceğiz. Baromuz bu tip evrensel hukuk ilkeleri ihlallerinin ve insan hak

ları ihlallerinin yakın takipçisi olacak ve bu ihlaliere karşı duracaktır. 

Dileğimiz, insan yaşamını, yakından ilgilendiren açlık grevlerinin Ozücü bir durum meydana gelmeden sona ermesi ve 

bu tip insan hakları ihlallerine bir an önce son verilmesidir. 1.11.1990 
Av. Fethi GÜMÜŞ 

Direniş dalgası her geçen gün daha da güçle
niyor. Bu~uva basını bu konuda da her zamanki 
geleneksel tavrını sürdürmeye devam ediyor. Olay
ıara tamamen duyarsız kalıyor. 

Ama durmadan çalışan telefonlar, çekilen 
fakslar, dahası kulaktan kulağa yayılan haberler 
birbiri ardına geliyor. 

"lzmlr HEP ll binasında 50 kişi 8.11.1990 
tarihinde açlık g_revine başladı." "yine aynı gün 
Mersin'de HEP ll Binası'nda yoğun bir yurtse
ver kitlenin katılımılle açlık grevi başlatıldı" 

" Tunceli HEP ll binasında 40 kişi 
10.11.1990 tarihinde açlık grevine başladı." 

"Istanbul Ba_Y.rampaşa Cezaevi'nde bulu
nan tutuklu ve hukümlüler 8'er günlük dönü
şümlü açlık grevine başladılar." 

"11.11.1990 tarihinde Cizre'de açlık grevi
ne giden büyük bir kitlenin yapmak istediği 
protesto yürüyüşü polis tarafından engellendi. 
Bir grup Insan gözaltına alındı, ertesi gün, gö
zaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı." 

"Eyleme Ilere şeker ve tuz verilmiyor" 
"Cocuklar da açlık grevinde ... " 
"Açlık grevleri Türkiye ve ·Kürdistan'ın dört 

yanına hızla yayılıyor" 

VE ZAFER~. 

15 Kasım 1990 Çarşamba günü sömürgeci- . 
faşist rejimin temsilcileri eylerncilerle görüşme ma
sasına oturmayı kabul ettiler. Bu, onların ,geriye 
doğru attıkları ilk adımdı. Ardından tutuklu ve hü
kümlülerin istemlerinin biri dışında tümünü kabul 
etmek zorunda kaldılar. "Koğuşlar arası serbest gö
rüş" istemini kabul etmemekte direnen sömürgeci 
rejimin temsilcilerinin karşısında direnişçilerin tavrı 
yine aynı oldu. Son istemleri de kabul edilene dek 
direnecek, taviz vermeyeceklerdi. Bunun üzerine 
gerginlik arttı. Sömürgeciler yeniden telaşa kapıldı
lar. Kitle çizgisinde yükselen d{renişle karşısında 
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neye uğradığını şaşıran sömürgeciler sonunda ey
lemcilerin son istemini de kabul etmek zorunda kal
dılar. 

Körfez krizinin yarattığı bulanık ve puslu hava
dan yararlanıp, Türk ve Kürt halkları üzerindeki 
baskı politikasını daha da sistemleştirmeyi amaçla
yan sömürgeci-faşist rejim s9n baskı dalgasıyla 

rüzgar ekip fırtına biçti. Kadın-erkek, yaşlı, genç, iş
çi, köylü, esnaf, memur ve aydınların el ele kol kola 
geliştırdikleri , farklı yurtsever çevrelerden insanla
rın aktif katılımı ve desteğiyle dalgalanan kitle çizgi
sindeki bu direnişler sömürgeciler için tam bir boz
gun oldu: Onlar şimdi yenilginin verdiği sersemlikle 
suskunlar, herhangi bir açıklama yapamıyorlar. 

Belli ki sömürgeci-faşist rej'im ve onun cümle 
işbirlikçileri böylesi kitle eylemli ikierini hesaplaya
mamışlardı. Körfez krizinin yarattığı avantajı hesap
layarak Kürdistan'da insan haklarını askıya alan, 
devlet terörünü daha da tırmanqıran, işçi~köylü, 

memur-esnaf ve diğer kesimler üzerine demir ök
çesiyle yüklenen sömürgeci-faşist rejim tam bir düş 
kırıklığına uğradı. Kitle eylemlilikleri yükseliyor, bir 
anda Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanına yayılı
yordu. Analar, 1hamile kadınlar ve küçük çocuklar 
da eylemiere aktif olarak katılıyor, sömürgeci reji
min çağdışı politikalarını protesto ediyorlardı. 

Açlık grevleri biçimine bürünen kitlesel dire
nişler sürdüğü süre boyunca, egemenler cephesin
de telaş dur durak bilmiyor, gittikçe büyüyordu. On
lar, sonunda gittikçe yükselen kitle direnişleri 

karşısında ayakta duramadılar. Görüşme masasına 
oturup dir~nişçilerin tüm istemlerini kabul etmek 
zorunda kaldılar. 

Kitleler, şimdi, uzun ve kararlı bir direnişin ar
dından zafer havasını solumanın mutluluğu içinde
ler. Yarın, yeni baskı dalgaianna karşı aynı kararlılık 
ve mücadele azmiyle savaşmaya hazırlanan halk 
kitleleri, giderek kendi gücünü daha iyi tanıyor ve 
haklı bir dava uQ_runa verilen savaşımın kaçınılmaz 
olarak zafere dogru ilerleyeceğini artık daha iyi biliyor. 
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KiTLELER ve TÜM ONURLU iNSANLAR 
HA YKIRIYOR. 

"CEZAEVLERiNDEKi SÜ.RGÜNLERE, 
HÜCRE TiPi CEZAEVi UYGULAMALARlNA, 

iDAMLARA, KÜRDiSTAN'DAKi iNSAN HAKLARI 
iHLALLERiNE HAYlR-!.." , 

1- TBMM'de bekletilen Idam cezalarıpın onaylanması ve Infazı konusunda yapılan açıklainalar 

kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı ve yoğun tepkiler .oluştu. Bu konudaki değerlendirmelerı

nizi ve düşüncelerinizi öğrenebiir miyiz? 

2- Son günerde poitik tutsaklara yöneltilen hücre tipi cezaevleri uygulaması ve politik tutsa

kaırın başka cezaevlerine sevkedilmesi olayı lle ilgili neler düşünüyorsunuz? ' 

3- Son olarak söyleşimizin tüm sorularını da içeren bir konudan söz etmek Istiyoruz. Bildiği

niz gibi T.C. Hükümeti, Kürdistan'da, Avrupa Insan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi'nin · 

bazı maddelerini askıya aldığını Avrupa Kçnseyi Genel Sekreterliği'ne bildirdi. T.C.'nin, KOrdls

tan'da zaten var olmayan insan hakları uygulamaları ile ilgili bu girişimini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? -
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HEWAS YÜCE 
(idam Hükümlüsü M.can Yüce'nin 
Annesi} 

Xwede nişan nede, ger lawe mın darda kın 
deste mın çı ware eze bıkım. Ez jı wana natırsım. 
Ewana dıbejın ku, em vana darda kın ewe bıtırsın, 
edi van şuxula nakın. 

Lawemın Mehmet Can Yüce'ye. Ser lawe mın 
ne şelandın heye, ne ji mer kuştın. Suce wi ~we 
ku, "siyasi savunma" kıriye. Dewa heqe xwe kırıye . 
Ger ewi darda kın ber deste we sond dıxwum ku, 
eze lı ber T.B.M. M.'ye xwe bışewıtinım. Pırsa mı ne 
dawiye eve. Tu eze jı vi emri şunda zarokan bi
nım? Bıra baş bızanıbın ku, ewana tışt~ki wıha bı-
kın '-xwina lawemın lı erde namine. . 

Lawe mın rehin gı rtıne. Wana tene lawemın 
ne gırtıne, wane ku meclıse da derheqa wan da qı
rare dardakırma dane, wana tev rehin gırtıne. Va 
çer qanüne, va çer edalete. Vi rehine ji em qebul 
nakın. 500-600 gırti hene, 1 O qasi wan ji malbata
wan hene. Welle deste me be, erne koka xwe binın 
ve hesaba wana pırskın . Bıra hema deste xwe bı
dın ser wicdana xwe. Hukumate. Bıra heqe bıke, 
huquqe bıke, ser zare me dardakırma rake. Pe dar
dakırıne me natırsinın. Sucek lawe mı n tu.nne, xeta
ki lawemın tunne. Heqe xwe xwastiye, cezaya dar
dakırıne dane. lro lı çiya da şer dıkın. Vana darda 
kın ew dısekının? Welle naskekının, dıben hevale 
me darda kın em nasekının, em ji nasekının. Ew 
hukumate,ciye medeniyete rünı.ştiye . Bı la edeleteki 
xer dayne, heqe herkesi bıde, her kes, mi ü gur 
cem hev de bıçerın. Bıla edeleteki rı nd rünen. Eva 
qetle. 

Zare me tene jı bo xwe naxebıtın, ew bona 
xebata feqir ü belengaza dıxebıtın. Meze ke iro çı
qas heqaret heye, çıqas işkence heye, çıqas zılm 
heye, çıqas iam heye. Hero-hero zam _te . ~v xort, 
jı bona feqire mıllet cane xwe dane. Lı çıya ten kuş
tın, lı hepsa dırızın . Bona feqir ü belengaza, le bo
na çı. 

Ev bona saltanata xwe aha dıkın. Ev mesele, 
tene mesela 111e nine. Derve, deste me were em ji 
dıxebıtın, em ji sere xwe dıdın, em ji cane xwe dı
dın. Lawe mın bona mıllet sere xwe da Ger mıllet ji 
lawe mın bıpareze, pıst wi derkeve. Ger mıllet dest 
bıde hev, bona van ceza ye dardakırıne, bona van 
feqira, bona van işkenca. Mıllet kiye? Mıllet ezım, 
tuyi. lawe mıne, lawe teye, diya teye, xwişka teye . . 
. Ez jı we evi dıxwazım ku, hun bıdıne kamuoyı , 
bıdın basma hundur, basma der. Gazi mıllet kın, 
mıllet were cem we, mıllet dest bıde dest we, heqe 
me bıparezın. 

* * * 

HASAN CEYLAN: 
(idam Hükümlüsü Baki Ceylan'ın 
Babası} 

1- Idam olayına yalnız ben değil, bütün dün
ya, ·Qütün insanlık karşıdır. 12 Eylül'den önce olan 
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olayların şimdi beş misli oluyor. Olan bu olayların 
sorumluluğunu bu çocukların üstlerine yüklemek 
doğru olur mu? Hukuk var adalet var. Eğer adil bir 
yargılama olsaydı, oğlumun değil idam, şimdi çok
tan tahliye olması gerekirdi. Yalnıtca bir tanığın, 
baskı sonucu verdiği ifade doğrultusunda idam ka
rarı verilmiştir. Bence idamın caydırıcı olabileceğini, 
bugün yaşanan olaylar'ın idamların inf(l?ıyla durdu
rulabileceğini düşünmek çok yanlış bir fikirdir. Ben 
içerdeki insanların suçlu olduğunu sanmıyorum. 
Zaten oğlum da suçlu olduğunu hiç bir zaman ka
bul etmedi. Insanlar" idamla ıslah edilemez. ldamla 
her şey hallolabilse bu gün bu olayları yeniden ya
şamamamız gerekirdi. Eğeı: adalet varsa, hukuk 
varsa, insanlık varsa, insanların asılmaması gere
kir. Devletin rehinci gibi davranmaması gerekir. Bu 
gün yaşanan olaylara karşı bu insanları rehin tut
mak adalete, hukuka sığmaz. Biz ac:falet bekliyo
ruz. Insanlar eşit olsun, kimse ezilmesin. Bu gün 
doğru dürüst bir uygulama olsa, herhalde millet 
böyle ayaklanmaz. Ama uygulama bu olunca millet 
daha faz,ıa ayaklanmaya başlıyor. . 

Bu adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu 
olay kan davasına dönüştü. Bu kan davasını devle
tin durdurması lazım. Bazı yerlerde devlet kan da
valarına el koyuyor ve durduruyor. Şimdi devlet 
kendi bu kan davalarını uyguluyor. Bu doğru mu-
dur? ' 

2- Bence bu insanlık dışı bir olay, zalimliktir. 
Insana böyle zulüm yapılmaz. Bu uygulamanın 
dünyanın hiç bir yerinde var olduğunu sanmıyo
rum. Bu çocukları 1 0-15 yıl içerde tutmak, hücrele
re koymak hukuk dışı, insanlık dışı bir olay. 

*· * * 

BINALi CEYLAN: 
(Baki Ceylan'ın Ağabeyi} 

1- Bu olay, rehin mantığının ürünüdür. Devle
tin güç gösterisidir, insanlık suçudur. Çünkü bu in
sanlar baskı ve işkence sonucu suçlu ilan edilmiş
lerdir. ldamın geri dönüşü yoktur. Bu suçlar, bir 
nevi düşünce suçudur. Düşünce suçu olamaz. 
Bunların idamlarını onayiayan insanlar da -kendi 
düşüncelerinde haklı o lduklarını iddia edebiliyorlar
sa- gelecekte suçlu ilan edilebilirler. 

2- Hücre tipi uygulamadan amaçlanan, insan· 
ların, oradan insan olarak çıkmamalarırıı sağla ~ 
tıf. Bunun insanlara uygulanması zulümdür. UYQU
Ianabileceği kanısında değilim, çünkü gerek 
dışarda, gerek içerde bu uygulamaya karşı bir ka
muoyu oluşacaktır. 

* * * 

MEDiNE CEYLAN 
(Baki Ceylan'ın Kız Kardeşi} 

1- ldama kesinlikle karşıyım. insanlık dışı, 
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çağdışı bir olay. Bu konuya duyarlı bütün insanların 
bizimle birlikte olmalarını ve yardımlarını istiyoruz. 

2- Hücre uygulaması çok korkunç bir uygula
ma. Sanıyorum aynı uygulama daha önce Ameri
ka'da 1500 kişi üzerinde denenmiş ve bu insanların 
700'ünün akıl hastası olmasına yol açmış. Bu tür 
uygulamaların önüne geçebilmak için basının, in
san hakları kuruluşlarının, ailelerin, duyarlı herkesin 
çok iyi diyalog içinde olması lazım , ki bu bizde ek
sik. Işin peşini bırakmamak gerekiyor. 

* * * 

FEVZIYE IŞBILEN: 
(Idam Hükümülüsü Mehmet lşbllen'ln 
Annesi) 

· 1- Biz böyle şeye karşıyız. Bir insanın canı 
sağlam olarak alınmaz. Devamlı ölümle pençeleşi
yoruz, içerde, dışarda her an için. Tam unutuyor
duk bu idamlık davas ını, düzelecek inşallah diyor
duk, son olaylardan sonra yüreğimiz ağzımızda. 
Her an için, bir şey mi söyleyecek televizyon ya da 
radyo diye. Bir önceki görüşte, "anne on yıldı r daha 
yorulmadın mı, bıkmadın mı" diye sordu. "Sen ve 
ben yaşadığımız sürece 
bıkmam" diye yanıt ver-
dim. Çocuk daha bir 
onurlandı, daha bir sa
rıldı. Idamlık olmasın, 
kalksın. Bir ara "ldam
lıklar kalktı" falan dedi
ler. Birazcık ferahladık, 
kalbimiz, yüreğimiz da
ha bir başka oldu. In
şallah daha bir düzelir 
diye bekliyorduk, karşı
mıza bu çıktı. Yani bu 
laf çıkalı beri, her an 
için ayaktayız. Sen ba
na ne kadar zahmet 
çektirirsen, ben sana o kadar zahmet çektiririm. O 
kadar kinlerinim. Şimdi, kimbilir nasıl göreceğiz ço
cuklarımızı. Gösterecekler mi, göstermeyecekler mi 
o da var. Bu idamlık kararı çıktı diye belki göster-
mezler de. Olur ya kendi ellerindeki bir şey. · 

2- Çocuğumuzun şimdi kaldığı" yer, nisbeten 
rahat bir yer, arkadaşlarının içinde. Bu çocuklar 
hücrelerden de geçtiler. Hücre tipi uygulamalar ko
nusunda bir şey söylemek çok zor. Onları arkadaş
larından ayırıp dört duvar arasına koyacaklar. Olur 
mu, onlar duvarla mı konuşacaklar? 

Bir kişiyi tek başına hücreye koyarsan ne 
olur? Duv9rla konuşsun dursun, sonra da delirsin. 
Ne oldu? Çocuk düşünceden intihar etti. Bu sefer 
de böyle başlarlar. Yalnız insan ne yapabilir arda? 
Huzuru kaçar.' Hücre iyi bir şey değil. Topluluk her 
zaman için iyi. 1 O yıldan beri yeni insanlarla tanış
tı k. Iki insan gördüğümde, "demek bunların çocuk-

. ları da henüz çıkmamış" diyorum. K.imseyi göre-
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mezsem, yalnızca kendi çocuğumun içerde oldu
ğunu sanırım . Ama kalabalığı görüp te tanıştıkmıydı 
bir birlik olu.şuyor. Birlik iyi bir şey. Şimdi sen tut 

· çocukları götür tek hücreye koy. Ne olacak? Eli 
ayağı bağlı. Iki de zincir atsınlar ayaklarına
kollarına, öyle dursun. Ne yapabilir o çocuk? 

* * * 

MESUDE TATLAV: 
(Idam HOkümlüsü Erdoğan Tatıav'ın 
Annesi) 

1- Artık kaç yıldır bunları konuşa konuşa bize 
bir hal oldu. Çocukları
mız suçlu olduklarını , 
kabul etmediklerinden 
pişmanlık duymuyorlar. 
Ben de bir anne olarak 
oğlumun suçlu olabile
ceğini hiç bir zaman 
kabul etmedim. Idam 
korkunç bir cinayettir, 
hiç bir caydırıcılığı yok
tur. Ama ille de idam 1 

diyarıarsa beni ve be
nim gibi bir kaç anneyi 
assınlar, biz de bu ızdı
raptan kurtulmuş olu
ruz. Yıllardır bu kor
kunç rüyalarla yaşıyoruz, ne zaman bitecek bu 
korkunç rüyalar. : 

O dönemde zaten hiç bir şey adil değildi. Öy
le bir yargılama oldu ki ne bir avukat konuşabildi, 
ne sanık kendisini savunabildi. Ve en nihayet sa
nıkların gıyaplarında, sanıklar mahkemeye çıkartıl
madan her şey oldu bitti. 

Evet, her ölüm acıdır. Trafik kazası, kanser gi-· 
bi. Ama bir gün, bir ay, bir yıl sonra yavaş yavaş to
parlanıp acısı unutulur. Biz on yıldır her gün, her an 
bu acıyla günlerimizi geçiriyoruz. Bizim bu işkence
miz, bu ızdırabımız ne zaman bitecek. Yetmiyor 
mu? On yıldır her ziyarete gittiğimda hiç bir şey ko
nuşamıyorum, ne ağlayabiliyor, ne gülebiliyorum. 
Başımı öyle kaldırıp oğluma bakıyorum. Acaba bu 
gün gördüm, yarın görebilecekmiyirh? Yarın ne ola
cak? Çocuklarımızı ellerinde rehin tutuyorlar. Dışar
da bir olay olduğunda, yok efendim idamlar, idam
lar. En iyisi bu anneleri bir an önce halletsinler de 
ondan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Bizim artık 
dayanacak gücümüz kalmadı. Ben 15 yaşında ev
lendim, 18 yaşında eşimi kaybettim. Erdoğan 2 ya
şındaydı. Hem annesi hem babası oldum. Büyüt
tüm, iktisat fakültesi son sınıfına kadar okuttum. 1 O 
yıldır bu ızdırap, bu korkunç rüyalarla yaşıyorum. 
Acaba, acaba, acaba diyerek 1 O yıldır bitti m, tü ken
dim. Artık bir son versinler, ne yapacaklarsa yap
sınlar. 

2- Hiç bir şey yapmasalar da rahat vermiyor
lar. Ve en nih~yet cezaevinde birşeyler olması için 
kışkırtıyorlar. Öyle bir şey yapacaklar ki cezaevl9-
rinde herkes ayağa kalkacak ki, olduğu gibi Eskişe- ' 
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hir Cezaevi'ne göndersinler. Onları birbirieTinden 
koparmak için böyle bir uygulamayı düşünüyorlar. 
Afyon cezaevinde oğlumla bir arkadaşı iki buçuk yıl 
tecrit koğuşunda tek başlarına kaldılar. O zaman 
yanında hiç olmazsa bir arkadaşı vardı. Ama şimdi 
büsbütün yalnız kalacak. Niyetleri insanları çıldırt
mak ve ölüme terk etmek. Biz de artık içerde bir 
şey olmazsa bile, mecburen, anneler, aileler olarak 
ayaklanacağız, birşeyler yapacağız, bir şeyler dü
şüneceğiz. Bile bile çocuklarımızı ölüme terk ede-· 
meyiz. · · 

Bu günlerde hepimize iş düşmesi lazım. Hepi
mizin elinden geleni yapması lazım. !-ıl erkesten yar- . 
dım istiyoruz ve herkesin yardımı gerek. Insan hak
ları kuruluşları olsun, basın olsun, anneler, aileler 
olsun birşeyler yapmamız lazım. Ben bugüne ka
dar ayakta kalmışsam, oğluma destek olmak içi!) 
ayakta kalmışımdır. Bu uğraşı m olmasaydı şimdi ya 
yataktaydım ya mezarda. Bizi ayakta tutan çocuk
larımızın sağlıkları ve işleridir. Oğlumun bana ihti
yacı var, ayakta kalmam lazım, mecburum buna. 

Bu çocuklar doğruyu savundukları için, düzen 
düzen olmadığı için içerdeler. Pırlanta gibi çocuk

lar hepsi. Mahkemeler bu güne kadar devam et
seydi bu cezanın üçte birini, dörtte birini bile almaz
lardı. Onun için diyoruz ki, bu haksızlıkları 
düzeltmeyi düşünsünler. Bu düzensizlikler varken 
bu olaylar devam eder. Bu olaylar devam ettikçe 
bizden intikam almasınlar. 

* * * 

KADIR PA-RLAK: 
(Erdoğan Tatlav'ın Dayısı) 

1- Bu idam olayı şuna benziyor; ben suç işii
yorum yargıcın karşısına oğlumu çıkarıyorlar, ya da 
oğlum suç işliyor, cezayı bana veriyorlar. Devlet 
yakalayamadığı, aciz kaldığı kişiler yerine elinde 
kalan kozlarla, rehinelerle ·intikam alıyor. Çok saç- ' 
ma bir olay. Madem ki devlet güçlü, şimdikileri ya
kalasın. Onlar içerde zaten hergün idam ediliyorlar. 
Aileler de çektikleri cefalarla, _işkencelerle şimdiye 
dek on kez idam edilmiştir. Bu.cezalar içerdekilere 
değil, ailelere veriliyor. Içerdekiler zaten her şeye 
hazırlar. Dışarıdakileri; annele ri, babaları, kardeşle
ri, aileleri düşünsünler. Dışarıdaki insanların ne gü
nahı var? 

2- Biliyorsunuz son günlerde gazetelerde 
· manşetiere çıkıyor. Büyük devlet adamları Türkiye 
çağ atladı diyorlar. Eğer çağ atlamışsa cezaevlerin
de de çağ atıarnası lazım. Bu tür uygulamalar in
sanlığa aykırı. Onlar da insan, onlar da rahata ka
vuşturulsun. 

. * * * 

HATICE GÖRGÜ: 
(Tek Gıda Iş Sendikası 1 Nolu 
Şube Başkanı) 

1- Geçmişten beri, yıllardır bekletilen idam ce
zalarının bugün gündeme gelmiş olması, bana gö-
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re caydırıcı bir nitelik taşımıyor. Kişi olarak idam ce
zasına karşıyım. Bu cezaların, bu gün gündeme 
gelmiş olmasının, 

içinde bulunduğumuz koşullara bir çözüm olarak 
düşünüldüğünü sanıyorum. Ama çözüm olabilece
ğine inanmıyorum. Sadece içinde bulunduğumuz 
koşullarda, idam kamuoyunun gündemine getirile
rek, gündem değiştirilmiştir. Bu gün Türkiye bayağı 
çalkantılı bir dönem geçiriyor. Gerek enflasyonun 
get irmiş olduğu ağır baskılar, gerekse demokratik 
haklarda varolan kısıntılar giderek çalkantıları daha 
da arttırıyor. Bu durumda da gündemin değişmesi 
gerekiyor. Ki idam cezaları çok önemli bir olay. 
Toplumun her kesiminden tepki alacak bir gündem 
maddesi. Bu yüzden gündemleştirildiğini sanıyo
rum. 

2- Bugün cezaevlerinin içinde bulunduğu ko
şullar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan 
farklı değil. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ko
şullar neyse, ne gibi sıkıntılar varsa, bu gün ceza
evleri de belki bir kat fazlasını, katlanmış bir şekilde 
aynı sıkıntıları, aynı özellikleri içinde barındırıyor. 
Hücre tipi cezaevlerinin, özellikle politik tutsaklara 
yönelik olarak gündeme getirilmesi, içinde bulun
duğumuz koşullarla sıkı sıkıya birbirine bağlı. Çün
kü insanlar birli,kte oldukları zaman üretirler. Birbir
lerinden kopanldıkları zaman, elbette ki hem 
toplumdan, hem de kendi çevrelerinden soyutlanır
lar. Kanımca yapılm~k istenen bu. Ama bu da bir 
cezalandırma yöntemidir. Yukarıda da be.lirttiğim 
gibi, cezalandırma çözüm değildir. Oysa cezaevle
rinin amacı, tutukluyu topluma kazandırmak olmalı, 
bu da bir eğitim sorunudur. Aynı şekilde, toplum 
belli bir seviyeye gelecekse, çağ atlayacaksa yine 
eğitilerek, eğitimle çağ atlayacaktır. 

* * * 

MAHO: 
(Limon Dergisi, Orası Muhabiri) 

1- Çaçıyacak bi çey yok. Ittiday geyiçek yücü
nü göçteriyyo. Egememleyin kana doyuduyu ne 
caman göyülddü? Pakat itamlayı inpaz etmeleyi o 
gaday koyay deyil. Munun nönünteki en büyyük 
enigel deviyimci ve demokiyatik kamuoyuduy. On
yayı.rı gösütereceyi tepkiley mu idamlayı önyeyebi
tiy. Onüyeyecektiy te. 

2- Tep tip 
cecaevi ve ücye 
ugyulamalayı 
ilem çevkleyden 
ammaç, tutçak

. :','i"· layı topyumdan 
ve biyibiyleyin
ten tecyit eti
rnek ... lçtetikyeyi 
yeye çevketçin~ 
ley, bic onyayı iç 
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biy yeyde yalinız bıyakmayyız ti! 

3- Mu çayunun nanıtı, caten çayunun itinde 
vay. Olimayan inçan aklayı naçıl açkıya alinabiliy? 
Ve paçicimden başka ye bekileniy? 

* * * 

RAHMI SALTUK : (Sanatçı) 

1- idam sorunu son günlerde yine Türkiye'de 
güncel bir hale geldi. Bu da her konuda olduğu gibi 
bu konuda da hükümetin yalnış tutumundan, çağdı
şı düşüncelerinden.ve uygulamalarından kaynakla
nıyor. Bir kez idam ola

. yının başlı başına artık 
bir ceza olarak çağdışı 
olduğu neredeyse her
kes tarafından kabul 
ediliyor. Bütün çağdaş 
hükümetler, yönetimler 
bunu yasalarından çı
karmıştır. Idam cezası
na ben de karşıyım. 
Ama Türkiye'de başka 
bir şekilde gündeme 
geliyor ki, o da daha 
önce karara bağlanmış, 
hüküm giymiş insanla-
rın böyle bir çekişme, ' . 
hükümet inatlaşmasıyla tekrardan gündeme getiril
mesi ve bunların sanki bir rehin olarak tutulması 
görünümünü kazandırması. Hükümetin tutumu çok 
yanlış, çok çağdışı bir olay ve ben böyle bir şey
den ötürü, böyle bir yönetimin vatandaşı olmaktan 
utan·ç duyuyorum. 

Bu zaten bizim toplulumuzda neredeyse yer
leşmiş, sürekli kullanılan -sallandır bir .kaç kişiyi 
bak nasıl işler düzeliyor- mantığının ürünü. Çarpık 
bir düşünce ve bakış açısından kaynaklanıyor. In
sanları asarak problemleri düzeltmenin, problemie
rin üs~esinden gelmenin imkanı yok. Tam tersine, 
bu giderek daha ileri bir etapta, daha ağır bir şekil
de, faturası ödenecek şekilde insanların karşısına 

· çıkıyor. Bir ülkede, bir toplumda problemleri insan 
asarak,. insan öldürerek çözmenin imkanı yok. An
cak barışı, jnsan yaşamını, insan haklarını tümüyle 
uygulayarak problemler çözülür, çözülme yoluna 
konabilir. 

2- Sanırım yöneticiler bu uygulamayla şunu 
düşünüyorlar. Zaten tecrit edilmiş insanları, hapiste 
olan insanları bir de kendi aralarında da tecrit et
mek ve yaşamdan koparmak. Bunun başka bir 
açıklaması olamaz. O nedenle bu uygulama da 
yanlış bir uygulamadır. Avrupa'daki uygulama, biz
de uygulamak istedikleri.nden çok farklıdır. Bir kez 
bunlar o düşüncede değiller. Tabi ki insanları yal
nız başına, odalar vererek, belli konforlar da sağla
yarak rahat ettirmek çok mümkün. Avrupa'da olan
lar bu tip uygulamalardır. Bizdeki tam tersi. Yani 
insanları tecrit etmek, ot haline getirmek. Cezanın 
mantığı insanı topluma kazandırmaktır. Bu uygula-
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ma tam tersi. Itici bir şey. Yani amaç ıslah etmek 
değil. Suçluyu tecrit edip topluma mümkün olduğu 
kadar kazandırmamak. · · 

3- Ben bu konuda daha önce de bir ne.denle 
· konuşmuştum. O da yanlış anlaşıldı. Benim söyle

mek istediğim, yönetimin demokratlığından kaynak
lanacak şekilde Kül'! sorununun tartışılır olması de
ğildi. Kürt sorunu ister istemez gündeme geldi. Bu 
sorunun zorlanarak tartışılır olması ile bir anlamda 
Türkiye'nin demokrat olma yolunda mesafeler aldı
ğı gösterilebilinir. Yoksa bu yönetimin kendi de
mokrat uygulamaları ile gelmedi gündeme, insanl~
rın zorlamasıyla geldi. Insan haklarının ihlali Kürtler 
için Türkiye'de her zaman vardı. Bir kez resmi kim
liği tanını-rıayan insanların insan haklarından söz et-

, rnek mümkün değil. Resmi kimlikle;i hiç bir zaman 
olmadı Kürtlerin, hala da yok. Onun yanında · res
mi kimlikleri - kendi aralarında, Türkiye'nin çeşitli 
yorelerinde, kendi ana dilleriyle konuşmaları mese
la değil, onu zaten konuşacak bu insanlar- hükü
met katında, idareciler katında resmen yasak. Bu 
yasağın kalkması gerekiyor. Tabi ki bo kimlik ara
ma ve kimlikleri için mücadele etme olayı gündeme 
başka ihlaleri de getiriyor. Hapsetmeler, işkence
·ler, bunu savunan insanların çeşitli biçimlerde iz
lenmesi, fişlenmesi vb. Bütün bunlar, Türkiye ge
nelinde çok kısıtlı uygulanan insan haklarının, 
Kürtler söz konusu olduğu zaman daha ağır bir şe
kilde ihlal edildiği artık hemen hemen çağdaş, in
san haklarına saygılı herkes tarafından kabul edili
yor ve bu da Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bir 
insanlık ayıbıdır. Buna karşı mücadele etmek gere
kir. Mümkün olan en kısa zamanda bu yanlışlıkları 
ortadan kaldırmak gerekiyor. 

* * * 

CENGiZ MUMAV: (Gazeteci) 

1- Bir deli saçmas ı. Keçeciler gibi k~nımca sa
pık bir bakan ortaya çıkıyor, Konya ziyaretinin birin
de şöyle diyor; "Hükümetimiz böyle bir karar almış
tır." Ardından, -bütün gazetecilerin yanlarında 
bunlar kayıtlı olmasına ve gazetelerde yer alması
na rağmen- ben böyle bir şey demedim diyor. Bir 
kez ciddiyet olayının çiğnenmesi söz konusu. De
medinse aç mahkeme-
ni tekzip et. Basın ya-
saları bunların lehinde. 
Basın yasalarının hiç bi-
ri gazetecilerin lehinde 
değil. Bu da gösteriyor 
ki, Türkiye'de idamı sa-
vunanlar, siyasal erkin 
sahipleri bile çok kor-
kak insanlardır. Adam 
görüşünü bile söyleme-
ye çekindiği bir ortam-
da infazları gündeme 
getiriyor. Bugün .Türki-
ye'de hekiminden, ga-
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ğu emir kpmuta zincirine bağlı askeri yargıçlardan 
oluşan mahkemelerin, olağanüstü koşullarda verdi
ği idam cezalarının hukuksal geçerliliği bizce tartış
malıdır. Yine bize göre; tarafsız ve olağan mahke
melerde yapılacak yargılamalar sonucu, bugün 
idam infazı bekleyen bir çok idam hükümlOsünün 
aklanması söz konusudur. 

"Biz Avrupa'lılara 'neden sizde idam cezası 
yok' diyormuyuz" diyen dönemin devlet başkanı, 
b.u soruyla mevcut yasaların yapımıza uygun olduk
larını ve halkın bu yasaları benimsediğini vurgula
mak istiyordu. Oysa gerçek öyle mi? Oyle olsaydı 
idam cezalarına karşı yürütülen kanpanyalar bunca 
destek görürmüydü? 

T.B.M.M'de bekletilen idam cezalarının onay
lanması konusunun gündeme getirilmesi, topluma 
yöneltilen bir tehdittir, korku salmadır. 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde idarm sıkça 
kullanılan bir yönetim yöntemidir. Yönetebilmenin, 
iktidarı sürdürebilmenin vazgeçilmşz bir aracıdır. 
Bu askeri-despotik karakter yeni Türkiye Cumhuri
yeti'nin Osmanlı'dan devraldığı önemli bir mirastır. 
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti muhalefetin ezilme 
sürecinde ve bu sürecin finalinde idamları infazdan 
kaçınmamıştır. 

1925, 1940, 1960, 1970 ve 1980'1i yıllarda ku
rulan darağaçları idam politikasının yıldırıcı, korku
tucu, bastırıcı etkilerini yaratmayı amaçladı . 

Devlet günümüzde idamların infazından çok 
re~inelik durumuna yönelmiştir. Infaz politikasının 
baskı ve yıldırmada etkili bir yöntem olmadığı anla
şılınca bu kez bir şantaj aracı olarak kullanılıyor. 

Halkın Emek Partisi bu anlayışı deşifre etmek, 
mahkum etmek için her türlü çabayı gösterecektir.. 

Idam cezasının kaldırılması ve tutsakların ser
best bırakılması bizim için bir slogan olarak kalma
yacak, programımızda dq gösterildiği gibi toplum
sal barış için ve ülkede yeniden yapılanma için 
vazgeçilmez temel bir ilke olacaktır. 

2- Devlet infaz ve cezaevi politikasını bir yö
netim yöntemi olarak kullanmaktadır. Politik tutsak
ları özgürlükleri sınırlandırılmış olsa da belli hakları 
olan insanlar olarak görmek istememektedir. Ceza
evlerini de bir ıslah ve eğitim kurumu gibi görme
mektedir. Aksine toplumsal muhalefetin bastırılma
sı ve ezilmesinde "uygun mekanlar" olarak kabul 
etmektedir. 

CezaevlerindeJ<i insanlar, hakları için mücade
le eden, direnen insanlardır. "Içeride" bile toplum
sal sorumluluk bilinciyle davranmaktadırlar. Ceza
evleri ve tutukevlerindeki insanlar devlet karşısında 
ezilen, tasfiye olan bir konuma getirilemediler. Ak
sine baskı, işkence ve zulüm karşısında diri, canlı, 
büyüyen ve kitlelerle bağı olan kişiler durumuna 
geldiler. Bunun karşısında devlet "yeni politikalar" 
üretme yoluna girmiştir. . 

Yeni politikalardan biri de "hücre tipi cezaev
leri"dir. Hücreler, politik tutsakların önce birbirleriy
le, sonra da toplumla olan bağlarının kesilmesini 
amaçlamaktadtr; ~utsakların toplumsal ve siyasal 
kimliklerinden arındırılmaları ve bunun sonunda da 

sı 
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çürümeleri beklenmektedir. 
Başka cezaevlerine sevk olayı, SS Kararna

meleri ve Körfez Krizi ile birlikte "Olağanüstü Hal 
Bölgesi"nde yoğunlaştırılan savaş sürecine denk 
düştü . Bölgede yaygın bir insarisızlaştırma, tüm 
canlılardan arındırma hareketi başlatıldı. Köyler ya
kılıp-yıkılarak boşaltılıyor. Toplu sürgün ve tutukla
malar.ı.n sonu gelmiyor. 

Ozel savaş rejimi, cezaevlerini bir direniş oda
ğı değil, çevreye, topluma korku , yılgınlık, teslimiyet 
yayan, her yönüyle bir zulüm ve işkence merkezi 
olarak görmek istiyor. Bunun için 1981-1984 yılları 
arasında özellikle Diyarbakır Cezaevi'nde uygula
nan vahşeti • yeniden yaşatmak, teslimiyet ve itiraf 
poltikalarını geri getirmek istiyor. Cezaevlerinin 
mevcut konumu ile bu istem çakışmayınca sürgün
ler gündeme getirildi. 

SOrgüne gönderilenler arasında hükümlüler 
yanında tutuklular da var. Yargılanmaları süren bu 
tutukluların savunma hakları ellerinden alınmış olu
yor. 

Siyasal iktidarın oynamak istediği bu çirkin 
oyun HEP tarafından günü gününe izlenmektedir. 
Derginiz aracılığıyla tüm ilerici, yurtsever, demokrat 
kişi kurum ve çevreleri başta Diyarbakır Cezaevi 
olmak üzere tüm ceza ve tutukevlerin'de oynanmak 
istenen çirkin ~ygulamalara; hücre tipi cezaevleri
ne ve başka cezaevlerine sevkleri kınarnaya ve bu 
amaçla etkin tavır koymaya ve sözü edilen duyarlı 
kesimleri Halkın Emek Partisi'nin alacağı etkin ta-
vırlara katılmaya davet ediyoruz. · 

3- Biz bir siyasi parti olarak sözü edilen bölge
ye "Olağanüstü Hal Bölgesi" demek zorundayız . 

Hükümarnetin Avrupa Konseyi Genel Sekre
terliği'ne bildirimi bölgede yaşanan olaylara yeni bir 
boyu~ getirdiğini sanmıyorum. Insan Hakları ve Te
mel Ozgürlükler varsa askıya alınmasından sözedi
lebilir. Olmayan bir şeyin askıya alınması veya rafa 
kaldı rı lması olmaz. 

Iktidarın bölgede gerçekleştirdiği insansızlaş
tırma , köyleri boşaltma, doğayı tahrip-etme uygula
malarına yasal görünüm kazandırma çabasıdır. 

Irak'ın Kuveyt'i işgali ile uluslararası siyasal 
ilişkilerin gerginleşmesi ve bölgede sıcak bir çatış
ma olasılığı iktid.ar için adeta bulunmaz bir fırsat 
olarak görülmektedir. Böylece kararnamelerle gün
deme alınan ve kamuoyundan gizlenme gereği du
yulan katliam, sürg9n, sansür gibi hukudışı uygula
maların varlığı hükümet tarafından da açıkça kabul 
edilmekte, adeta bu konuda mazur görülmesini is
temektedir. 

Nerede insan hakları ihlali varsa karşısında 
HEP olacaktır. 

* * * 

MERDAN YANARDAG: 
(TGS Istanbul Şube Sekreteri) 

1- Bize göre idam cezaları çağdışıdır. Türki
ye'de idam cezalarının hala yürürlükte olması, biz-. 
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ce kabul edilemeyecek bir davranış . Idam cezaları- . 
nın, ceza maddeleri içerisinden çıkarılması gerekir. 
Türkiye'nin demokratikleştirilmesinin, rejimin de
mokratikleştirilmesinin adımlarından birini de bu
nun oluşturacağı söylenebilir. Her şeyden önce sı
kıyönetim mahkemeleri tarafından verilen idam 
cezalarının bu gün infaz edilmesi, iktidarın sorumlu 
bir devlet anlayışı içinde davranmadığını, elindeki 
tutuklu ve hükümlülere rehine gözüyle baktığını 

gösteriyor. Ayrıca da, suçluyu başka yerde arama 
mantığıdır bu. Sizce herşeyden önce, sıkıyönetim 
mahkemelerinin kararları tartışmalıdır. Sıkıyönetim 

mahkemelerinin çağdaş hukukta yeri olmamalıdır. 
Bu mahkemelerde çifte standart uygulandığı çok 

. açıktır. Bu mahkemelerde yargı bağımsızlığının bu
lunmadığı da çok açıktır. Zaten, Adalet Bakanı Ol
tan Sungurlu, bırakın askeri mahkemeleri, 
TBMM'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında sivil yar
gının da yeterince bağımsız olmadığını kendisi itiraf 
etti. Bu koşullarda sıkıyönetim mahkemeleri tarafın
dan verilen kararların adil ve doğru olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Dolayısıyla,· yönetim ·kuru
lu ndaki arkaea·şların hemen hemen tümü 
sıkıyönetim mahkemelerinde verilen tüm kararların 
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini 
düşünüyor. Sıkıyönetim mahkemeleri tarafından 

verilen idam cezaları da kaldır'ılmalıd ı r. Bu işin bir 
boyutu. Hali hazırda idam cezaları mecliste bekle
yen insanlar için bunu s_öylemek mümkün. 

Onun ötesinde, devlet ya da devletin ceza ya
saları, kendi vatandaşlarını cez.alandırmaktan çok, 
özgürlükleri korumak, insanların hak ve özgürlükle
rini güvence altına almak amacıyla düzenlenmeli
dir. Türkiye'de tam tersine, 'ceza kanunları baskıcı, 
otoriter, merkezi. bir devlet anlayışı, hatta korporatif 
bir devlet anlayışının ürünü olan yasalardır. Bilini
yor ki, ceza kanunun 141-142. maddeleri Musali
ni'nin iktidarda olduğu faşist ıtalya'dan alınmıştır. 
Hala yürürlüktedir, kaldırılmamıştır. Kaldırılması da, 
Türkiye'de çok ciddi bir tartışmayı, bir mücadeleyi 
gerektiriyor, O nedenle, Türkiye ceza yasasından 
kaldırılması gereken sadece idam cezaları değildir. 
1982 Anayasası, ceza yasası . toplumun önünde 
yeniden tartışılmalıdır. Insanların, halkın katılımıyla 
bu yasalar ve anayasa yeniden düzenlenebilmeli-
dir. · 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Öz
gürce oluşturulmuş, halkı doğrudan temsil etme ye
teneğine sahip bir meclisin; ya da halkın doğrudan 
tartışmasına açılmış, demokratik kuruluşların, kitle 
örgütlerinin, üniversitelerin, sendikaların, partileş

me sürecine ulaşamamış siyasi akımların, dergile
rin, basın-yayın organlarının, tüm baskı gruplarının 
katılımıyla oluşan bir anayasa ve bir ceza yasasıyla 
Türkiye'nin demokratikleştirilmesi mümkündür. Sa• 
nıyorum ki böyle bir tartışmadan geçen ne anaya
sa, ne de ceza yasalarında idam cezası yer. almaz. 

2- Bir basın meslek örgütü yöneticisi olmanın 
yanısıra, gazeteci olarak ta izlediğimiz olaylar. Ma
alesef dünyada hala cezaevleri var, Türkiye'de de 
cezaevleri var. Cezaevlerinin yakın bir gelecekte 
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ortadan kaldırılmayacağı da görünüyor. Bu durum
da, cezaevlerinin de, Türkiye'de genel olarak reji
min demokratikleştirilmesinin dışında düşünülme
yecek kurumlar olduğunu görmek gerekiyor. 
Cezaevleri de demokratikleştirllmelidir. Insanların 

zaten özgürlüklerini ellerinden alarak en ağır ceza
yı ve!miş durumdasınız. Onun ötesinde, insanların 
diğer insanlarla ilişkilerini koparacak, onları sürekli 
bir işkence altında tutacak, en basit insani gerek
sinmelerini engelleyecek, cezaevi içinde bir ceza
landırma yöntemine de karşıyız. Hücre tipi cezaev
lerinin ilk örnekleri ABD'nde görülmüş bildiğiniz 

gibi: Bu daha çok, insanları psikolojik olarak toplu
ma yeniden kazandırmanın ötesinde, toplumdan 
tecrit etmek ve sonsuza kadar cezalandırmak man
tığının ürünüdü~. Biz Türkiye'de hücre tipi cezaevle
rinin olmaması gerektiğine irJar;ııyoruz. Bunun yeri
ne, cezaevlerinde insanca yaşam koşullarının 

sağlanması· , cezaevi yönetimlerinin dernokratikleş
tirilmesi, cezaevlerinde işkencenin, baskının orta
dan kaldırılması, cezaevine tıkılmış insanların dışar- · 
da akıp giden hayatla çok daha canlı, sıkı ve yakın 
ilişki kurabilmelerinin kanallarının oluşturulması ge
rektiğine inanıyoruz . Bu, her türlü basın-yayın orga
nını n, her türlü kitabın cezaevine girmesi, özgür ha
berleşme, özgür avukat görüşü, cezaevlerinde 
savunma hakkının güvence altına alınması, mah
kumların, oluşturulacak bir temsilcilik kurumuyla 
cezaevi yönetimine katılması demektir. 

Sonuç olarak cezaevlerinin, insanların yeni
den topluma kazandırıldığı, yaşamla bağlarının ko
parılmadığı, tam tersine yaşama yeniden hazırlan
d ı ğı kurumlar olmasJ gerekir. 

3- Zaten Türkiye'de çok uzun süredir yaşanan 
bir olay var. O da şudur; yasalarla gerçek hayat 
arasında her zaman bir açı, bir farklılık olmuştur. 
Yasalara göre işkence yasaktır. Ama Türkiye'de 
uzun yıllardır işkencenin bir gerçek olduğunu kimse 
inkar edemez. Yasalarda bir takım hakların güven
ce altına alındığı yer almıştır. Ama Türkiye'de hiç 
bir zaman, yasalarda da yer alan demokratik hak 
ve özgürlüklerin güvence altında ormadığı açıktır. 
Iktidarın bu tutumu çok açıktır ki, bölücülükle suçla
dığı insanların tam tersine, kendisinin bölücülük 
yaptığını ortaya çıkarmıştır. Yani ülkenin bir kısmın
daki demokratik hak ve özgürlüklerin -tabi burda 
demokratik hak ve özgürlükleri tırnak içinde söylü
yorum. Bundan anlaşılması gereken neyse, yasa
lar ne kadar el veriyorsa, imkan sağlıyorsa- askıya 

alınması, zaten orada bu hak ve özgürlüklerin çiğ
nenmasinin yanı sıra, bunun artık soyut, pratik ya
şamda da, günlük yaşamda da, esasen çok fazla 
anlamı olmayan yasaların askıya alınmasıyla, açık 
bir teröre dönüşeceğinin işaretidir bizce. Güneydo
ğu'da izlenen politika, orada insanların bir bütün 
olarak, potansiyel suçlu görülmesi, köylülere dışkı 
yedirilmesi, insanların sorgusuz sualsiz kurşuna di
zilmesi, ya da ölü ele geçirildiler diye arka arkaya 
açıklamalar yapılması, bundan hiç bir şekilde, hiç 
kimseye hesap verilme zorunluluğu duyulmaması, 
413 ve devam eden kararnamelerle Güneydo-
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Merkez çizgisini temsil eden ekip kongreyi yönetecek 
"divan" önerisinde bulundu. Bu öneri, muhalefet anlayış ı
nı paylaşan söz konusu bazı delegelerce de desteklendi. 
Muhalefet çizgisi, aynı görüşleri paylaştığı bu delegelerle 
daha kongre başlarken bir "çekişme" zeminine düşmek 
istemedi. Bu nedenle "divan" için ayn bir öneride bulun
madı. - Böylece önerilen Hal it ÇE LE NK başkanlığındaki 
heyet kongreyi yönetmeye başladı. 

Bu aşamada bile muhalefet çizgisini temsil edenle
rin, aynı anlayışı savunan tüm delegelerin "birliği sağla
ma "çabalarına rağmen, muhalefetle aynı görüşü savu
nan bazı delegelerin Genel· Merkez çizgisini temsil eden 
Nevzat HELVACI başkanlığındaki "liste" de "yer alma" 
eğilimleri biraz daha netleşmiş oluyordu. 

Çünkü, onlar Nevzat HELVACI başkanlığındaki lis
te de yer almak için söıı: vermişlerdi, bu sözlerinden 
"caymak" istemiyorlardı. 

Kürt delegelerin anlayışlarında ayrılık olmamasına 
rağmen bazı delegelarin yanlış tavıra düşmeleri yüzün
den "ayrı listelerde yarışa girmek geleneğine fırsat ver- " 
memek, Genel Kurul'u ayrı listelerin çarpıştığı bir zemine 
dönüştürmemek, gOndemdekl sorunları tartışmak ve 
bunlar Ozerlnde hep birlikte yoğunlaşabllmek için bü
yük bir delege kitlesi muhalefet hattında birleşen şube
lerle birlikte duyarlı davranarak, yönetim yarışında ısrar 
etmediler. Genel Kurul'un gündeminin "gerçek anlamda 
insan hakları mücadelesinin sorunlarını tartışan ve çö
zen" işlerlikte olması için çabalamayı yeğlediler. 

INSAN HAKLARI SAVUNUCULARI TESBITÇI KATIP
LER GIBI DAVRANAMAZ . 

Insan haklarının mücadeleci, müdahaleci, taraf sa
vunucuları artık gündemin "seçim", "yönetim" gibi mad
deleriyle enerjilerini tüketmek istemiyor, Genel Kurul ça
lışmalarına, insan hakları sorunlarına ilişkin çözüm ve 
öne1ıler sunarak katkıda bulunuyor, kongreyi gerçek an
lamda insan haklarına ilişkin sorunları tartışan bir plat
form düzeyine yükseltmek için yoğun çaba gösteriyorlar
dı. 

Onlar; "( ... ) insan hakları savunucuları tespitçi ka
tipler gibi davranamaz. Davranmamal ı . Tarafsız yazman
lar olmamalı . Dernek, mücadelesinde kendisini yasaların 
asgari sınırlarıyla önsel olarak kısıtlarsa, ortaya aracın 
amaç olması çıkar. Y;ısaların sınırlarını zorlamak, geniş
letmek, azamiyi esas yön saptamak ve meşruluk yasallık 
ilişkisine böyle bakmak önemli bir noktadır." diyerek Ge
nel Merkez çizgisini eleştiriyor; insan hakları mücadele
sinde, "nasıl bir tavır içinde olunması gerektiği" konusun
da Genel Kurul'a perspektif sunuyorlardı. 

Bu görüşleri savuna savuna Genel Kurul'a gelen 
ve "Genel Kurul'un bu sorunların çözümü doğrultusunda 
bir formasyon göstermesi" için çabalayan muhalefetin bu 
tezleriyle bütünleşen Kongre delegelerinin ağırlıklı eğili
mine rağmen Diyarbakır Delegesl Vedat AYDIN'ın 
kendi anadiliyle konuşma hakkı divan başkanı Halit 
ÇELENK tarafından engellanrnek istendi. 

1 

YASAKÇI YASALARA TUTUNAN BIR 
DIVAN BAŞKANI VE. 

VEDAT AYDIN'IN ONURLU DIRENIŞL. 

Insan Hakları savunucularının değerli katkılarıyla 
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ilerleyen Genel Kurul çalışmalarının "delegelerin görüş 
ve eleştirilerini sundukları aşamada, Kürdistan'da insan 
hakları ihlallerini dile getiren, Tunceli delegesinin konuş
ması Genel Kurul'daki heyecanı ve coşkuyu yü~seltmiş 
IHD'Iilerin" nasıl bir mücadele çizgisinde yürümesi, gö
revlerinin ve misyonunun ne olması gerektiği" düşüncesi
ne önemli katkılar getirmişti. 

Tunceli Delegesi, "( ... ) Kürt halkının üzerindeki 
baskı, zulüm politikası yeni boyutlar kazanmıştır.( ... ) SS 
Kararnamelerinin ilan edilmesiyle devlet· Kürt halkına 
karşı resmen savaş ilan etmiştir. Ardından da Avrupa 
Konseyi'ne baş vurup, ülkernde insan haklarını askıya al
dığını dekiere etmiştir. Devlet; benim ülkernde zaten var 
olmayan insan haklarını askıya aldığını Avrupa Konseyi 
nezdinde de vurgulayarak Kürt halkına karşı açmış oldu
ğu savaşı bir de uluslararası düzeyde ilan etmiştir. 

( ... )Kimi insan hakları savunucuları kendi görevleri
ni yerine getirememiş, seslerini Kürt halkını yok etmeyi 
amaçlayan bu savaşa karşı yükselternem işlerdir. 

Bazı insan hakları savunucuları "SS Kararnameleri 
devletin hukuki yapısını tartışılır duruma getirmiştir" diyor
lar. 

Bu sözde insan hakları savunucuları resmi ideoloji
yi aşamadıkları, onun çerçevesini kıramadıkları için olayı 
böyle değerlendirmek talihsizliği içindedirler. 

Sadece "SS Kararnameleri mi devletin hukuki yapı
sını tartışılır duruma getirmiştir?" Sormak gerekiyor dev
let 70 yıldan beridir Kürt halkının varlığını inkar ederek, 
onun haklarını gaspederek, insan haklarını çiğnemiş, 
uluslararası hukuk normlarını ayakları altına almış, bıra
kalım "hukuk devleti" olmayı, "kanun devleti" ilkelerine bi
le uymamış, ülkemi zorba yöntemlerle, zincirlerle yönet
miş, halkımıza boyunduruk vurmuştur. Bu devlet benim 
ülkernde temel hak ve özgürlüklerin kırıntısının bi \e kulla
nılmasına yanaşmamıştır. 

Bı.ına rağmen, bu vahşetin ve terörün yanında, 
"eleştirel bir tavır takınılıyor" izlenimi verilmeye çalışıla
rak, "devletin hukuki yapısı tartışılır duruma gelmiştir" de
yip, "ne şiş yansın ne de kebap" misali bir formülasyona 
sarılmak, devletin hukuki yapısının varlığını savunmaktan 
başka bir şey değildir" diyen Tunceli delegesi konuşma
sının bir bölümünde de; 

"Sormak gerekiyor: 
SS Kararnameeriyle, Kürt halkını · yok etmeye yö

nelik bir savaşı resmen ilan eden bir devletin hangi huku
ki yanı tartışılabilir ki!. .. 

Tariş'teki işçi ücret istediğinde "Sus Doğu'da savaş 
var" diyorlar. Söke'deki köylü ürününü "yok" pahasına 
kapatan "Tekel"den ücret istediğinde, "Susun vatan bö
lünüyor" diyorlar. Zonguldak'taki madenci ekmek istedi
ğinde "Sus, dış mihraklar vatanı bölüyor" diyerek Do
ğu'daki savaşı gerekçe olarak kullanıyorlar. 

Belki bu "savaş" teranelerinin etkileri şimdi sizlere 
hafif gelebilir. Ama, bilmelisiniz ki, bu savaş tezgahları 
da büyük tahfibatlar yaratacaktır. 

Bu aradabasınada şunu hatırlatmak istiyoruz: 
Iktidar "idamların infaı;ı" olayını gündeme getirerek 

toplumu tehdit ediyor. Basın ve kimi kalem erbabiarı sö
zümona "idamlara karşı çıkıyor" izlenimi vererek günah
larından kurtulmaya çalışıyor. Ama artık kimse de onlara 
inanmıyor. Çünkü; bir ço,k yazar, çizer ve basın üstadları, 
iktidarın gerçekleştirmek istediği idamlardan önce SS ka

. rarnamelerine boyun eğerek kendi düşüncelerini ve ken-
dilerini idam etmişlerdir." sözleriyle görüş ve eleştirilerini 
dile getirdi. ' 
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Tunceli Delegesi, 
w( ... ) Bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Bıraka

lım Genel Merkez'in insan haklarına sahip çıkmasını, O, 
şubelerine, şube başkanlarının haklarına bile sahip çıka
mamıştır. Örnek mi istiyorsunuz? işte bir örnek: 

( ... )Tunceli Şube Başkanımız Ali ÖZLER avukatsız 
mahkum oldu" diyerek konuşmasını sürdürdü. 

Tunceli Delegesinden sonra, sırayla Van, Diyarba
kır, Urfa şube başkanları söz aldılar. 

Van şube başkanı; Diyarbakır, Siirt, Van, Urfa, 
Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Mersin şubeleri tarafın
dan ortaklaşa düzenlenmiş olan BÖLGE raporunu oku
du. 

"Temel insan hak ve özgürlüklerine, insan kişiliği

nin onur ve değerine, dillerin ve ulusların hak eşitl iğine, 
uluslararası hukukun temel ilkelerine, halklar arasında 
evrensel barış ve güvenliğe yüksek değer biçen ve bu 
yolda kararlı bir savaşı m yürüten INSAN HAKLARI DER
NEGI'nin Diyarbakır, Siirt, Van, Ş.Urfa, Tunceli, Adıya
man, Gaziantep ve Malatya Şube yöneticileri 424 ve 425 
sayılı Kanun Hükmündaki Kararnamelerle başlayan ve 
Körfez Kriziyle birlikte yeni bir aşamaya giren bölgedeki 
son gelişmeleri ve yoğun insan hakları ihlallerini değer
lendirmiş, bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki görüş
lerin 28 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da toplanacak olan 
INSAN HAKLARI DERNEGI Genel Kongresi'ne sunul
ması kararlaştırılmıştır. w şeklinde sunuşu yapılan 9 sayfa
lık BÖLGE RAPORU'nu okuyan Van Şube Başkanı Ya
vuz BINBAY; 

"Demokrasiye ve insan haklarına saygılı tüm ana
yasal organlar toplumumuzda onarılmaz yaralar açacak 
bu hukuk dışı ve ayrımcı uygulamaları acilen durdurmak 
için harekete geçmeli, Bölge halkı yalnız bırakılmamalı, 
ulusal ve uluslararası tüm demokratik kuruluşlar, basın 
organları, parlamenterler, aydınlar ve kamuoyu duyarlılı
ğını göstermelidir.w, çağrısında bulunarak konuşmasını 
bitirdj. 

Okunan BÖLGE RAPORU, Genel Kurul'da ilgi ile 
dinieniidi ve büyük bir yankı yarattı. RAPOR'da Kürdis
tan'daki baskılar ve insan hakları ihlalleri yer, zaman ve 
kanıtlarıyla birlikte, olgulara ve olaylara dayanılarak anla
tılıyordu. 

Kongre'de Diyarbakır Şube Başkanı Hatip DICLE 
de etkili bir konuşma yaptı. 

Hatip DiCLE, bölgedeki baskıları ve insan hakları 
ihlallerini dile getirerek, devlet terörünü kınadı ve resmi 
ideolojiyi eleştirdi. DiCLE'nin konuşması Genel Kurul'da 
büyük bir ilgi görerek, alkışiand ı. . .. 

Urfa Şube Başkanı Salih ÖZTURK de bölgedeki 
sorunları dile getirerek devlet politikasını eleştirdi, "ana
dilde konuşma hakkına saygı gösterilmesi" gerektiğini 
vurguladı. 

DIVAN BAŞKANININ OLUMSUZ TAVRI VE 
VEDAT AYDIN'IN DIRENiŞi 

Insan Hakları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul'u 
olaylara, olgulara ve belgelere dayanan etkili konuşma
larla tarihi bir gün yaşıyordu. Baskıları ve insan hakları 
ihlallerini kınayan ONEAGELER ardı ardına kabul edili
yorken, Kürdistan'daki "devlet terörü"nü, "ink~r" politika
larını mahkum eden KARAR TASARILARI da coşkulu bir 
şekilde onaylanıyordu. Kongre çalışmalarını bu coşku 
içinde sürdürürken konuşma sırası gelen Diyarbakır De
legesi Vedat AYDIN kürsüye geldi. 
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Vedat AYDIN konuşmasını kendi "anadili"yle yap
maya başladı. Kürtçe konuşan AYDIN sevgi gösterileri 
ve coşkulu alkışlarla karşılandı. 

Divan, Vedat AYDIN'ın Kürtçe konuşmasını ilk da
kikada sukunetle izledi. Daha sonra divan başkanı Halit 
ÇELENK, Vedat AYDIN'a "hangi dille konuştuğunu" sor
du. Konuşmacı AYDIN, "Kürtçe Konuşuyorum" diye yanıt 
verdi. 

Bunun üzerine Divan Başkanı, "Türkçe konuş, ko
nuştuklarını kimse anlamıyor" diye uyarıda bulundu, 

Vedat AYDIN "Bu Genel Kurul'da çoğu kimse be
nim konuşmalarımı anlar" diyerek konuşmasını sürdürdü. 

Bu arada, Genel Kurul,delegeleri Divan Başkanının 
bu tavrına karşı çıktılar. "Konuşmaları anladıklarını, ve · 
bundan da daha önemli olarak anadil'de konuşma hak
kına saygılı olduklarını ve bu hakkı savunduklarını, ve bu
nun bugün Türkiye'de insan haklarının en başta gelen bir 
sorunu olduğunu" vurgulayarak Divan Başkanının bu tav
rını şiddetli bir şekilde protesto ettiler. 

Buna rağmen Divan Başkanı, "Yasalar Kürtçayi ya
şaklıyor" diyerek V.AYDIN'ı engellemek istedi. 

V. AYDIN, Di,van Başkanı'nın bu olumsuz tavrına 
uymayarak konuşmasını soğukkanlı bir şekilde büyük bir 
olgunlukla sürdürdü. , 

Bu arada, Genel Kurul delegeleri, Divan Başka
ni'na "konuşmanın herkes tarafından aniaşılmasını isti
yorsanız tercüman çağırın" önerisinde bulundular. 

Divan Başkanı bu öneriyi de dikkate almayarak 
Kürtçe konuşmasını sürdürmekte olan V. AYDIN'ın kür-
süyü terketmesini istedi. . 

V. AYDIN Divan Başkanının olumsuz tavrınrönem
semedi ve aynı kararlılık içinde konuşmasın.a devam etti. 

Divan Başkanı; "V.AYDIN'ı engelleyemeyeceğini, 

bu . tavrının Genel Kurul delegelerinin büyük çoğunluğu 
tarafından benimsenmediğini" anlayınca, AYDIN'ı engel
Ieyebilmek için "Genel Kurul Çalışmalarına ara verdiğini" 
açıkladı. 

Genel Kurul Delegeleri bu kararı protesto ederek 
Divan başkanının bu tutumunun "haksız" ve wusulsüz" ol
duğunu belirttiler. 

Buna rağmen, Divan Başkanı Halit ÇELENK, Baş
kan yardımcısı Haldun ÖZDEN, Yazman Sumru MERIH 
"divan"ı terk ettiler. Yazman H. Gülten FELEKoGLU "di
van"da kaldı . 

Divan'ın ayrılışını haksız ve usulsüz bulan V. AY
DIN, Genel Kurul'un tar:n desteği ve onayıyla konuşması
na devam etti. 

. V. AYDIN konuşmasını sürdürürken, Genel Ku
rul'un önerisiyle Av. Ahmet Zeki OKÇUOGLU konuşma
cıya TERCÜMANLIK yapmak üzere kürsüye çıktı ve AY
DIN'ın konuşmalarını tercüme etmeye başladı. 

V. AYDIN konuşmasını büyük bir olgunluk içinde 
tamamladı. 

Konuşmacı AYDIN ve tercüman Av. Ahmet Zeki 
OKÇUoGLU kürsüden Genel Kurul Delegelerinin coşku
lu alkışiarı arasında ayrıldılar. Tüm Genel Kurul delegele
ri onları saygı ile selamladılar. 

V. AYDIN konuşmasını tamamlayıp kürsüden indik
ten sonra divan üyeleri divandaki yerlerini aldılar. 

Divan Başkanı "divan"ı terk ediş gerekçelerini açık
ladı . "Yasaların Kürtçe konuşmayı yasakladığını ve bu 
yüzden Kürtçe konuşmaya müsaade etmediğini" vurgı:ı
ladı. 

Genel Kurul Divan Başkanı'nın bu açıklamasına da 
büyük bir tepki gösterdi, şiddetli protestolarda bulundu. 
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Genel Kurul delegeleri, "meşru hakların özel yasa
larla engellenemeyeceğini, uluslararası anlaşmalardan, 

evrensel hukuk ilkelerinden, Türkiye'nin de altında imza
sı bulunan anlaşma ve sözleşmelerden doğan hakların 
yasalarla ortadan kaldırılamayacağını, Insan Hakları Ev
rensel Beyannemesi'ni, .Helsinki Nihai Senedi'ni, Avrupa 
Insan Hakları Sözleşmesi'ni, BAB ve AGIK kararlarını, 
Lozan'ın 38. ve 39. maddelerini örnek göstererek haykır
dılar. 

Divan'ın bu tavrı birçok "önerge" tıe kınandı, bu . 
önergeler "oy birliği" ile kabul edildi. · 

Genel Kurul bu süreci yaşarken, Diyarbakır Dele
gesi V . . AYDIN polis tarafından gözaltına alınarak emni
yet müdürlüğüne götürüldü. 

Genel Kurul bu uygulamaya büyük bir tepki göster
di. Olay Genel Kurul Kararıyla protesto edilerek J<ınandı. 
Bir çok delege söz alarak, bu "haksız" uygulamayı sert 
bir şekilde eleştirdi. Insan Hakları Kongresinde, "a(ladille 
konuşma hakkı"nın engellenmesinin ve "kendi anadiliyle 
konuşan "delege'nin gözaltına alınmasının "vahim bir in
sanlık suçu olduğu" vurgplanarak, "baskıların başkent 
ANKARA'da Insan Hakları Kongresi'nde bile kol gezdiği" 
üstüne basıla basıla dil~ getirildi. 

Genel Kurul'da protestolar sürerken, Divan Başka
nının olaylara neden olan tavrını eleştiren Diyarbakır de
legesi Av. Mustafa ÖZER, TERCÜMAN Av. A. Zeki OK
ÇUoGU'da gözaltı na alındı. 

Bu koşullar altında bile soğukkanlılığını koruyan 
Genel Kurul Delegeleri, Insan Hakları Savunucularına 
yakışır bir olgunlukla Genel Kurul çalışmalarını sürdürdü-
ler. ' · 

IHD Istanbul Şubesi Başkanı Av. Ercan KANAR'ın 
konuşması ilgiyle izlendi. 

Av. KANAR, "IHD Mücadeleci bir okul gibi çalışma
lıdır. Mücadele anlayışının önemli bir özeliği de teşhir ol
mamalıdır" diyerek, · 

"( ... ) 2932 sayılı yasa, Olağanüstü Hal yasası kald ı - , 
rılmalıdır" talebinde bulundu. 

Istanbul Şube Başkanı Av. Ercan KANAR: 
"( ... ) Yeni tip aydın anlayışını geliştirmek, Kema

lizmle uzlaşan aydın geleneğine değil, yani, sloganlarla 
değil ezilenlerle bütünleşen, resmi tarih ve resmi ideoloji
ye başkaldıran, özgürlük ütopyasına sahip, aydın gelene
ğini hedeflemek" gerektiğini vurgulayarak konuşmasını 
sürdürdü. 

Söz alan konuşmacıların konuşmaları tamamlan
dıktan sonra, Genel Başkan Av. Nevzat HELVACI ve 
Genel Sekreter Akın BIR DAL, eleştirileri yanıtladılar. 

Gündemin "seçim" maddesine yaklaşılırken dele
geler henüz "yeni yönetim" için yeni sorunlarla yüz yü
zeydiler. 

YANLlŞ VE SINDIRILMESI ZOR BiR TAVlR 

Genel Kurul çalışmaları boyunca aynı görüşleri 
paylaşan muhalefet, aynı listeye yansıyarak yönetime 
talip olam·adı. Aynı görüşü savunan insanlar farklı liste
lerde yer aldılar. 

Eleştirilen ve Genel Kurul bileşiminin ağırlıklı kesi
mi tarafından mahkum edilen Genel Merkez çizgisini 
yansıtanlarla birlikte aynı listede yer alan muhalefet çiz
gisindeki bazı delegelerin tavrı şaşkınlık yaratt,. 

Tabii ki, bu aşamada, Muhalefet'le birlikte aynı gö
rüşleri savunan bazı delegelerin Genel Merkez Çizgi
si'ni temsil eden Nevzat HELVACI başkanlığındaki liste 
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de yer alma" eğilimlerini netleştirmiş olmaları, genel ola
rak Kürt Delegeler'in iradesini yansıtmıyordu. Ama, onlar 
N.HELVACI başkanlığındaki "liste" de yer almak için söz 
vermişlerdi, bu sözlerinden "caymak" istemiyorlardı. 

NE YAPMAK GEREKIRDI . 

Genel Kurul'un o günkü koşulları altında ve yaşa
nan süreçteki baskılar karşısında ve de devletin ve ege
menlerin provakasyon tezgahları kurduğu bir dönemin 
kritik zemininde, aynı anlayışı paylaşan dost ve kardeş 
delegelerin,. aynı kimliği taşıyan yurtseverlerin "yönetim 
yarışı" için karşı karşıya gelmemeleri gerekirdi. Her şey
den öı:ıce onların birllğ_e ve dayanışmaya ihtiyacı vardı. 

Öyleyse ne yapmak gerekirdi? 
Kimi delegelerin yanlış tavırlarına rağmen duyarlı 

olmak zorunluluğu vardı. 
Kürt Delegelerin anlayışlarında ayrılık olmamasına 

' rağmen, bazı delegelerin yanlış tavra düşmeleri yüzün
den ayrı llstelerde "yarışa girmek" geleneğine fırsat ver
memek gerekiyordu. 

Genel Kurul'u "ayrı ayrı liste"lerin çarpıştığı bir ze
mine dönüştürmernek zorunluluğu vardı. 

BU NEDENLERDEN DOLAYI VE ÇÖZÜM IÇIN; 

Büyük Delege Kitlesi gündemdeki sorunları tartış
mak ve bunlar üzerinde hep birlikte yoğunlaşabilmek için 
muhalefet hattında birleşen şubelerle . birlikte duyarlı 
davr-anarak "yönetim yarışı nda" ısrar etmediler. 

Genel Kurul gündeminin gerçek anlamda "insan 
hakları mücadelesinin sorunlarını tartışan ve çözebilen"' 
işlerlikte olması için çabalamayı yeğlediler. 

Bu duyarlı tavra paralel olarak muhalefet çizgisin
de yer alan delegeler, Genel Kurul'un "demokratik işleyi
şine katkıda bulunmak, aynı anlayışı paylaşan delegeleri 
sandık başında seçeneksiz bırakmamak ve kendilerini 
ifadelendirmek" için liste çıkardılar. Ama, bu llstenin ka
zanması için "ille yönetime gelmek" isteyenlerle cebelleş
mediler. Bu nedenle de seçim maddesiyle gereği kadar 
ilgilenmediler. 

Zaten delegelerir.ı bir kısmı oy kullanmadılar, bir ço
ğu da boş oy attılar. Ozell*le Kürt Delegeler ve onların 
dostları, Genel Kurul'da KURTÇE KONUŞMA HAKKI'na 
karşı çıkan Halit ÇELENK'in ONUR KURULU'nda yer al
dığı Nevzat HELVACI listesine oy vermeyi içlerine sindi
remiyorlardı. 

RESMIIDEOLOJIYE CESARETLE TAVlR ALAN 
INSAN HAKLARI SAVUNUCULARI 

KEŞK~ "YÖNETIM IÇIN" 
ZAAF GOSTERMESEYDILER. 

Anlatmaya çalıştığımız muhalefet anlayışından bu 
gün de ayrılmayacaklarına inandığımız bu delegelerin 
beklenmedik tavrı hala tartışılıyor , iyi niyetle yorumlan
mayaçalışılıyor. 

Kimi pragmatik ve ben-merkezci politikaların etki· 
siyle böyle bir yola girmiş olsalar bile, bu yanlış tavırları
na rağmen, onların resmi ideolojiye cesaretle tavır alan 
insan hakları savunucuları olabileceklerini, iyj niyetle dü
şünmekte yarar olabileceği kanısındayız. 

Bu kritik şartlarda, bu gün de aynı özlemleri pay
laştığımız ve asgari müştereklerde buluştuğumuz kimi 
delege arkadaşlarımızın tutarlı olmayan bu tür tavırlarını ' 
sindirrnek zorolsa bile yığınsal ve kitlesel mücadele zemin
lerinde çoğalabilmenin, birlikte davranabilmenin yol ve yön
temlerini bulabilmek için duyarlı olmak gerektiğine inanıyoruz. 

, 
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EÖiT-DER, SENDiKAL MüCADELE 
.ve 

EÖiT SEN 

1986'da eğitimciler, ABECE Dergisi ile yeni
den toparlanmaya ve s~slerini duyurmaya başladı
lar. 1988'de kurulan EGIT-DER ile eğitimciler,· ça
lışmalarını örgütlü olarak sürdürme imkanını elde 
ettiler. ME~ Kurumlarında çalışmayan eğitimcilerce 
kurulan EGIT-DER esas olarak iki. işlev üstlendi. 
Eğitim ve eğitimci sorunlarına müdahale etmek ile 
eğitimcilerin örgütlenme yoliarını açmak. 

EGIT-DER ve ABECE Dergisi bu işlevleri ye
rine getirmeye çalışırken iki olumsuzluktan yakasını 
kurtaramadı: Birincisi örgütsel işleyiş, karar alma 
ve yayın politikalarının tesbiti gibi konularda taban 
iradesini ihmal etmekti: Ikincisi ise, Kürtler ve Kürr 
distan'ı görmezlikten gelmek. Sanki Türkiye'de 
Kürtler yokmuş, eğitim ile ilgili sorunları yokmuş gi
bi davranıldı. 

A. Zelal 

'KÜRTLER, EGIT-DER ve ABECE 
Bulgaristan nüfusunun beşte bir kadarını oluş

turan Türklerin, Kıbrıs'taki ' 150 bin kadar Türk'ün, 
Moldavya'daki 170 bin oldukları il·eri sürülen Gaga
vuz'ları!) sorunları kamuoyu gündemine dayatılır
ken, EGIT-DER ve ABECE on milyonun üzerinqe 
bir nüfusa sahip olan Kürt ulusunun eğitimi ile ilgili 
sorunlarına bile sahip çıkmadı. SHP'nin bile 2932 
sayılı yasaya karşı çıktığı bir dönemde, Kürtlerin 
kendi dilleriyle düşünceletini ifade etmesi ve kendi 
dilleriyle eğitim yapabilmesi ne yazık ki EGIT
DER'in gündemine girmedi. Tempo, Nokta gibi der
giler bile Kürtlerin çocuklarına Kürtçe isim vermele
rinin engellendiğini, kendi türkülerini söyleyemedik
lerini yazdıkları halde, ABECE dergisinin 
sayfalarında bunlara yer verilmedi. 

13 Kasım 1990 günü Istanbul Valiliği önünde EGIT-SEN başvurusu için toplanan kitle 
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"Olağanüstü Hal Bölgesi" denilen Kürt illerin
de okulların kapatılmasını, öğretmen .gönderilme
mesi, öğretmen yerine askerlerin sınıfa girmesi, öğ
retmenlere ajanlık yapmak için baskı yapılması gibi 
sorunlar da EGIT-DER ve ABECE'yi sanki ilgilen
dirmiyordu. 

EGIT-DER ve ABECE Kürtlerle ilgili sorunlara 
sahip çıkmadı, peki Kürtler özellikle Kürt öğretmen
ler ne yaptılar? Sayıları onbinlere, belki de yüzbin
lere varan Kürt öğretmenler bu sorunların dile geti
rilmesi, EGiT-PER ve ABECE gündemine 
sokulması için ne yaptılar. Tek tek bazı bireysel ça
balar kuşkusuz olmuştur. Fakat Kürtler etkin bir 
varlık gösterememişlerdir. Kişi ve kurumları herkes 
gibi Kürtler de elbette eleştirecektir. Ancak, ilgili 
platformlarda yer alıp, sorunlarını sahiplanerek 
eleştirilerde bulunmak ve çözümler üretmek daha 
doğru bir tutum olmalıdır. 

-Eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, huku
ki, küHürel, siyas(!l vs. sorunları bütün MEB perso
nelini ilgilendirdiği gibi bu bakanlıkta çalışan Kürt 
emekçilerini de ilgilendlrir. Bu sorunların çözümü 
doğrultusunda mücadele veren dernek ve sendika
larda Kürtler de her kadernede yer almaya çalış
malıdır. 

- Demokratik eğitimden, eğitimin içeriğinin ve 
eğitim ile ilgili kurumların işleyişinin . demokratikleş-. 
tirilmesini anlamak gerekir. Eğitimin içeriğinin de
mokratikleştirilmesi için laik olması, bilimsel olması, 
ırkçı, şoven assimilasyoncu değil, Kürt ulusu ile 
Kürdistan'ın inkarı temelinde değil, kabulü ve ge
reklerine uygun bir temelde olması gerekir. 

-Kendi geleceğini özgür iradesi ile belirle
mesi Kürtlerin mücadelesinin esasını teşkil eder. 
Bu gerçeği gözardı etmeyen ve bunun Kürt örgüt
lenmelerinin öncülüğünde mümkün olabilece
ğine inanan Kürt eğitim emekçileri, eğitimin, de
mokratikleştirilmesi mücadelesinde kendi 
işlevlerinin sınırını bilerek bir güçbirliği platformu 
oluşturmalıdır. Bu platform etkin bir güç olarak de
mokratik eğitim mücadelesinde yerini almalıdır. 

-1990 başlarında, Istanbul'da böylesi bir güç
birliği UDEP (Ulusal Demokratik Eğilirnciler Platfor
mu) ismiyle oluşturuldu ve diğer birimlerdeki yurt
sever eğitimcilerle ilişki kurmaya çalıştı. 

EGIT DER ve SENDIKAL ÇALIŞMALAR 

13 Ocak 1990'da Istanbul'da EGIT-DER Ge
nel Merkezi, Şube Başkanları ve çalışan öğretmen 
temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Genel Merkez, ta
banla yaptığı bu toplantıda görüş ve önerileri gözö
nüne alarak gündem tesbit etmeyi kararlaştırdı. Ni
tekim, 15 Şubat 1990'da şubelere bir genelge 
göndererek, tabana dayalı bir sendikal Çalışma 
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ıçın, SENDIKAL HAKLAR KOMISYONLARI'NlN 
(SHK) oluşturulmasını istedi. 

SHK çalışan öğretmenler arasında ilgi gördü. 
Çünkü, kendi iradeleri ile sendikal örgütlülüğe gi

.den yol açılmış oluyordu. 
Çalışan öğretmenler EGIT-DER şubelerinde 

komisyonları oluşturmaya çalışırken ve henüz çoğu 
şubede bu çalışmalar sonüçlanmamış (hatta başla
mamış) iken 21 Nisan 1990'da Ankara'da bir basın 
aç ıklaması yapıldı. 23 kişi adına Niyazi AL TUNYA 
imzası ile yapılan bu açıklamada '"EGIT-DER, baş
lattığı sendika kurma çalışmalarını, şimdi bir grup 
gönüllü öğretmen üstlenmiştir" deniliyordu. Ne 
EGIT-DER Genel Merkezi, ne de şubeleri böyle bir 
görevi bu kişilere vermemişti. Taban örgütlenmele
ri olan komisyonlar da böyle bir yetki vermemişti. 
Her ne hikmetse Ankara şubesindeki komisyonun 
bazı üyeleri · EGIT-DER'e · rağmen EGIT-DER'in 
başlattığı sendika kurma çalışmalarıı.ıı üstlenme 
hakkını kendilerinde görüyorlardı. 

Bu açıklamayı yapan 23 kişi daha sonra baş- · 
· vurusu yapılan EGITIM-IŞ'in kurucusu oldular. 

UDEP, taban iradesi olan komisyonlar ile 
EGiT-DER'in kararlarını hiçe sayan bir anlayışın 
ürünü olan EGiTiM-IŞ'i doğru bulmadı. Şubelerde, 
komisyonlarda, derne,ğin Ankara'daki kongresinde 
ve "EGiT-DER'den EGIT-SEN'e" isimli broşüründe 
yanlıştan dönülmesi yönünde -görüşlerini dile getir
di. 

EGITIM-IŞ anlayışı doğrultusunda kurul~n bir 
diğer sendika da KAM-SEN'dir. Bütün kamu çalı
şanlarını örgütlemeyi amaçladığını söyleyen KAM
SEN, hiç bir işkolunda taban örgütlülüğü oluştur
madan; EGIT-DER, TMMOB, PTT ÇAYAD, MA
DER, Sağlık Mensupları Derneği, Demiryolları Faal 
Çalışanları Derneği, Ziraatçılar Derneği ve Beledi
ye Memurları Sendikal Haklar Yürütme Komisyonu 
gibi memur örgütlerinin oluşturduğu Istanbul Kamu 
Çalışanları Sendikal Haklar Koordinasyon Kuru
lu'nun . görüşlerini sunmadan aniden kuruluverdi. 
Kamu Çalışanlarının iş kolu düzeyinde sendikalaş
ması herkesin paylaştığı bir gerçek olarak ortada 
dururken kurulan KAM-SEN "az olsun öz olsun", 
"ben öncüyüm yaparım" mantığının ürünüdür. 

EGIT-SEN 

Devletin hak vermeyi değil, hakları kısıtlamayı 
anlayış olarak benimsediği bir dönemde, mücadele 
ile hak kazanmış bir geçmişe de pek sahip olma
yan memurların sendikala$'malarını önemsemek ve 
de ciddiXe almak gerekir. 

EGIT-SEN. projesinin önemli görülen bazı 
yönleri şunlardır. 

1- Sendika başvurusu yapılana kadar sendi-
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kal organlar gibi çalışacak taban örgütlenmeleri 

(SHK gibi) 
2- Işkolundaki kitle örgütlerinin desteği 
3- Diğer Kitle örgütlerinin desteği 
4- Sendikanın işleyişi ve amaçları 
5- Sendika başvurusu 
Bu konular UDEP'in "EGIT-DER'den EGIT

SEN'e" broşüründe etraflıca açıklandığı için burada 
ayrıca yenilernek gereği yok. 

UDEP'in yukarıdakilere ·ek olarak önemsediği 
ve sürekli vurguladığı bir diğer konu da EGiT-SEN 

projesinde biraraya gelmiş kişi ve grupların, EGIT-

DENG 

29 ilden 350 kadar kurucu ve bir o kadar da konuk, 
davetli ve izleyici katıldı. Kurucular şu illerden gel
mişlerdi. Aksaray, Ankara, Antalya, Antakya, Bolu 
Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Istan
bul, lzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocae
li, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, 
Sakarya, Sivas, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Zongul
dak. 

Kurultay'ın verimini azaltan bir etken yönetim 
konusunda bir anlayış birliğinin sağlanmamış olma

sıydı. ~u da Kurultay süresince, dikkatıerin Kurul

tay sorunları~ın tartışılmasından yönetimle ilgili ku-

Başvurusu kabul edilen EC Ir-SEN'in tabe/asını asmcık için sendika binasına doğru yürüyen kitle 

SEN çıkarını her türlü kiş~sel ve grupsal çıkardan 
üstün tutmasıydı. Eğer, EGIT-SEN'Iiler bu konuda 
başarılı olurlarsa EGIT-SEN'de başarılı olacaktı. 

Benimsenen projenin uygulamadaki ikinci adı
mı 18 Ağustos 1990'da Ankara'da SHK temsilcileri
nin EGIT-DER Genel Merkez yöneticileriyle yaptığı 
toplantı ile atıldı. Bu toplantıda SHK. Merkezi Yürüt
m!3 Kurulu ve Bölge Temsilcilikleri oluşturuldu. 

Böylece komisyonlar merkezi örgütlenmelerini de 
oluşturmuş oluyorlardı . Aynı toplantıda bir yayın or
ganının MYK tarafından çıkarılması ve 27 Ekim'de 
Istanbul'da EGIT-SEN kurucular kurultayının yapıl
ması kararlaştırıldı. Kururtayda sendika yönetim ku
rulu, tüzük, program ve başvuru tarihi belirlenecek

tL 
27.10.1990'da Istanbul'da yapılan KuruHay'da 

lislere yönelmesine yol açtı. Kurultay öncesi, 
yönetim konusunda UDEP'in savundukları şunlar
dı; 

1- UDEP için önemli olan yönetirnde yer alıp 
almamak değildir. "Fiziki temsil" temsil hakkının 

gerçek ifadesi değil. , 
2: Yön~timde yer alacak kişilerde grup üyesi 

olma şartı aranmamalı, yetenek ve kişiliğin uygun
luğu esas alınmalı. 

3- Hiç bir grup "benim tabanım çoktur, çok iş 

yaptım, dolayısıyla çok kişi ile temsil edilmeliyim" 
gibi grupçu hesapları dayatmamalıdır. 

Bazı grupların "yönetimde üç kişi' ile temsil 
edilmeliyim, başkanlık, hatta saymanlık bende ol
malı", "onlardan üç alınırsa benden iki alınmalı" gibi 
grupçu hesapları öne çıkarması anlayış birliğini en-
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gelleyici bir rol'oynadı. UDEP'in ısrarla vurguladığı 
bir diğer konu da EGIT-SEN'in bir grubun tekelinde 
veya "dar grupçu anlayışlardan etkilenen" gruplar 
koalisyonu gibi görünmesinin EGIT-SEN için son 
derece zararlı olacağıydı . 

Bu kaygılarımızı kurultay gününe kadar herke
se defalarca söyledik. Ama yine de bazıları bunları 
kaale almadı ve daha işin başında olumsuz bazı 
durumlara yol açtılar. Dileriz ki bundan sonraki sü
reçte benzer olumsuzluklara düşülmesin, EGIT
SEN yöneticisi olmanın sorumluluğu ile d~vranılsın . 
ve EGIT-SEN, Eğitim emekçilerinin sahip çıktığı bi{ 
sendika olsun. · · 

UDEP, kendi tercihi ile yönetime girmemiştir. 
Bazı yaniışiarına rağmen E GIT -SEN projesinde ye
rini almıştır. Bu projede yerini alırken, saptadığı 
yanlışların giderilmesi için de çaba gösterıneyi ken
disine görev bilmektedir. 

EGIT·SEN BAŞVURUSU YAPILDl 

EGIT-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendi
kası) için 13 Kasım 1990 günü başvuru yapıldı. Ay
nı gün saat 14.00'da IstanbulValiliği'ne gid\3n giri
şimciler başvuru evraklarını Istanbul Valiliği'ne 
sundular. 

Evrakların Istanbul Valiliğince alınarak bir 
"alındı" belgesinin verilmesi ile EGIT-SEN tüzel ki
şilik kazanmış oldu. Sendika başvurusu yapılırken 
2000'i aşkın eğitim emekçisi ve onlarla dayanışma
ya gelen dostları Istanbul Valiliği önünde büyük bir 
kalabalık kitle oluşturmuşlardı. ~aşvurunun kabul 
edilmesinden sonra valilik önünde bulunan kitle 
eoşkulu bir şekilde olayı kutladı. Sendika Genel 
Başkanı lsmet AKTAŞ'ın EGIT-SEN'in tüzel kişilik 
kazanmasından sonra yaptığı basın açıklaması kit
lesel gösteri ve alkışlarla desteklendi. "Yaşasın 
EGIT-SEN pulları" kitle tarafından yaygın bir şekil
de dağıtıldı. Valilik önünde toplanan eğitim emekçi
leri ve onların dostları basın açıklamasından sonra 
kitlesel bir yürüyüşle EGIT-SEN Genel Merkezi'ne 
doğru yürümeye başladılar. Bu arada bazı grupçu 
imajlar taşıyan faydacı sloganıara eğitim emekçileri 
tepki gösterdiler. V • 

Güvenlik kuwetleri EGIT-SEN Genel Başkanı 
ve Genel Sekreteri'ni gözaltına alarak kitleyi yıldır
mak ve onlaın coşkularını engellemek istediler. Bu
na rağmen eğitim emekçileri bUyük bir olgunluk ve 
dayanışma ile yürüyüşlerine devam ederek Sendi
ka Genel Merkezi'ne geldiler. Sendika tabelası coş
kulu alkışlar ve "Yaşasın EGIT-SEN" sloganlarıyla 
asıldı. 

EGIT-SEN Genel Başkanı lsmet AKTAŞ ve 
Genel Sekreter Turan GÜNATAY Istanbul Emniyet 
Müdürlüğü 1. Şubede 2 gün gözaltında tutulduktan 
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sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar. 
EG!T-SEN resmen kurulmuştur artık. O, eği

tim ve bilim emekçilerinin sendikal mücadelesi yo
lunda tarihi görevinin bilinciyle sorunlarını aşabile
cek ve bu konuda üzerine düşen görevleri 
kararlılıkla yerine getirme çabası içinde olacaktır. 
Ş imdi görev, sendikayı ayakları üzerine oturtmaktır. 

Eğitim emekçilerinin geniş katılımını ve sendi
kalarına kararlı bir şekilde sahip çıkmalarını sağla
mak için yoğun çabalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. 
Elbette eğitim emekçileri ve onların dostları bu gö
revi etkili bir şekilde yerine getireceklerdir. EGiT
SEN'in kitlesel bir destek bulma ve mücadelesini 
ilerietebilme çabalarının başarıyla sürdürülebilmesi 
için kamuoyu desteğine de ihtiyaç vardır. Bu ne
denle "kamuoyu oluşturma" çabaları sürekli kılın-
malıdır. · 

ISTANBUL EGIT·DER 
2. OLAGAN GENEL KURULU. 

' ls!anbul EGIT-DER 2. Olağan Gen~l Kurulu 
17 Kasım 1990 günü toplandı. Genel Kurul eğitim 
ve öğretim sorunlarıyla birlikte EGIT-DER örgütlü
lüğünü tartıştı. EGIT-DER'in gerekliliğini önemini ve 
işlevini vurgulayan Genel K~rul, EGIT-DER'in kalıcı 
ve etkin bir örgüt olarak mücadelesini sürdürmesini 
benimsayerek onun eğitim ve bilim emekçilerinin 
mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu belirledi. 

Eğitim sistemini eleştiren konuşmacılar eğiti
min demokratikleştirilmesi için önerilerde bulundu
lar ve bu konuda EGIT-DER mücadelesi için pers
p-ektifler sundular. Eğitimin ırkçı , şoven, 
asimilasyoncu karakterini vurgulayan konuşmacılar 
eğitimin. bu öğelerden arındırılabilmesi için EGIT
DER'e ve EGIT-SEN'Ie birlikte tüm demokratik ku
ruluşlara büyük görevler düştüğünü bir kez daha 
hatırlattılar. 

Genel Kurul, Botan'ın insansızlaştırılmasını, 
Bölgede insan haklarının askıya alınmasını, idamla
rın infaz girişimlerini, hücre tipi cezaevi uygulama
larını protesto ederek, kınanmasını karar altına aldı. 
Yine, Genel Ku'rul Kürt Peşmerge çocuklarının eği
tim , öğretimi için gerekli olan araç ve gerecin sağ
lanmasında çaba gösterilmesini ve katkılarda bulu
nulmasını oy birliğiyle kabul etti. 

Gündemindeki konuları gÖrüşüp karara bağla
yan Genel Kurul "seçim" maddesine geçti. Seçim
ler sonucunda UDEP'in yer almış olduğu platform 
listesi yönetime geldi. 

EGIT-DER'i elbette yeni görevler ve yeni so
rumluluklar beklemektedir. Yeni yönetim sorunların 
üstesinden gelerek EGIT-DER'i yeni genel kurulla
ra taşıma bilinciyle bu tarihsel sorumluluğun üste
sinden gelmeye çalışacakt ı r. 

----~6--·------------------------------------------------------------------------~------~ 



AZGlNLAŞAN DEVLET TERÖRÜ 
VE 

MELA İBRAHiM OLAYI 

Sömürgeci-faşist rejim 4 Ekim 1990 günü Avru

pa Konseyi'ne bildirimde bulunarak, bundan böyle, ı 

Kürdistan' da, insan hakiarını askıya alacağını açıkla

dı. Sömürgeci-faşist rejim zaten daha başından beri 

Kürellstan da askıda olan in.san haklarını bu başvuru

suyla meşru bir _kimliğe sokmak istiyor. 

Sömürgeci- faşist rejim ta başından beri sis

temli bir şekilde sürdürdüğü devlet terörüne, "Kür

distan'da insan haklarını askıya aldığını" vurgt,ılayan 

resmi .bildirimini de ekleyerek bir dizi operasyon 

başlattı. Son iki ay içinde de Kürdistan yer yer kay

nadı. Tüm Kürofstan'da, hatta Kürtlerin azınlıkta 

bulunduğu Metropol illerde bile Kürt yurtseverlerine 

yönelik olarak başlatılan operasyonlar sonucu onlar

ca insan gözaltına alındı, bir o kadarı tutuklandı: 

Yakalanan herkes PKK'lı olmakla " suçlanıyor", 

hernEm gözaltına alınıyor, ardından da tutuklanıyor. 

Gözaltına alınanların tümünü melalar, şoförler, 

çobanlar, muhtarlar ve esnaflar oluşturuyor. Malala

rın suçu " Kürtçülük propagandası yapmak, PKK 

militaniarına yardımcı olmak. "Şöförlerinki, • PKK mili

taniarına ulaşım kolaylığı sağlamak, çobanlarınki, 

"kuryelik yapmak", esnafların maddi destek sağla

mak," muhtarlarınki de "militanların köylere giriş-çı

kışlarını bildirmemek" tir. Elbetteki bunların hepsi 

bahane ve kılıf. Devlette işin böyle olmadığını bili

yor. Ama, işine geldiği gibi gerekçeler uyduruyor. ' 

· Onların gerçek suçu "Kürt ve yurtsever olmaları", 

ulusal onurları ve kimliklerine sahip çıkmaları ve ulu

sal değerlerinden ödün vermemeleri, kitle çizgisin

de gelişen ulusal - demokratik taleplerin sempati

zanları olmalarıdır. Hepsinin temelindeki suç ise şüp

hesiz "Kürt" olmaktır. 

A. BIŞAR 

Sömürgeci rejimin Kürdistan'daki operasyonla

rından biri de 1.9.1990 tarihinde Bitlis ilinin Hizan 

ilçesinde ve köylerinde başladı. Kürdistan'ın genelin

de olduğu gibi burada da Özel Tim'in ve devlet terö

rünün tüm marifetiyle gerçekleştirilen bu operasyon 

yaklaşık 20 gün sürdü: Operasyonda toplam 19 kişi 

gözaltına alındı, Bunlar; Seracettin BiNGÖL, lsa 

ÇA~LI. Hasan TARHAL, M.Aii KARABAY, Ali ihsan 

AYAZ, isa GENCER, Abdungaffer ÇALKIN, Halil 

GEZiCI, Kamil YILDIRIM (Mela), Maşaiiah ELPE, 

Ethem ELPE, Maarif KARABAY, Şefik iNAN, Mah

mut U~RUŞ, Cemil ÇAZLAK, Muzaffer BiNGÖL, 

Mehmet iNAN ve Şahap YILMAZ adlı köylülerdi. 

Bunların hepsi, Kürdistan'ın diğer yörelerindeki ope

rasyonlarda da ileri sürülen bahanelerle gözaltına -

alınıp tutuklandılar: Kürtçülük propagandası yap

mak ve PKK'ya yardım ve yataklık etmek. 

UZKUNDOS KÖYÜ iMAMI 
MELA iSAAHiM DÖNER 

Hizan ve köylerinde başlayan bu operasyon 

sırasında çevrenin sevilen sayılan insanlarından biri 

olan Mela lbrahim DÖNER'in tutuklanmaması her

kes tarafından merak konusu olur. Yanlız yöre halkı 

değil , Mela ibrahim'in kendisi de büyük bir merak 

ve kuşku içindedir. · · 

Mela ibr~him DÖNER Hizan'a yaklaşık 30 km. 

uzaklıkta bulunan, bir tepenin altında kurulmuş, top

rak damlı yoksul evierden oluşaf"! Uzkundos köyü 

imamı. Uzkundos köyü aslında tek bir köy değil . iki 

köyden oluşuyor; Uz ve Kundos köyleri bunlar. Bu 

her iki köy artık içiçe geçmiş bulunuyor. Bu yüzden 



Güncel Gelişmeler- Haber-Yorum 

her iki köy için Uzkundos ismi kullanılıyor. Sömür
geci rejim, tüm Kürt yerleşim birimterinin isimlerini 
değiştirdiği gibi bu köyün de ismini değiştirmiş. "Ka
yadeler" ismini vermiş ama, kimse bu ismi kullanmı
yor. 

Uzkundos köyünün Uz tarafından köy camisi 
var. Kundos'ta oturan Mela ibrahim DÖNER bu 
caminin imamıdır. 

Mela ibrahim 1.1.1951 tarihinde Hizan'da doğ
du. 1979 yılında Tatvan Lisesi'nden ortaokulu bitir
miş. Sonra Mela olarak Uz köyüne atanmış. Mela 
ibrahim'in kardeşlerinden biri Ali DÖNER. 1980 
Eylül Darbesinden önce yayınlanan 15 günlük "ÖZ
GÜRLÜK" gazetesinin Yazı işleri Müdürlüğü ' nü yap
mış. Ali DÖNER şimdi yurtdışında. Mela ibrahim, 
kardeşi Ali DÖNER'den dolayı sık sık gözaltına alı
nır; geceyarıları evine baskınlar düzenlenir, kendisi
ne ve ailesine baskılar yapılır. 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Mela ibrahim 
24.10.1980 tarihinde gözaltına alınır. Yine kardeşi 

Haince katledilen Mela lbraJıim DÖNER 

64 
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Ali DÖNER hakkında sorular sorulur, kendisine 
insanlık dışı işkenceler yapılır. Camide "Kürtçülük 
propagandası yaptığı" iddia edilir. Öte yandan bir 
arkadaşına yazdığı kartta "Mamosteye Kurdıstan" 
(Kürdistan Öğretmeni) hitabını kullanması da onun 
için "suç" delili olarak kullanılır. Mela ibrahim tam bir 
ay gözaltında tutulur. Amansız işkencelerden geçi
lir, işkence sırasında tüm tırnakları çekilir. 
25.11.1980 tarihinde Mela ibrahim tutuklanarak 2 
Nolu ElazıO Cezaevi'ne gönderilir. Mela Cezaevin
de üç ay tutuklu olarak kalır. 5.2.1990 tarihinde ser
best bırakılır. 1.4. ~ 981 tarihinde de beraat eder. 

Mela ibrahim tekrar köyüne döner, görevine 
devam etmeye başlar. Ama onun üzerindeki baskı 
ve işkenceler bitmemiŞtir. Evine sık sık operasyon
lar yapılır. Kardeşi Ali DÖNER'i sorup, baskı yapar 
tehditler savururlar. Ali DÖNER'in köye geldiğini; 
köylülere yiyecek, elbise ve para dağıtlığını söyler
ler. Geceyarıları evine yapılan baskınlar Mela'yı 
canından bezdirir. Mela bir gün, Bitlis Jandarma 
Alay Komutanı'na kendisi üzerindeki baskıla'ra son 
vermelerini, kendi yaşamının askerler ve özel timler 
tarafından zehir edildiğini, böyle sürerse kendini 
yakacağını" söyler. 

Yaşam, böylesi baskı ve işkencelerle sürüp 
gider. Mela, yaklaşık 20 kez gözaltına alınır. Her 
seferinde baskılara, işkencelere ve hareketlere 
maruz kalır. Kaç kez gözaltına alındığını yakınların
dan öğreniyoruz. Çoğu; Mala'nın kaç kez gözaltına 
alındığını unutmuş bile. Söyledikleri tek şey yör~de 
oluşan en küçük bir olay sırasında bile, Mala'nın 
hemen gözaltına alıRdığı gerçeği oluşturuyor. 

1.9.1990 tarihinden itibaren Hizan ve köylerin
de başlayan operasyon, içinde Malalar'ın da bulun
duğu 19 kişinin önce gözaltına alınmaları ve ardın
dan da tutuklanmalarıylfi son bulur. Yöredeki tüm 
insanlar, sık sık gözaltına alınan Mela ibrahim'in bu 
kez göz altına alınmamasına şaşırırlar. En küçük bir 
olayda bile, olayla hiç bir alakası bulunmadığı halde 
gözaltına alınan Mela ibrahim bu kez gözaltına alın
mamıştır. 

Yanlız köylüler değil, aynı zamanda Mala'nın 
kendisi de bu işe şaşmıştır. O günlerde bir arkadaşı
na "Beni neden almadılar, şaşıyorum" demiş. 

Mala'nın gözaltına alınmamasının yarattığı 
merak yaşanırken , zamanı gelir ve M~la, 27 Eylül 
günü Karakala çağrılır. Mela bir kuşku içine girer. 
28 Eylül Cuma günü Karakala gitmek üzere hazırla
nır. Fakat günlerden cuma ol_duğu için cuma nama-
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zını düşünerek o gün gitmekten vaz geçer. Köyden 
Hizan'a ·gidecek olan dolmuşun sahibiyle karakala 
haber gönderir, "ertesi gün geleceğini" bildirir. 

CAMiYE KADAR GiREN DEVLET TERÖRÜ 

Olay sömürgecil er tarafından önceden ayrıntıla
rıyla hesaplanmıştır. Onların operasyon sırasında 

Mela ibrahim'i gözaltına almamalarının temelinde 
de bu yatmaktadır. Oniar Mela için önceden bir 
tuzak hazırladıklarından onu gözaltına almamışlar, 
senaryolarını yaşama geçirmeye başlamışlardır. 

Aynı gün köyün tüm erkekleri cuma namazı 
· iç!n köy camisinde toplanır. Köy halkı namazday

kan köye özel tim ve askerler gelirler. Yanlarında 
Çoban Ziya KULAÇ vardır. Bu çoban aynı zamanda 
bir itirafçıdır. Zaten köyün iki çobanı bulunmakta
dır. Diğer çoban Seracettin BiNGÖL ise operasyon 
sırasında gözaltına alınmış, ardında da tutuklanmış-. 
tır. 

Özel Timler ve askerler beraberlerinde Çoban 
Ziya KULAÇ olduğu halde köye girip camiye yakla
şırlar. Askerler de tüm köyün etrafını sarıp köyü. 
kuşatma altına alırlar. Özel timler camiye girerek " 
Herkes evine gitsin, biz söylemeyineeye kadar da 
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kimse dışarı çıkmasın, yoksa vurur~z" diye bağırır
lar. Herkes dışarı çıkmaya başlar. Köy halkı dışarı 
çıkarken Mela jbrahim'e "Sen Kal" derler. "Sana bir 
kaç soru soracağız". Mela ibrahim kalır. Herkes 
dışarı çıkıp camiden uzaklaşmaya başlar. 

Yalnızca köyü değil, aynı zamanda camiyi de 
tam bir kordon içine alan özel tim ve askerler köy 
halkını evlerine tıkarlar. Tam bu sırada bir silah sesi 
duyulur. Geri dönüp ne olduğuna bakmak isteyen
ler zorla durdurularak evlerine götürülürler. Yaklaşık 
iki saat boyunca kimse camide olup bitenlerden bir 
haber alamaz. iki saat sonra köye otopsi heyeti 
gelir. Heyetin gelmesiyle birlikte köylüler evlerinden 
çıkarlar. Savcı, Mela ibrahim'in kardeşi Ömer 
DÖNER'i çağırtarak "başsağlığı" diler, kardeşinin "in
tihar" ettiğini ,söyler. Ömer DÖNER itiraz eder. Ama 
kimse onu dinlemez. Otopsi heyeti, asker ve özel 
timler, yanlarında itirafçı Ziya KULAÇ olduğu halde 
köyden çıkıp giderlet. 

Mela'nın Eşi Nazder DÖNER ve köylüler 
Mela'yı, "caminin giriŞindeki küçük aralığın solunda, 
sırtı duvara dayalı, gözleri kapalı, başı ve sırtı kan 

. içinde yığılmış vaziyette bulduklarını" söylüyorlar. 
Mela ' nın yakınları aynı zamanda Mela'nın sağ eli-
nin başparmağı dışındaki dört parmağının kırılıp, 

Mela Ihrahim ;in cenaze töreni 
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morarmış olduOunu; Mela'nın sırtında ve başın
da darp izleri bulunduOunu, kurşun izinin şaka
Ornda bulunduOunu, ayakkabısının bir tekinin de 
ayaOında bulunmadıOını anlatıyorlar. 

Köy camisi iki katlı . Altı samanlık olarak kullanı
lıyor. Üst katı küçük bir giriş aralığı ve büyük bir 
odadan oluşuyor. Caminin tam altından ve üstün
den iki ayrı yol geçiyor. 

Mela' nın yakınlarının aniianıkiarı gözönünde 
bulundurulunca; Mela ile Özel timlerin caminin 
büyük odasında bir süre didiştiklerini, Mela'nın 
parmaklarının kırılmasının ve darp izlerinin bu 
sırada oluştuOunu düşünüyoruz. Mela. dışarı çık
maya çalışırken ayakkabısının birini . ya düşür
müş, ya da ayakkabısını giymeye çalışırken 

didişme sırasında ancak birini giymeye fırsat 

bulabilmiştir. Mela dışarı kaçmaya çalışırken 

caminin küçük aralıOında yakalanmış ve burada 
kafasına bir kurşun sıkılarak haince katledilmiş
tir. Duvardaki kan izleri bu gün de hala, olduOu 
gibi duruyor. 

öte yandan Savcı, Mela'nın "intihar etme
den önce bir not yazıp yanına bıraktığım" iddia 
ediyor. Notu gören yanlızca Mela ibrahim'in' Avu
katı Şevket Epözdemir. Av. Epözdemir,· notta Mela 
ibrahim'in kendi el yazısıyla "Halkım iki ateş arasın
da kaldı. Artık bu acıya dayanarnayıp intihar ediyo
rum" diye yazıldığını, notun altında da Mela ibra
him'in isim ve imzasınin bulunduğunu söylüyor. Av. 
Epözdemir'in de belirttiği gibi, özel timler kendilerini 
doğruratmak için Mela ibrahim'e. bu notu zorla yaz
dırdılar. Mela'nın parmaklarının da sözkonusu notu 
zorla yazdırma aşamasıı:ıda kınldığı muhtemeldir. 
Şimdi zorla yazdırdıkları bu notu" intihar" etti iddiası
na dayanak olarak gösterip el-alemi kandırmaya 

çalışıyorlar. 

Av. Epözdemir kendi başvurusu sonucunda 
el yazmasının adli tıpa göndirirdiğini söylüyor. 
Davanın henüz açılma aşamasında olduğunu belir

' ten Epözdemir; • Davanın açılması için elimizden 
geleni yapacağız, davanın peşini bırakmayacağız" 
diyor. 

Öte yandan savcının "özel timler caminin iç.in
den geçeri yolda yürürlerken, silah sesi duydular. 
Mela ibrahim DÖNER özel timlerin kendisini almaya 
geldiklerini sanıp intihar etmiş" iddiası da son dere
ce ilginç. Köyde, sözkonusu caminin içinden 
geçen bir yol yok. Caminin avlusu da mevcut 
deOil. Biri tam üstünde diğeri ise tam altında olmak 
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üzere caminin yanından iki ayrı yol geçiyor. Böyle 
olunca da özel timlerin caminin içinden geçmeleri
ne olanak yok. Üstelik cami iki katlı. Caminin altın~· 
dan özel timlerin geçtiğini görmek de mümkün 
değil. Çünkü caminin yollara bakan taraflarında pen
cere mevcut değil. Böyle olunca da bir yakınının da 
belirttiği gibi caminin altından 106 kişi bile geçse 
bunların camiden görülmesi mümkün değil. 

Olayın hemen ardından olayla ilgili olarak açıl
mış bir soruşturma . sözkonusu değil. Savcı olay 
yerinde hiç kimseye soru sorup, Mela'nın neden "in
tihar" etmiş olabileceğini araştırmamış. Olayın üze
rinde özellikle durmamış. Bu da, olayın, daha başın
dan beri, inceden ineeye hesaplanıp, uygulamaya 
konduğunu göstermiyor mu? Bir savcının görevi, 
"Mela intihar etmiş" deyip çekip gitmek midir, yoksa 
olayı soruşturmak mıdır? Üstelik savcı tüm bunlara 
rağmen hızını alamayarak ~ela'nın eşi ve kardeşini 
kandırmaya çalışmış ve okuma yazma bilmediklerin
den yararlanarak onlara "davacı değiliz" diye bir 
kağıt imzalatmıştır. Olayın failieri zaten belli olduğun
dan ve savcının da onları yargılama gibi bir derdi 
olmadığından, olayla ilgili soruşturmanın olmaması
na şaşmamak gerek. Savcının · kendisi de Mela'ya 
karşı tertiplenen bu cinayetin içindedir. 

MELA'YA AiT OLDUGU iDDIA 
EDiLEN TABANCA 

Köylüler ve Mela'nın yakınları "O'nun tabancası
nın bulunmadığını ve yanında kesinlikle tabanca taşı
madığını" söylüyorlar. "Mela'nın 1980'de tabancası
nı teslim ettiğini ve o tarihten itibaren de tabanca 
bulundurmadığını, taşımadığını" ısrarla belirtiyorlar. 

Gerçekten de, Mela ibrahim, 7.65 mm. Çapın
da "Map" yerli ya pt m tabancasını 13.10.1980 tari
hinde biZzat kendisi Nurettin BiLGiN adlı 
Uzm.j.Kd.Çv. na teslim etmiştir. Bununla ilgili tuta
nak, jandarma Alay Komutanlığı' nın dosyalarında, 
725 nolu defterde bulunmaktadır. 

Mela'nın olduğu ve onunla intihar ettiği Iddia 
edilen tabanca konusunda da savcı, herhangi bir 
soruşturma yapmamış bulunuyor. Savcı tabancanın 
kime ait olduğunu, Mela'nın tabaneayı nereden 
getirdiğini kimseye sormuş değil. Bu da savcının 
zaten tabancanın sahiplerinin kimler olduğunu bildi
ğini göstermiyor mu? Mela ibrahim'e karşı düzenle
nen bu hain senaryoda savcı kendisine verilen rolü 
acemi bir şekilde yerine getirmiş. 
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BURJUVA BASINININ ÇARPlTMALARI 
VE YÖREYE GELEN HEYETLER 

Burjuva basını, Kürdistan'daki tüm olaylarda 
olduğu gibi, bu olayda da kendisine düşeni yaptı. 
Sömürgeci-faşist rejimin ekmeğine yağ sürdü. 

. Mela'nın katiedildiği günlerde burjuva basını "köy 
imar;nı Camide intihar etti" şeklinde haberler dizdiler. 

Kendileri de· olayın suçluları arasına gönüllü olarak 

katıldılar. 

Mela'nin eşi ve iki kardeşi, "HEP, SHP, ·DYP, 
SP; TBKP, RP,iHD, Diyanet işleri, Cumhurbaşkanı, 
Başba~an ve Bitlis milletvekillerine" şu dilekçeyle 
l;>aşvurd ular: 

28.9. 1990 günü Hizan ilçesi Kayadeler (Uskun
doz) köyünde Eşim ve Kardeşimiz Köy imamt ibra
him DÖNER jandarma ve Timler taratmdan kat/edil
miştir. 

Bitlis Jandarma Alay Komutanltğma bağlt ekip
ler olay günü gözaltma alma bahanesiyle köye 
gelip sorgusuz sualsiz, o strada camide halka 
namaz ktldtran köy imamt ibrahim DÖNER'i 'Cami
ide altkoyarak halkt evlerine dağtttp Köy Camiisi 
içinde ibrahim DÖNER'i vurarak ölümüne sebebi-
yet vermişlerdir. · 

Akabinde sorumluluktan kurtulmak için olaya 
intihar süsü verip meseleyi kapatmak istemektedir
ler. Sizden beklediğimiz bu konuda gerekli duyarlt
ği gösterip bizleri yanltz btrakmamamzdtr. 

ilgilerinizi bekler, sorumlularm cezalandm/ma
st hususunda gereğini saygtylanmtzla Arz Ederiz. 

2.10.1990 

ADRES: 
Kayalar Köyü 
Hizan/BiTLiS 

Eşi : Nazdar DÖNER 
Kardeşi : Şebap DÖNER 

' Kardeşi: Ömer DÖNER 

Bu dilekçenin ardından; SHP, HEP,iHD vb. 

kuruluşlardan gelen çeşitli heyetler olay yerinde 
incelemelerde bulundular. Ankara Milletvekili Kamil 
ATEŞOGULI.ARI 10.10.1990 tarihin'de TBMM'de 
yaptığı gündem dışı bir konuşmada olayı gündeme 
getirdi. "Mela'nın cami içinde özel timler tarafından 

öldürüldüğünü" gündeme getiren ATEŞOGULLARI; 
"Köylülerin camii terketmesinden hemen sonra 
enterne edilen bir kişinin intihar ettiğini söyieyen 
sav inandırıcı değildir. Bitlis'liler buna iıoıanmamakta

dır. Son olarak vucudundaki sıyrık ve bereler de 

bunun intihar etmediğini, önce dövüldüğünü, sonra 

da tabancayla vurularak öldürüldüğünü gösterm.ek
tedir. Sayın • içişleri Bakanı eğer bunun açıklık kazan-
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masını istiyorsa kendilerinden bir ısteğim olacak, fet

hikabir uygulatabilir, balistik inceleme, uzmanlarca 
yeniden otopsi, tabancadaki parmak izlerinin tesbiti

ni yaptırarak bu konuyu açıklığa çıkartır, yoksa Inti

har olayı kendi üstünde ve yapanların üstünde kala
caktır. ( ... ) Sayın içişleri Bakanına düşen bir görev 

vardır. Bu erdemli yolu izleyip izlememek kendi kara
rına bağlıdır. Siyasal görevlerde beceriksiz olanların 

izleyeceği tek bir 'yol vardır, istifa etmektir" diyerek 

sözlerini noktaladı. 
Aynı gün Meclis'te bir konuşma yapan içişleri 

Bakanı Abdulkadir AKSU kamuoyunu tatmin eden, 
inandıran hiç bir şey söylemedi, ancak bu konuda 

bilinen gerçek dışı şeyleri tekrarlamakla yetindi. 
Olay şimdi dünya kamuoyunun gündeminde. 

Mela ibrahim olayı, yanlız başına, Kürdistan'daki 

devlet terörünün bugün vardığı boyutu anlatmaya 
yetiyor ve artıyor bile. 

BERZAN, ZANA, EViN, CELADET, NEViN ... 

Mela ibrahim şimdi Uzkundos'un Kundos kıs
mının hemen altındaki mezarlıkta y.tıyor. Mezarı irili 
ufaklı siyah taşlarla çevrilmiş. Mezar taşına "Hoca 
1990" yazılmış. Mezarının üstünde elma dalları ve 
dallarda da küçük kırmızı elmalar dun,ıyor. 

Yanlız Mela'nın köyü değil, aynı zamanda tüm 

Hizan ve çevre ilçeler yasa boğulmuş. Herkes gurur
la sözediyor ondan, kahpece katledilmesinin verdiği 

bir hüzünle ve buruklukla söz ediyorlar. "Bizi yüreği 
kıvılcımlarla dolu Mela'mızdan yoksun bıraktılar" 

diyorlar. 
Mela'nın. babası hala yaşıyor. Adı Tayfur. 80 

yaşında. Yaşlılığın ve acının doğal sonucu yüreği 
burkulmuş, iki büklüm olmuş. Gözleri kanlı kanlı 

bakıyor çevresine. Mela'nın mezarının hemen başın
da bir taşın üzerinde söndürülmüş sigara izmaritleri
ne rastlıyoruz . Anlatıyorlar. Mela'nın babası her 
gece oğlunun mezarına gelip oturur, saatlerce ken
di kendine konuşur, sigara içermiş. 

Mela'nın eşi Nazdar. Sararıp solmuş. Ama her 
Kürt kadını gibi dimdik ... Başı dik duruyor. "Mela'nın 
gözleri arkada kalmayacak" derecesine ... 

Beş çocuğu var Mela'nın. ikisi kız, üçü erkek. 
En büyükleri Berzan. Ondan sonra Z~na, Evin, Gela

det ve Nevin geliyor. Zana'ya kardeşlerinin adını 

soruyoruz, hepsini sayıyor. Yanlız Nevin'i saymıyor. 
O' nun ismini söylerken. "Kürdistan" diyor "N evin" 
yerine. 

Onlar şimdi o uzak dağ köyünde babasızlar, 
ama bir çok şeyi biliyorlar. Yaşam onlara çok şeyi 
öğretiyor. Berzan, Zana, Eviri, Geladet ve Kürdis
tan; büyüyorlar. 
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TÜM İNSAN HAKLARI SA VUNUCULARININ, 

MİLDİYETSEVERLERİN, DiNDARLARlN VE DÜNYA HEYETLERİNİN 

BU DAVAYA SAHİP ÇlKMALARINI İSTiYORUZ 

DENG: Öncelikle, bize, Meta üzerinde sürekli 
varolan basktlardan, işkencet'erden, ona uygu
liınan zulümlerden bahseder misiniz? 

YAKINI: Mela'nın Kardeşi Ali DÖNER 12 Eylül 
öncesi çıkardığı "ÖZGÜRLÜK" gazetesinden dolayı 
ara~ıyordu. Ali sonradan yurtdışına çıktı. Şu anda 
nerede olduğunu bilmiyoruz. 12 Eylül sonrası bu 
olay üzerine Mela ibrahim tutuklandı . Sonradan ona 
başka başka "Suçlar" yüklendi. Uzun bir süre Tat
van ve Bitlis'te gözaltında kaldı. Daha sonra Elazığ 
2 Nolu cezaevinde yattı. Kendisine büyük işkence
ler yapıldı. Bütün işkence biçimleri uygulandı. 20 tır
nağınıda çektiler ve bütün parmakları na elektrik ver
diler. Bunları biz de gördük. Hatta öldürülünceye 
kadar da ayaklarını sağlıklı yere basıp yürüyemiyor
du .. O günden bugüne kadar cahşların ihbarları üzeri
ne defalarca · Hizan'a götürüldü. Kendisine işkence 
yapildı. Kendisine her seferinde "kardeşinin nerede 
olduğu " soruldu. "Sen kadeşini evinde saklıyorsun" 
denildi. Onun cevabı ise "nerede olduğunu bilmiyo
rum" oldu. Hatta 70 yaşındaki Ali DÖNER adında 
amcasının oğlunu "kardeşi" diye nitelediler. Bu 
gerekçeyle ona işkence ettiler. Bu yetmişlik iltiyarı 

tanımalarına ve defalarca izlemelerine rağmen ona 
baskı ve işkence ettiler. 

Baharda yine · ihbarda bulundular. Şöyle dedi
ler. "Senin Ali DÖNER ad_ındaki kardeşin 40 k işiyle 
birlikte grup halinde buralara gelmiş ; onlar dağda 
eylem yapıyorlar, " sen de orılara yataklık yapıyor
sun; yiyecek, içecek, yatak ve malzeme temin edi
yorsun. Mela'yı böyle itharn ettiler. Baharda timler · 
operasyon yapıp fotoğraf tesbitiyle şüpheli şahıs 

·topluyorlardı. Mela'nın da fotoğrafını çekip, fişledi

ler .. Mela '1işli olduğundan dolayı öldürülebileceğini" 

söylemişti. Yakalanıp Hizan'a götürülen insanlar 
milis olmaya zorlanıyordu . 

DENG: Olaym olduğu günü anlattr mtstmz? 

YAKINI: Olayın olduğu gün, yani cuma günü 
Özel Timler yanlarında bir çobanla (bu çoban itiraf
çıdır) köye geldiler. Köyün erkekleri camideydi. 
Özel Timler camiye geldiler. Cami yolunu her iki 

Me la lbrahim'e karşı son giirevlerini yerine getiren yalanları 
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taraftan kestiler. Askerler de köyün etrafını sardılar. 

Camideki erkekleri dışarı çıkartıp herkese "evlerine 

gitmelerini, evlerine gitmez, ya da dışarı çıkariarsa 

vurulacaklarını" söylediler. Mela'ya "sen kal" dediler. 

"Sana ıS'ir kaç soru soracağız". Camiden çıkıp az 

uzaklaşmıştık ki, silah sesi duyduk. Durumu tahmin 

etmekte güçlük cekmedik.Mela'yı öldürmüşlerdi. 

Geri dönmek isteyenleri bırakmadılar. Mela'yı öldü

rüp yanına bir tabanca bırakmışlar, bir yazı yazmış

lar ya da zor ve işkenceyle ona yazdırmışlar -orasını 

allah bilir - 4 saat sonra herkes Mela'nın öldürOldü

ğünü öğrendi. Savcı geldiğinde, annesi ve babası

nın yanına gitmesine izin vermediler, ölümle tehdit 

ettiler. Yanlızca muhtarın gitmesine izin verildi. Muh

'tar uzun bir süre sonra yanına gitmiş, muhtara "onu 

sen öldürdün" demişler. Ancak Bitlis'ten gelen bir 

üsteğmen "Muhtar benimle beraber geldi" demiş , "o 

vurmadı." Daha sonra "Mela ' yı teröristler öldürdü" 

demişler, sonra da" onun kendisini öldürdüğünü" 

iddia etmişler. 

DENG: Savc1 Hürriyet Gazetesine verdiği 

demeçte caminin içinden geçen bir yoldan 

söz ediyor, böyle bir yol var mt? 

YAKINI: Bu aynı zamanda savcının hazırladı

ğı dosyada da böyle g~çmektedir. Dosyada "ca

minin avlusundan bir yol geçtiği, operasyon timi

nin, aranan sanıkiari n evine gitmek için· caminin 

içindeki yoldan geçerken onları gören Mela'nın 

kendi tabancasıyla intihar ettiği" yazılmaktadır.

Caminin içinden geçen Mrhangi bir yol yok. 

Sadece caminin tam altından· ve üstünden geçen iki 

ayrı yol var. Üstelik caminin altındaki yoldan 100 

insan bile geçse camiden görünmesi mümkün 

değil. Çünkü cami 2 katlıdır. Caminin yukarısından 

geçen yoldan da hiç kimse görünmez. Bunda amaç 

delilleri timlerin lehine çevirtmek ve devletin adının 

lekelenmesini önlemektir.insan haklarıyla ilgili heyet 

· geldiğinde bu tutanakların tamamen devlet yanlısı 

ve yanlış olduğu anlaşılmıştır. 

Bir de önemli bir delil var ki ; intihar eden şah

sın kurşun sıktığı yerde mutlaka yanık izi olur. (Ya

kından sıkılan . ya da kataya dayatılarak sıkılan 

tabancanın yanık oluşturması gerektiği kcıstediliyor 
1 

-DENG) Ben kendim kontrol ettim. Vucudunda en 

ufak bir yanık izi yoktu. Onun intihar ettiği büyük bir 

yalandır. Onu gözü dönmüş timler öldürdü. O inti

har etmedi. Eğer yanık izi olsaydı , belki kurşunun 

kendisi tarafından sıkıldığı düşünülebilinirdi. Mermi 
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barut dolu, eğer kendisi kurşunu sıkmış olsa mutla

ka yanık izi olurdu. Tek bir yanık izi dahi yoktu. 

Otopsi raporu farklı düzenlenmiş olsa bile ben ken

dim kontrol ettim. Tek bir yanık izi bile yoktu. Ben 

bunun şahidiyim. 

DENG: Peki Mela'nm cesedinin ustünde, yani, 

onun vucudunda başka izler var mJYd!? 

YAKINI: Evet vardı. Mela'nın kafasında ve sır

tında darp izleri vardı. Kafasını bir duvara vurmuş 

olacaklar. Ayrıca kendisini bulduğumuzda ayağında 

ayakkabısının· bir teki de yoktu. 

DENG: Meta ibrahim'in yakm/an bu olaydan 

sonra ne gibi girişimlerde bulundular.? 

YAKINI: Mela ibrahim'in eşi ve kardeşi ifade 

vermek için Hizan'a cağrıldılar . Hizan'a gittiklerinde 

savcı . onlara "siz bu dava için ne diyorsunuz? Bu 

dava ~alkla devlet arasınqadır. Sizin ülkenizde dev

letten davacı olan kişi ölüm yoluna gidiyor demek

tir", demiş. "Durumunuzu değerlendirin. Ne sizin aşi

ret gücünüz devlet gücüne yeter, ne de erkekliğiniz. 

Siz deyin tabanca Mela'nındır. Mela intihar etmiştir, 

biz davacı değiliz . Kabul ediyoruz ki hükümet vur

mamıştır." Eşi ve kardeşi kesinlikle red etmişler. Kar

deşi 20, eşi 15 yıldır Mela'yı tanıdıklarını, hiç silah 

bulundurduğunu görmediklerini söylemişiE;ırdir. Sav

cı ifadeyi, "tabanca Mera'nındır ve Mela intihar etmiş

tir" şeklinde hazırlayarak onlara imzalatmış.Onların 

okuma - yazmaları olmadığından ne olduğunu bile

meden imzalamışlar. 

DENG: Son olarak söylemek istediğiniz bir 

şey var m1? 

YAKINI: Evet var. Biz tüm değerli insanların, 

tüm insan hakları savunucularının, tüm din ve milli

yetseverlerin ve tüm dünya heyetlerinin bu davaya 

sahip çıkmalarını istiyoruz. Bahardan bu yana 'tüm 

bura halkı şahittir. Halk tarlasını sulayamamıştır. 

Halk hayvanlarını otlatamamıştır. Hayvanını satıp bir 

hayvan satın alamamıştır. Halk dağdaki çayırlarını 

biçernemiş ve hayvanları için kışlık ot sağlayama

mıştır . Bir alışveriş yapamamıştır. Halka yaşama 

hakkı tanınmamıştır. Halk ölüme, açlığa terkedil

miştir . Herkesi_ bizim sorunumuzla ilgilenmeye, bize 

destek olmaya ve hakımızı aramaya çağırıyoruz. 
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-ttKİTLELER AYAKLANMADIKÇA 
KÜRDiSTAN ÖZGÜR OLAMAZ! .. " 

DENG: Siz, Mela'nm yakm arkadaşlarmdan 
biri olarak O'nu daha yakmdan tamyorsunuz. 
Bizlere Mela'mn nas1f bir insan olduğunu anta
tif miSiniZ? 

MELA: Mela ibrahim Arkadaş, çok iyi, çok 
değerli, çok güzel, çok insansever bir arkadaştı. 

· Istediği tek şey tüm dünyada · yaşayan mazlum 
insanların özgür olması, kimsenin zulüm altında 
olmaması, kimsenin hakaret ve zorbalığa tabi tutul
mamasıydı. Ayrıca dünyanın mazlum halklarından 
biri olan Kürtlerin, Türk Devletinin zulmü altındaki 
Türkiye Kürdistanı'nın mücadalesinin felsefesini çok 
iyi biliyordu. · 

DENG: Meta ibrahim'in 12 Eylül 1980 faşist 
darbesinden sonra tutuklandiğ ml . öğrendik. 
Siz Mela'nm bu tutukluluk süresini biliyor 
musunuz? 

MELA. Mela ibrahim yurtsever, kararlı, müca
daleci bir insan olduğu için ~ara 12 Eylül' de tutuk
landı. O'nu önce Nato'ya götürdüler. Nato Tatvan 
yakınlarındadır. Orada cuntanın gözetimi altında kal

dır. Ben kara bir alınla Kürdistan topraklarına dön
. medirrı. Benim için en büyük şeref budur" demişti. 

Öte yandan Mela ibrahim sık sık kardeşi Ali 
qöner'den dolayı da gözaltına alınarak, baskı altın
da tutuldu. Ali için sürekli evine operasyonlar yapıl
dı. Ona sürekli "Aii'niiı nerede olduğunu" soruyorlar
dı. O ise "Aii'nin nerede olduğunu bilmediğini, 12 
Eylül öncesi Antep'te Eğitimi okuduğunu, ondan 
sonra da kendisinden bir haber alamadığını" söylü
yordu. Tabi cahş insanlar, vatan hainleri, bunları 
ihbar ediyor. Ali evdedir diyorlardı. Bunun üzerine 
sürekli evine operasyonlar yapılıyordu. Tüm bu bas
kı ve işkencelerden bıkan Meia, bir gün Bitlis Jan
darma Alay Komutanı'na "Benden elini çek. Yoksa 
tanrı adına yemin ediyorum ki ya sizin Alay Komu
tanlığınızın önünde, ya Valiliğin önünde, ya da 
Hizan Karakolu'nun önünde üzerime benzin döküp 
kendimi yakarım" demişti. 

DENG: Mela'nm öldürülmesinden önceki gün
lerde kendisiyle hiç oturup sohbet ettiniz mi? 
Mela'nm kendisinin öldürülebileceğine dair 
kuşkusu var mwd1? 

dı, daha sonra Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da 2 nolu . MELA: Mela ibrahim öldürülmeden bir gün 
cezaevinde kaldı, orada baskıyla, işkenceyl~. zulüm- . önce Hizan·Karakolu tarafından çağrılmıştı. Mela o 
le dolu 3 ay geçirdi.Gözaltındayken de büyük işken-.. gece bana, bu gece yanıma gel de biraz sohbet 
celer altında kalan Mela'nın vücudundaki tüm tırnak-· ,· edelim dedi. O gece bir arkadaşla birlikte Mela'nın 
ları çekilmişti. Tüm bu işkence ve zulümler sırasında evine gittik. iceri girdiğimizde Mela traş oluyordu. 
O'na "arkadaşların kim" diye soruyorlar, büyük bas- Eşi, Mela'nın karakoldan çağrıldığım bildiği için 
kılar yapıyorlardı. Mela tüm bu işkencelerden alnı oturmuş ağlıyordu. O eşine kızdı. "Neden ağlıyor-
açık ve başı dik çıktı. KürdiStan topraklarına döndü. sun" dedi. "Kürdistan' ın özgürlüğü kolay sağl~nma-
Bana bir sohbetimizde "Eihamdüllilah değerli arka- yacaktır. Tutukluluk, dayak, gözaltı, ölüm olmadan 
daşım, ben hiç bir arkadaşımı Türk cuntasının eline Kürdistan özgür olamai." Oturup beraber yemek 
vermedim, o yüzden artık ~lüm bile benim için tatlı~ yedik, çay içtik. Bana da kendisi için üzülüp merak 
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Güncel Gelişmeler-Haber- Yorum 

etmememi istedi. Evden ayrıldığımda benimle veda

laşmaya teşebbüs etti. Ben ona "güzel kardeşim; 

bEm yarın arabanın yanına gelir seni yolcularım" 

dedim. Ertesi sabah arabanın yanına gitittiğimda 

Mela'nın da gelmiş olduğunu gördüm. Mela o gün 

cuma olduğundan dolayı gitmekten vazgeÇtl. Şofö

re "onlara söyle Mela ibrahim bugün hazır değil, 

yarın gelecek" dedi. O gün biz cuma namazını kılar

kan, tüfek sesleriyle birlikte, timlerin köye geldiğini 

öğrendik. Cuma namazından sonra Mela'nın köyde 

caminin içinde öldürüldüğünü öğrendim. Özel tim

ler telsizle Hizan'a haber vermişler. Gelip soruştur

ma yapılması için heyet kuruluyor. Savcı ve heyet 

köye gelip Mela'nın intlhar ettiğini söylüyorlar. Bir 

yazı yaiıp başucuna bırakıyorlar. Mela' nın başucu

na bir de tabanca bırakıp, tabancanın ona ait oldu

ğunu söylüyorlar. Ben 10-12 yıldır bu insanı tanırım. 

Hiç silahla delaştığını görmedim. O silaha karş'ıydı. 

O yanlız insanı de~il, herhangi bir caniıyı öldüre

bilecek her türlü şeye karşıydı. Hiç bir canlının 

öldürülmesini istemezdi. Kesinlikle silahı yoktu. 

O durumda Tanrı savcıyı da şaşırttı. Savcı Hürriyet 

Gazetesine verdiği demeçte, "güvenlik görevlilerinin 

köyde başka insanlar için operasyona gittiklerini, 

Mela ibrahim'le ilgili bilgilerinin olmadığını, caminin 

içinden geçen bir yolda yürürlerken Mela ibrahim'in 

görevlilerin O'nu almaya geldiklerini sanarak intihar 

ettiğini" söyledi. O gün heyet gittikten sonra yapılan 

keşifte, caminin üstünden ve altından birer yol geçti

ği, caminin içinden yol geçmediği tesbit edildi. Bu 

da gösteriyor ki bunlar daha önceden Mela'yı öldür

mek için kararlarını vermişler. Plan ve projelerini bu 

yönde yapmışlar. Kürt cahşları da bu plan ve proje

de onlara yardımcı olmuşlardır. Öte yandan köye 

gelen heyet hiç kimseyi soruşturmaya tabi tutmadı. 

Mela'nın bir sıkıntısının olup olmadığını, kendisini 

neden öldürmüş olabileceğini sormadı. Oysa bir 

çocuğun burnu bile kanasa, bu soruları anne ve 

babasına, yakınlarına sorarlar. Neden sormadılar? 

Çünkü olayı tertipleyenler onlardı. Mela'yı onlar 

öldürmüşlerdi ve bu yüzden kimseye herhangi bir 

şey sormaya gerek görmüyorlardı. 

DENG: Bu olaydan sonra Mela'nın eşi ve 

diğer yakınlafi sa vet tarafından hiç soruşturma

ya alınmadJ/ar mJ? Bu konuda bildiğiniz bir 

şeyvarmJ? -

MELA: Bu olaydan bir kaç gün sonra savcılık 

tarafından çağrılan eşi ve kardeşi savcılığa gitmişler

dir. Kendilerine "davacı olup olmadıkları" sorulmuş

tur. Onlar "davacı olduklarını" bildirmişlerdir. Ancak 

DENG 

biz perişan, malsız, mülksüz bir milletiz. Biz bu duru

mu ispatlayamayız. Size maletmek için yeter delil 

bulamayız. Savcı da hanımı ve kardeşine • Siz bu 

davaya sahip çıkarsanız hükümetin elinderı çekece

ğiniz var. Zararlı çıkarsınız, yollarda perişan olursu

nuz. Bu dava Diyarbakır'da gorülür, çok masrafınız 

olur. Benim kanaatimce siz silahın O'na ait olduğu

nu ve intihar ettiğini kabul edin" yönünde telkinde 

bulunmuştur. Eşi kesinlikle reddetmiş," ben 15 yıldır 

bu insanın eşiyim. Bu insandan 5 çocuğum var. 12 

Eylül öncesinde bir tabaneası vardı, onu da hükü

mete teslim etti. Ondan sonra da hiç silah taşımadı, 

bulundurmadı." diye konuşmuştur. SHP'den gelen 

heyete de kardeşi aynı şeyleri söylemiştir. SHP'den 

gelen heyet savcılık soruşturmasını incelediklerinde, 

Mela'nın kardeşi ve eşinin sorgudaki lfadelerinin "Si

lahın Mela'ya ait olduğu, markasının "MAB" olduğu 

ve Mela'nın bu silahla intihar ettiği" yönünde yazıldı

ğını tespit etmişlerdir. Ne Mela'nın kardeşinin, ne 

de eşinin okur-yazar olmaması dolayısıyla, bu ifade

ler zorla, korkuyla, tehditle kendilerine imzalatılmış 

ve onların davalarına sahip çıkmamaları için ellerin

den gelen her şeyi yapmışlardır. 

DENG: Son olarak şunu sora/im, tüm bunlara 

ek olarak sizin söylemek istediğiniz bir şeyler 

var mJ? 

MELA: Evet var. Mela ibrahim yurtsever, barış

çı, kendini halkına adamış yiğit bir insandı. Daima 

diyordu ki, "eğer Kürdistan özgür olursa, tek bir 

oğlum olsa da, o oğlumu Kürdistan bayrağının 

önünde keser, onu Kürdistan'a kurban ederim. 

Hepimiz şunu çok iyi bilmeiiyiz ki, Kitleler Ayaklan

madıkça Kürdistan Özgür olamaz. Bu şekilde müca-. 

delemizi vermeliyiz. Geri gitmemeliyiz. Kürdistan'ı 

özgürleştirmeliyiz. Zalim, zorba ve sömürgecilerin 

ellerinden kurtarmalıyız Kürdistan'ı.• 

Bir de şunu söylemek istiyorum. Bugün Kürdis

tan'a kan yağıyor, tamamen zulüm ve hakarete 

uğruyor insanlar. Onlar zulümle. egemenliklerini sür

dürüyorlar. Dünya yüzünde Kürdistan'a sahip çıka

cak kimse yok. 30 milyona yakın Kürt vardır dünya 

yüzünde. Acaba dünya insanları, dünya insanlık 

güçleri nerededir? Acaba insan hakları nerede? 

Eğer insan hakları olsaydı, dünya insanlarının ona 

sahip çıkmaları gerekirdi. Kürdistan'a bugün uygula

nanları Yahudiler, Filistin'de uygulamaktadır. Kürdis

tan'da ta Osmanlılar'dan beri uygulanan bir zulüm 

politikası var. Diyeceklerim bu kadardır. 
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"GENÇ KADlNlAR SEÇİLEREK TUGAYA 
GÖTÜRÜLMEKLE TEHDiT EDİLİYOR" 

DENG: Son Cizre ve Nusaybin'e giden heyette 
kimler vard1? · 
B. KARADENiZ: SP. Genel Başkanı Ferit ilse

ver, i.H.D. D.BAKIR Şube Başkanı Hatip Dicle, 
i.H.D. SiiRT Şube Başkanı Zübeyir AYDAR,D.BAKIR 
Zıraat Odası'ndan Refik KARAKOÇ, Mimar ve 
Mühendisler Odası ile D.BAKIR H.E.P. temsilcileri, 
Batman Petrol-iş Şube Başkanı A. Timurtaş, Af 
Örgütü Hamburg temsilcisi, ·Nusaybin SP ilçe Örgü
tü temsilcisi, yerli ve yabancı basın mensupları . 

DENG:Bu heyet bölgeye hangi amactarla gitti? 
B.KARADENiZ: Amaç, Botan'da boşalan köy

lerle ilgili bir inceleme yapmaktı. Botan'da, köylüle
re uygulanan baskılar, bazı köylerin yakılması, bazı
larının topa tutulması, gerilla diye öldÜrülen köylüle
rin durumunu incelemek ve olanları ülke ve dünya 
kamuoyuna açıklamak. 

DENG: Neler/e karş1/aştm1z, izlenimlerinizi 
anlatlfmlslmz? 
B.KARADENiZ: insanların direngen olduklarını 

gördüm. Koruculuk ve ihbarcılığa karşı geliniyar . 
Sürgün edilmeleri onları ürkütmüyor. Ülke'yi terket
mek yerine aynı bölgenin değişik yerlerine yerleşip 
kalmayı tercih ediyorlar. Sürgün ve göç kadınları da 
direngen kılıyrır. ihbarcıı'ığa ve koruculuğa karşı 
çıkışları morallerini yükseltiyor. Kiminin çocuk ve 
eşleri gerilaya katıldığı halde moralleri yerindeydi ve 
öz olarak direniş bölgeleri terkedilmiyor. 

Şırnak' ın 83 köyünden 81 'i tamamen, mezraları
nın ise çoğu boşaltılmış. Eruh'un 106 köyünün yarı
sından fazlası, mezralarının çoğu boşaltılmış . 

Köylerini terketmeye zorlananlar Cizre, Şırnak, 
Nusaybin, Balveren, Kasrik Boğazı'na; Çarnan (Güç
lükanat) bölgesinden g~lenler ise Dargeçit ve Siirt 

merkezine yerleşiyorlar. 

Şırnak'a bağlı Banibatıya (Gürıeyce) köylüleri 
Sarıdallı'ya sürülmüşler. 160 haneli Banibatıya'da 
100 ev yıkılmış. Olayı yaşayan bir köylü (Mehmet 
Coşkun) şöyle anlatıyor : "Sürekli baskı yapıyorlar, 
köy meydanında toplayıp bizi dövüyorlardı. Her 
defasında birkaç kiş iyi gözaltına alıyorlardı. Batuan 
Aşiretinin korucuları operasyona geliyorlardı. Dört 
yıldan buyana köyümüzde 7-8' i çocuk olmak üzere 
20 kişi öldürüldü". 

Pervari'ye bağlı Omiyanis (Sarıyaprak) köyün
deki 70 haneden hiç kimse kalmadı . Köy terk edil
dikten sonra, topa tutuluyor. Onbin hektarlık orman 
Goyan Aşireti reisi S.Benek ve adamları tarafından 
yakılmış. 

Geceleri köylüler dövülüyor, çobaniara ekmek 
götüreniere işkence ediliyor, her baskında ekinler 
ve arı kovanları tahrip ediliyor, giriş çıkışlar denetle
niyor, köylülere "Ya korucu olursunuz yada burayı 
terk edersiniz" diye baskı yapıyorlar. 

Subaylar, "Gönüllü olarak köyümüzü terk edi
yoruz" şeklinde yazılı kağıtl arı köylülere zorla imzala
tıyorlar. Her önlerine çıkanı vatan haini diye damga
layabii iyorlar. Köylerirıi terk edenler çadırlarda yok
luk içinde, hastalıklarla iç içe yaşıyorlar. 

DENG: Olup bitenleri bir bütün olarak nas1/ 
değerlendiriyorsunuz? 

B.KARADENiZ: Toplu göçler bir politika haline 
getirildi. Zaten 424 sayılı SS kararnamesi de bunu 
öngörüyor. 

Toplu göçler yeni kitlesel hareketlere neden 
olabilir. işsizlik ve yoksulluk buradaki insanı devlet 
için giderek ciddi bir tehlike kaynağı haline getiri
yor. 



Ropörtaj 

DENG: Böledeki insanlanm1zm ruh halleri hak
kinda neler söyliyebilirsiniz? 
B.KARADENiZ: Kırdakiler şehirlerdekinden 

daha militanca tavır takınıyorlar. 
DENG: Ya güvenlik güçu;rinin ruh halleri 
nas11? 
B.KAftADENiZ: Askerler "Bu benim savaşım 

değil ama mecburuz" diyorlar. Ancak özel tirnin tav
rı değişik. Onlar bölgedeki herkesi düşman kabul 
ediyorlar. Şenova'da Babatlar, Hakkari bölgesinde 
Jirkiler, Çarnan'da Bahattin Altuğ (Baho Ağa) ve 
çevresi, Markuvanlar, Goyanların bir kısmı tama
men devletle işbirliği içinde olan aşiretlerdir. Ayrıca 
Alihan Tatar'ın lideri olduğu Tatarlar Aşireti'de böyle
si bir işbirliği içinde. 

Eruh bölgesinde tanık olduğum şu olay aşiret
lerin ve koruculuğun ulaştığı etkinliği çok iyi açıklı
yor. Bir keresinde bir Korucubaşı'nın yanındaki 

subaya "Sen de apocusun" diyerek kızıp azarladığı
nı, ancak subayın buna karşı birşey diyemediğini 

kendim gördüm. (X) 
DENG: Körfez krizinin, bölgede son günlerde 
tlfmandmlan devlet teröründe bir etkisi oldu
mu sizce? 
B. KARADENiZ: Ciddi bir etkisi oldu bence. Bir

çok halktan insanın · bu dönemde öldürülmesi 
nedensiz değildir. Yüksekova'da (kaçakçı diye) 7, 
Cizre' nin bir köyünde 1, Siirt' in bir köyünde taranan 
4 kişiden 1 'i, Dicle'nin bir köyünde 1 kişi öldürüldü. 
Bunlar krizden sonraki olaylar. Nusaybin Kuruköyü 4 
gün boyunda abluka altına alındı. ·Hergün insanlara 
özellikle de kadınlara hakaret edildi. Genç kadınlar seçi
lerek tugaya götürülmakle tehdit ediliyor. Bu yöntemler 
değişik bütün alanlarda aynı şekilde uygulanıyor. 

DENG 

DENG: Bu bölgede gazeteci olmanm anlami . 
nedir? 
B.KARADENiZ: Bölgede bir savaş var ve biz 

savaş muhabiriz. Bütün gazeteciler güvenlik güçleri 
tarafından militan olarak değerlendiriliyor. Göz altı
na alınmalar, takip ve hakaretler sözkonusu. Son 
dönemde bu tür uygularnalar daha da yoğunlaştı. 

. DENG: iyi bir enformasyon bölge için ne ifade 
eder? 
B.KARADENiZ: Bölge insanına yapılan keyfi 

muameleleri kısmen önler. insan hakları ihlalleriyle 
ilgili olarak kamuoyunun duyarlılaştırılmasında iyi 
örgütlendirilmiş bir enformasyon ağının rolü büyük-
tür. · 

DENG: Türkiye'deki basmm tavn nasil? 
, B.KARADENiZ: SS kararnamelerinden sonra 
· bölge ile ilgili pek haber verilmiyor. Basın merkezle

ri bölgeden giden haberleri Bölge Valisi'nin onayla
ması şartıyla yayınlıyor. Basın nerdeyse "Bölge Valili
ği'nin haber bülteni" haline gelmiş durumdadır. Bilin
diği gibi kararnamede de bölge ile ilgili haberlerin 
Bölge Valiliği ' ni rı onayından geçmesi şartı koşulu-
yar. / 

DENG: Sol basm üzerine düşeni yapwormu 
peki? 
B.I<ARADENiZ: Bir tedirginlik yaşanıyor. Sol 

basın için "kapatılma" gibi kaygılar var. Kararnarnele
rin delinmesi ve etkisizleştirilmesi için daha çok 
haber ağı oluşturulmalıdır. Güçlü altyapı ve kadrolar
la bu iş sağlanabilir. Ve basın taraf olmalıdır, tavrını 
netleştirmelidir. 

DENG: Duyar/1 çevretere iletmek istediğiniz bir 
mesaj? 
B.KARADENiZ: Gelsinler bu bölgede nöbet 

tutsunlar. 
DENG: Teşekkür/er ... 
(X) Uzungeçit karakol komutanı Yzb. Bestamin 

Avşar'dır sözedilen subay. 

HASAT 
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Bir avuç tohumduk baharda, 
Subaşlarına serpildik 
Tarlalara, dağlara. 
Gün ışığında soyundu ten im iz, 
Rahmet suyunda yıkandık 
Ve zemherı ayında 
Anadan üryan; 
Ay. ışığında tarandı saçiarım ız, 
Kızıl, 
Sarı, 
Siyah ... 

Duydular, 
Buram buram 
Memleket koktuğumuzu. 
Kökleri m ize gömdüler haykırışiarın ı, 
Ye zulüm pusuda .. 
Ofkeli, 
Çırılçıplak bir yalnızlık örtündük, 
Karanlığın anası hücrelerde ... 

Gördüler, 
Savaştık, eğilmedik. 

· Zulüm eden 
Insan öldüren elleri, 
Öpmedik. 
Dıpdiriydik, 
Esir~emedik bu canı 
Ve tıtremedik karşıları nda, 
Hem gülümsedi~. kefen altından , .. 

Bilsinler 
Ve dahi ürksünler! 
Daha yeşil 
Daha sarı 
Daha kırmızı; 
B ah ara tekrar yeşereceQiz, 

, Dağlarında memleketimın ... 

N. NabiCAN 
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İŞVEREN DİYARBAKIR BELEDİYESİ 
İŞÇi HAKLARIYLA OYNUYQR 
"SENDiKA KİMİN YANlNDA? .. " 

Belediyemiz işyerlerinde 24.08.1990 tarihinde Belediye-iş Sendikasının teşvik 've tah ri ki ile 2322 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi Grey ve Lokavt Kanununun 25.maddesinin 3.fıkrasında belirlenen Kanunsuz Grev uyguJamasına gidilmiş
tir. 

24.08.1990 Cuma gününün gece fazla çalışması ile il~ili olarak, zamanında hazırlanıp başlanmış ön olurda isim
leri yazılı de~işik birimlerde çalışan işçilerimizin herhangi bır haklı mazeret bildirilmedi~i halde, işe gelmedikleri tespit 
edilmiştir. 

Takdir edilece~i üzere böylesi kanunsuz davranışlarda bulunarak, iş hukukuna ve disiplinine aykırı hareket eden-
ler hakkında ~amu hizmetininde olunması nedeniyle gerekli yasal işlemler yapılacaktır. . 

Ancak, ıstihbar edildi{ıine nazaran dışardan bir kısım kimselerin de kışkırtmasıyla, Belediye-Iş Sendikası 
Diyarbakır Şubesi Başkan ve bir kısım yöneticilerinin işçiyi yanlış bilgilendirer~k söz konusu olaylara sebebiyet verdik
leri kanaatı hasıl olmuştur. 

Esas itibarı ile, işe gelmeme şeklindeki davranışları kanunsuz grev ve direniş oldu~u gibi, ayrıca buna sebep teş
kil edecek haklı bir nedenleri de yoktur. 

Bilindi~i üzere grev seoebi toplu iş .sözleşmesinderi do~an uzlaşmazlıktan kaynaklanır. Oysa belediyertıizde böy
le bir husus söz ' konusu de~ildir. Toplu Iş Sözleşmesi Nisan 1'990 tarihinde akdedilmiş ve sözleşme hükümlerinin de 
idaremizce yerine getirilmektedir. Ancak zaman zaman belediyemiz içinde bulundu~u mali sıkıntılardan, nakit ayarla
malarından ötürü ödemelerde gecikmeler olabilmektedir. Şu ana kadar işçilerimizin ücretleri, sosyal hakları ile ve ola
~anüstü hal taz.minatı ile birlikte sürekli her ay küçük gecikmelerle ödenmiş, hatta bu arada 6272 sayılı yasa gere~i 
odenır.ıesi gereken ikramiye de ödenmiştir. 

Onümüzdeki hafta itib·arı ile de nakit durumumuz müsait oldu~unda, A~ustos 15'de ödenmesi gereken ücret de 
ödenecek, işçinin di~er alacakları olan ikramiye ve fazla mesai gibi ödemeleri de imkan ve zaman içerisinde yapıla
cak, fakat 1990 takvim yılı sonı,ına kadar 1990 yılına ilişkin tüm alacakları istihkak sahiplerine ödenecektir. 

Bu .durum hakkında, zaman zaman gerek işçilere gerekse sendikaya bilgi verildi~i halde, söz konusu olayları iyi 
niyet kuralları içinde yorumlamak güçtür. 

. Kanunsuz grev konusunda işçilere telkin ve zorlamada bulunarak kamu ve belde hizmetlerinin aksaması
na sebep verdi{ıi istihbar edilen Belediye-iş sendikası Diyarbakır şubesi Başkan ve bir kısım yöneticilerine 

· uya·rılması ve kamu hizmetinin aksamasını önlemek bakımından belediyemize yardımcı olmak ·için gerekenle
re emirlerini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Da{ııtım: 
Bilgi Için: 
Ola~anüstü Hal Bölge Valili~i'ne 
!1 Valili~i'ne 
ll Çalışma Müdü~!ü~ü'ne 
Belediye· Meclis Uyelerine 

' Turgut Atalay 
Belediye Başkanı 



Güncel Gelişmeler- Haber- Yorum 

1989 yılı itibariyle düzenli olarak alınan, işçilerin 

gerek maaş gerekse tüm sosyal hakları Mart ayı yani 
yönetimden sonra vergi 'iadesi ve di~er tüm sosyal 
hakları ancak yıl sonunda yani Aralık . ayının son 

. haftaı;ında ödendi.Vergi iadesi . hariç bu ödenekierin 
gecikmesinin nedenini ise Başkan, Fen işleri 
Şantiye~i'nde işçilerle yapmış oldu~u toplantıda işçilerin 

fazlalı~ı. belediye'nin borçları, fazla harcama ve gelen 
gelirlerin Belediye Kasasına gelmedi~i açıklanıyordu. Ve 
1800 işçinin 1 000 tanesi ile daha iyi hizmet verilece~ini 
iddia etti. Ancak üç dörf ay içerisinde işçi alımı 450-SOO'ü 
geçti. Mart sözleşmesi gelince işçi haklarını ·yeniden 
askıya aldı. Gerekçe para yoktur bahanesi ile işçiyı;ı en 
az ücreti v~rmekti. işçiler, sendika ile işverenin ilişkilerini 
bildi~i için sendikayı da aşan bir tutumla ortaya çıktılar. 

işverenin bütün dayatma ve baskılarına karşı koydular. 
Her ne kadar işçiler bölge itibariyle ekonomik yönden 
normal bir sözleşme yaptı iseler de işveren ve sendika 
ikili oyun oynayarak 12 Eylül dönemindeki sözleşmenin 
daha gerisinde, işçi için katliam denecek kadar anti -
demokratik bir sözleşme imzaladılar. 

Sözleşme imzalandı~ı günden bu yana yani 1 Mart 
1990'dan şimdiye kadar biriken haklanmız şunlardır: 

1 - 26 Mart 1989'dan 25 Haziran 1990'a kadar 
olan vergi iadeleri (16ay),· 

fark, 
2 - Mart sözleşmesinden do{jan bir buçuk aylık 

3 - Dokuz aylık mesai fazlası, 
4 - iki adet ikramiye, 
5.- Do{jum, ölüm ve rapor paraları, 
6 - Sürekli olarak içeride bırakılan bir aylık 

maaş. 

Yukanda belirtilen hakların ödenmemesine gerekçe 
ise, fazla_ personel ve personelin sa~lıklı çılıştırılamaması 
olarak gösterilmektedir. Tabii ki bu onların iddiaları. 

Bize göre bu oyunlar işçiden yana görünüp ancak. 
sa~ gösterip sol vuran sendika ile işverenin tezgahlarıdır. 
Sözleşmeda madde var; Öqenmeyen her hak için 
gündelik yüzde 2 faiz kabl!l edilmiştir. Buna ra~men bu 
alacaklar mahkemeye intikal ettirilmedi, vergi iadesi için 
hiç bir yasal girişimde bulunulmadı. Sendika ve işveren 
kapalı kapılar ardında yapılan toplandılarda bu haksız 

uygulamalarını işçilere nasıl yutturacaklannın hesaplarını 

yapmaktadırlar. 

Kurı:;an bayramından bir hafta •Önce işçi oynanan 
oyunların farkına vardı. Töplumsal Muhalefet sendika 
üzerindeki baskılarını arttınnca, sendika başkanı işverene 
bir aylık maaşla birlikte bir ikramiye vereceksin, aksi .İ 
halde işçileri çalıştırmam . Bu konuda bütün sendikalar 
destek verdi, basına açıklama yapıldı . Aynı gün işveren 

. adına sendikaya yakın olan başkan yardımcılan ve 

·DENG 

1 

meclis üyeleri devreye girdi. Alınan karardan sendika 
tekrar geri adım attı ve işçiye yanlız maaşlarını 

aldırttı.Verilen söz en geç 24 A~ustos günü bir sonraki 
aylık ve yanında bir ikramiye şeklindeydi. Günü 
geldi~inde tabii ki verilen o söz yerine getirilmeyince işci 
sendikaya olan güvenini iyice kaybetti. Bunu fark eden . 
sendika, "ben işçiyi cumartesi ve pazar günü fazla 
mesaide çalıştırmayaca~ım" dedi. Aynı gece Belediye 
Başkanı Fuat ATALAY, özel kalem müdürü Muhlis ve iki 
yakını ile birlikte sendika Başkanı Vezir'in başına tabanca 
kabzasıyla vurup 4 yerinden kafasını kıracak şekilde 

yaraladılar . 

Sendika başkanı dövme olayını şöyle anlatıyordu. 

ATALAY "seni bize uyasın diye getirdik, bize karşı bu 
davranışta nasıl bulunurşun" bu olay üzerine daha önce 
hak etmiş oldu~u maaşı alamayan işçiler saka! bırakma 
ve cumartesi pazar günleri çalışmama eylemini 
sürdürdüler. Bunun üzerine işveren yeni yöntem ve 
arayışlar içerisine girdi. Saka! bırakan .işçilere sakallarını 
kesmeleri için baskı yapıldı. işçiler cumartesi ve pazar 
günleri zorla çalıştınldılar. Birinci haftadan sonra 

. dışarıdan yevmiyeli işçiler çalıştınlmaya başlandı. Daha 
sonra akıl danışmanları ve geçmiş sözleşmeda işçiyi 

satan sendikanın yol göstericili~i ile vardiya usulu 
çalışma olana~ının oldu~u fark edildi v~ bu yönteme 
geçildi. Dolayısıyla işçilerin başlatmış oldukları 

eylemlilikler sendikanın pasifli~i ve tutarsızlı~ı yüzünden 
kırıldı. Bunun üzerine şehirdeki di~er sendikaların deste~i 
ve işçilerin kararlılı~ı ile belediye önünde bir oturma 
eylemi kararlaştırıldı_ Bu durumu fark eden polis belediye 
önünde bir takım önlemler aldı. Fakat kararlı olan işçiler 

bu eylemi gerçekleştirmek istiyorlardı. Ancak polisi gören 
sendika Başkanı Vezir PERiŞAN kendisinin başını çekti~i 
eylemi korkaklı~ı ve tutarsızlı~ından dolayı engelledi. 
Tüm bu baskı ve tehditlere karşın işçiler direnmeye 
devam ettiler. Ancak sendika geri adım atarak işverenle 
anlaşıp işçilere sadece bir ay önceki maaşlarını aldırtı. 

Sendika Başkanı işçilere bu geri . adımın 
gerekçesini, Vali Cengiz BULUT'un kendisini ve Turgut 
ATALAY'ı makamına ça~ırtıp anlaşmalarını önerdi~ini, 

aksi taktirde kendisini içeri attıraca~ı şeklinde tehdit 
etti~ini, bu nedenle 1 bu geri adımı korkup kabul etti~ ini 
söylemiş. Eylül maaşlarının en geç 1 Ekim'de verilmesi 
için ATALAY'a Vali tarafından uyarı yapıldı~ı. ancak 1 
Ekim geldi~inde gerçekleşmedi~i görüldü. Bu olay 
üzerine iki saatlik işi durdurma eylemi gerçekleştirildi. 

Bize göre gerek sendika yönetimi ve gerekse işveren 

sendikayı ve işçiyi kendilerine paravan olarak kullanıp 

kişisel çıkar u~raşısı ve ikili oyunlarla binbir türlü hesap 
peşindedirler. 

1 
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IX 

MALA EL0/2 

Çelekek me, çar mi h ü se hızın e me _heı:ıe. D~yı~ wan dıdoşe ü şire wan dıke mııst. Jı mast run u penır çcdıke . Em zaro, teri xwe şir ü mast, rün u penir naxwın . Jı her ku bavo wan dı be lı bajer dıfroşe, jı me ra tışt-mışt 
dıkıre . · 
Kerı~k me ji heye, Boze. Em genım u ceh le bardıkın u 

dıbın eş . Aş lı jeri gund e, aşe ave ye. . · Xwarına me, pırani ; nan ü dcw, nan u sawar e . Pıva· zen me ji k em nabın. Çe nd mırişken . me ji he ne; e w he· kan dıkın. Le bavo, pırcaran wan ji dı be, dıfroşe . · Ez jı goşt pır hezdıkım, le em sale care yan du cara n goşt dıxwın; kinge peze ciraneki nexweş dıbe .. . 
Ga : Ökuz Jı her ku : Çiinkii 
Çelek .: lnek K&m : Eksik 
M_i h : Koyun Bırın : Güriimıck 
E::-i:1 : }.:,Ti Frotın : Sa:m.ık 
Ik::ıı : S::~nwk G <· nım · Buf:,ı/,:y 
:;;ir : Süt Ceh : Arpa 
Mast : }'oğurı Vcxwarın :Içmek 
Rün : Yag Bar : l'iik 
Penir : Peynir Barkırın : >'iiklcml'k 
Kırın., : Yapmak • Aş : Değirmen 
Ter : Tok Ptrani \. : Çoğunluk 
Teri xwe .: Doyunca Çekırın : Meydwıa Nan : Ekmek geri rmck , yaJ>!I;d· 
Dew : Ayran 
Sawar : Bulı;ur 
Hek : Yumıma 
Ard : Un 
Tıcar 
Pı r c:ı..rDn 
Go!;t 
Bezkın n 
Pcz 
B cr 

: Tüccar 
: Çoğu kc: 
: Er 
: Sel'll;ek .. 
: K oyun-keçi 
: On . urün 

Av 
Ci ran 
Nexweş 
Anin " 

1, ı;;t·:-!1i:;t 

Ho s te 
İr o 
Pivaz 

: Su 
: Komşu 
: Hasta 
: Getirmek 

• : E.~_nı. ,\(\' 
· !Jir,\t '_\ .',·ı 
: l..i.\"/fl 

: !Jugiltı 
: So.~,m 

I>utııı fiilinin ı;eniş (ve şimdi ki ) zama nı : 
Ez dıdoşım · Em dıdoşın 
Tu dıdoşi Hün dıdoşın 
Ew dıdoşe Ew dıdoşın 
Elif mange dıdoşe 

Dayi k b ı zı nc dıd uşe 
Em dıçın p&z d ıdoşın. 
Oluııı ~ uzu: 

Ez nadoşım, tu nadoşi, ew nado:;;c, cm na doş ın ... 
Kırııı (y:-ıpınak) fıil!nin gcııi!;' ( \' <'şimdiki) zamanı : 
Ez dıkım Em dıkın 
Tu d ıki H ün d ıkın 
Ew dı kc Ew dıkın 
1\I ır i ş k hek dı kın 
D :ıy it- ~ir cl:h: nıast 
A:; gc·;, ;m d ıb: :ı rd 

OIU!lbUL U: 

Eı nakını, tu naki, ew _nake, em n:ıkın ... 
Çi· l..ırııı fy:-ıpnwk, nı;ıydana ge tirrıH · k . orıarmakl fi ilinin 

ge ni ş (\"c şimdik i ! zamanı: 
Ez çedıkıın Em ı;cdıkın 
Tu çedıki Hün ı;edık ın 
Ew çed ıke E w ı; cd ık ın 
Dayik jı şi r r ün ü pcnir çcdıke. 
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Em jı h~kan xwarıne çedıkın. 
Hoste diwfr çedıke. 
Olumsuıu: 

Eı çenekım Em çenakın 
Tu çenaki Hün çenakın 
E.w çenake Ew çinakın 

lıran (götürmek) nil~nln ıenit (ve timdiki) ıamanı: 

Ea dıbım Em dıbın 
Tu dıbi Hün dıbın 
Ew dıbe Ew dıbın 
Bavo rGn \1 penlr dıbe baj,r. 
Eı pfı dıbım çiya. 
Ew ıenım ıl efh dıbın ft. 

Olum!luıu: 

Eı nabım, tu nabi, ew nabe, em nabın ... 

frotın (satmak). fiilinin genit (ve timdiki) zamanı: 

Ea dıfrotım Em dıf'rotın 
Tu dıfrotl Hün dıfrotın 
Ew dıfrote Ew dıfrotın 
Bavo ıiln, penlr a hfkan dıfrote. 
Aıra ıenım dıf'rote. 
Tıcar ~lan O cfw dıfr01ın. 

Olumsuıu: 

Ez nafrotım, tu nafrotl. .. 

Ktrhl (satın almak) fiilinin genit (ve t imdiki) zamanı : 

Ea dıkırım Em dıkırın 
Tıa dıkıri · Hıln dıkırın 
Ew dıktre Ew dıkırın 
Ofuwuıu: 

Eı nakırım, tu nakıri .. .. 
Em ~i· kır ü çoye dıkırın . 
Bojari ll\' ~ dıkırın . 

Elo, qelem Q defteren xwe dıkıre. 
Perf mın tune , ez goşt nakırım. 

X'l'l ·arın O nx11·arın 

Kinge e•bırçl dıbım, nin dıxwım; king~ tl dıbım, ııve 
vedıxv.·ım . Merıv tım dıxwe ıl vedıxwe . 

Nan, fıek, goft, tıri , rün ü penir tkn xwarırı . Av, fir, dcw, 
terav, çay ıl qehwe tkn vexwann. Cıxare ~ kışandın. Btl\'c 
mın eıxarf dıkıtine. Eı pıçük ım cıxare nııkışinım .. 
Xwarına feqiran nan ıl dew e. Xwarına d.ewlemerıdan 

tore·tore ye. Perf wan pı,r_e, ew tfri xwe rün ü hungıv, 

ıott, f'fki ıl tirani dıxwın . 

Bırçl : Aç 
Ti : SII.IU~ 
Cıxore : Sigar.ı 

Kıtandın : Çclaııck'. 
Qehwe : Kalıı·t 
Bar : Yük 
Mf,·an : Misafir 

·.Şerav : Şorap 

larkırın 

Tore-tore 
Hunsıv 
Fe ki 

' Şirani 
Makine 
Gundi 
Tırt 

Em kera xwe bardıkın dıbın ft-

: Çq ir-1·q ir 
: u.a 
: Mn'l'ı'' 
: ı ;ı ilı 
: Ma~i11u 
: Knyla 
: Ek~i 

Ciranf me flkiyfn :xwe lı makinf bardık ındıbın bajfr. 
Dev.·lemend harf xwe h feqiran bardıkın. 

Heıkıran 
Ez jı xv.·endınf heıdıkım. 
Dendar! me jı mın gclck hc:ıdıke , jı bcr ku ez xy,·cş dı-

DENG 

xebıtım . 
Tu jı goı::t pır hl•zdıki? 
Gundi jı oxe heinakın, ew ne mcrıvt·k ba1 e. 
Kurd jı ph·azf 'gelck 'hezdıkın. 

Nt olumsuzu, bir sıfaltan önce gelirse onu olumauı 
yapar: 

Ew merıvek baş e. 
Ew merıvek ne baş e. 

Tıri ,irin e, ne tırş e. 
Dew ne 1irin e, tırş e. 

Olumsuzlama nınc ile de yapılır. 

Dcw ,ir·in nınc . ' 

ÖdC\'! 
1) Dolın , çi• kırın, bırın, frotın, k ırın, barkırın, heıkırın 

fiilierinden üçer cümle kurunuı. 
2) Bılınd, nıı.m, fırch, teng,jcr,jor, şirin, tır' sör.cükle· 

riyle olumlu ve olum~uı cümleler kurun. 

v~ıı.~·arın 

Ez ti me awe vedıxwım. 
Zaro, çıma 1ir vennxwe? 
Tu dew vedıxwi? 
Mcvan çay ü qchw~ vedıxwın. 

Kışıındı n 
Ker bare xwe dıkışincı .dıbe ft. 
Tu eıxore dıkı1ini? 
Na dr, er. cıxarf nakı1inım. 

Ödn: 
Vcxwnrın, xwiırın ve kı~anılın fiilierinin genil ıomnn 

çekimini yapın ve cümle içinde kullanın . . 

Jliın ( ı . ~ rn :ı l: ı fi i l iııi rı ~ iı: ı dil: i ( \ "<• gı · ııi ~ l ;:ımanı: 

.Eı. Jı h ıııı Em dılıııı 
Tu dıbi H\ın dıbın 
Ew d ı be Ew dıbın 

Oluımu1u :' 

Ez nnbını, tu nobi, cw nnbt•, cm nabın .. .. 

Not: 
ı) non (olm::ık) fiilinin fimdiki (\'(' gcni~) zamanı, bırın 

fiilinin şimdiki (\"c scniş) zomanıyla aynıdır . 

2) BOn fiilini Türkçede "dır", "idil~r"lakılarının ı,ıe. 

vinl gören Kürtçedeki daha önce aısrdü~ümUı "bı\n" 
fiiliyle karı,tırm:ıyalı~. 

rırıwk: 
] . B iı ıı fii l iıı• · i o rııdc 

Pd nı • xw<·" tlıbc : ]{oyun lıa~ta olur. 
Pi\'az ki-m nabc: So~an t>ksik olmaz. 

2. Dün fiiline örnt·k: • 
Ez ım :Benim 
Ez bılm : Ben idim 

· Ew pivaı e : O aoıandır 
Ew pi\'81 bü : O ao~andı. 

- SORECEK .. 
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·GOTINEN PEŞiYAN 

• Av ronahi ye, jı ave netırse. 
• Av zane, bın wi da çı heye. 
• Ava bm ka~e. 
• Ava bire, bı bire tahl e. 
• A vabüna mal an, deste jınen çe da ·ne. 
• Ava gur netırse, jı ava nerm bıtırse. 
• Avaya gunda, jı heraya reya va kıvş e. 
• Ava mıriya, nerıjine nava deriya. 
• Ava rıjyayi, na ye berhev kırın. 
• Ava xwesti, nakeve hesti. 
• Av ku avete ser seri, çı buhustek 

çı du buhust. 
• Azaya bı tırs, ·bıla ~e tune be. 
• Azadi, fırehiya dınyaye ye. 
• Azadiye betır, tıştek gıranbıha nine. 
•· Berxa ku xwede xweyi kır, gur naxwe. 
• Berxe ner, jı bo ker. 
• Berxen pır, jı mihen pır ın. 
• Berxti ter şir ne xwar, kavırti ter naçere. 
• Beq nequre, we bıdıre. 
• Belısa gur dıkın, gur hazırın . 
• Betali, xırabmali. ·' 
• Beq çıqas kok dıbe, qün ewqas le qal:in dıbe. 
• Bexte de, cıheze qize. 
• Bexte feqira hebüya, cote wan dı axa nerm da 
nedışkest~ 

• Bexte reş, ınırova dıke nexweş. 
• Beza hespe, namusa siwar e. 
• Beza mırişke, hetani kadine ye. , 
• Bıbe mal ava kıri, nebe mal xırab kıri. 

. • Bı bende xelqe, nekeve bire. 
• Bawer nedıkır mer bıke, mer kır dewa 
malheyşteka dıke 

• Bıçük bıçükti, mezın mezınti. 
• Bıçük ku gora mezına nekın, we Imge w an 
tımi kewıra bıkevın 

• Bıçüke male, seye male ye. 
• Bıçük lı ciye xwe, mezın iı .ciye xwe. 
• Bıçüke male, gula sale. 
• Bıde nıtırse, bıstine şerm neke. 
• Bı dare zore, tu tışt naye peş. 
• Bı derziye, bir nayen kolan. 
• Bı dest bıke, bı dev bıxwe. 
• Bı dina bışewıre, le bı aqıle xwe bıke . 
• Bı dıle mezına bızewıce, bı dıle bıçüka hezbıke. 

Berhevk•r: B. ZINAR 

• Bı deste xwe, 'mala xwe xırab dıke. 
• Bı deste namerda neçe, bıla av te bıbe. 
• Bı derziye neçe ser şüjıne. · 
• Bı deve seyek, behr nayen herımandıiı. 
• Bı gulek, bıhar naye: 
• Bı ewtina seyan, karwaii ji reya xwe namine. 
• ~ı gore lıhefe, Imge xwe dırej bıke. 
• Bıhar u havin re~, zıv~stane ji pez. 
• Bıhar hat rakırın, payiz hat dakırın. 
• Bıhar hat, zıvıstan hılat. · 
• Bıhare xwe bırçi nehele, payize dereng' 

nekeve. 
• Bı kevçi berhev dıke , bı hesıke belav dıke . 
• Bı kere nıkare , dıbeze kurtane. 
• Bı kulme neçe ser dıreje . 
• . B ıla . bexte mırov he be, çave mırov tunebe. 
• Bıla mer bı de~te mera werın kuştın, 

ne bı deste qelsemeran. 
• Bılbıl bı deng e xwe, merxas bı cenge xwe. 
• Bılınd fıri, nızm ket. 
• Bı .naneki, mırov nandar nabe. 
• Bı nermi m~r jı qule te kışandı n'. 
• Bihna de, t~ jı xaltiye. 
• Bihna kız, te jı mala dız. 
• Çejıke mera, be jar nabe. 
• Çelekek bı şir, jı deh mihe beşir çetır e. 
• Çelekek qünek, nave garana gundek 
xırab dıke. 

• Çere çıqas nerm bıbe jı , dı bıne kevıra da 
nasekıne. 

• Çem jı kaniyan çe dıbe . 
• Çave kor tune, le bexte kor heye. 
• Çı beji ji, lı bejna siware mın te. 
• Çı were reşandın, ew te hıldan. 
• Çıle reş, debare xılas dıke h gaye beş. 
• Çiya tune, re pe nakevın. 
• Çıqas gıbi mir, xwe neke jı bir. 
• Çıqas sax bımini , ewqas eceba bıbihi . 
• Çıra kesi, heta deste sıbe naşxule . 
• Çıra derewçiya, heta razane ye. 
• Çıvikek gırti, jı qazek çole çetır e. 
• Çiyaye he gul, weke insane be dıl. 
• Çiya raste çiya nayen, le insan rasti 

insanan ten. 
• Çu .heyfa have, qorıka de da ser. 



HELBEST (Şiir) 

.CANA MIN 

Ez te rherheze dıkım her dem cana mın! 
tu jı fıkra mın der nayi, 
pır a pır beriya te dıkım, 
be te sebr a tebata mın n~ye 
Wek xwin Q goştın em, jı hevdQ nabın. 

Ez te merheze dıkım ... 
car, be lept'dıbım, 
çaven mın dı ser dıneda dıxwışın, 
jı do teme iro, şeve nive şeva 
bı heft xewna, bı terame, 
nave te ban dıkım. 

Pırs dıkım, bersiv dıdım, 
gel ek dergel lı sere m ın hatıne ... 
rudınem tehna xwe dıdım do, lı do guhdari dıkım 

lı çend ware dıne çendı~ cara 
ku cıvin gıre gır, bı bebexti a vır, 
şewr a mışewre, şehin mezın, 
şQn danin heq parkırın. 

Cana mın! 
Tu cardın dı zuxren d ıle mınva keti 
W ek sıterkeke kOr, cerge m ın çar 'kırın. 
Tu zani cana mın, ev biranin 
disa nersa mın dıjwar kırın . 
pır ~ozret xefkırine, dı 'zıke d ine da 

de sere rıme xwe lexım bıdırım 
Q nerındiya tım bıkım der 
tireja taveberdım ser 
pa şe 
radım mıle xwe 
bımalım d ıle xwe, 
hale te xırabe cana mın, ez zanım 
edi wıha nabe. 

Gundino, cinarno 
gazın, lome jımın nekın, mın dıve bı dosti 
yara >NVe bıstinım. 
le bı qeşmera ra dosti nabe, 
eze lezbıkım bılezinım 
bıgıhejım eşir a malbaten Kurdan lı hev binım. 
rahejım ser dıja 
cana xwe bıgrım 
lı sıyare kıhelek kumeyt bırevinım. 

xeliyek kesk a zer 
bı ser ruke yara xwekım 
a eze zengQ dım hespe xwe 
lı bırga bıruske bıfırinım 

xwe lı gunde evine Cızira Botan bıgıhinım 
eze dawetek rastkım Q ziyafetek rastkım 
gazikım çar dare dıne 
eze hemi dengbej Q bıiOrvana bıwerinım. 

eze BerOyin jı her welatan lı yara xwe bıcıvinım 
hiv a roje lı sere yara xwe bıgrırn 
yara xwe kıldım 
desıe yara xwe. hınekım. , 
eze sınge cana xwe jı belga gule bıxemılinım 
a eze rakım govende berbQ a dawetiya 
sere govende Meme Alan 
gula govende Zin'a Zedan 
paşe eze bıgrım deste yara xwe binım 
lı orta govende 
xeliya ruke cana xwe vekım 
Q nave cana xwe deher~ım 
cana mın, 
jiyana mın 
Kurdıstan'a mın. 

Çiya SiPAN 
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MOsia - Müzik 

FERHAD 

DILO İŞEV LI KU ME 

:~i~el!: f]. g ·u o· ı f ô 
Dı lo i şev lı ku me 

fJ Do 

DILO iŞEV Ll KU ME 

Dılo işev lı ku me, 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Oılo işev lı ku me, 
Rezilo dılo, sor gulo. 

Ser pıreka Pasine, 
Lo dılo, dllo, lo dılo, 
Ser pıreka P.asine, 
Rezilo dılo, sor gulo. 

J 

Oeng te denge yasinA, . 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Deng te denge yasine, 
Rezilo dılo, sor gulo. 

PEKENJ - Fıkra 

lo dı lo dı lo lo dı 

gu re zi lo dı lo sor 

Dılo işev lı ku me, 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Dılo işev lı ku me, 
Rezilo dılo, sor gul6. 

Ser pıreka Pılüre 
Lo dılo, dılo, lo dılo, . 

. Ser pıreka PıiOre, 
Rezilo dılo, sor gulo. 

Deng te denge bılüre 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Deng te, denge bılüre, 
Rezilo dılo, sor gulo. 

Dılo işev lı ku me, 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Dılo işev lı ku me, 
Rezila dılo, sor gulo. 

Ser pıreka Temrane 
Lo dılo, dılo, lo dılo, 
Ser pıreka Temrane, 
·Rezilo dılo, sor gulo. 

Deng te denge tembüre, 
Lo dılo, dılo, lo dılo, • 
Deng te denge tembüre, 
Rezila dılo, sor gulo. 

MESELA PİRA FAT 

lo 

:jJ 

lo 

Lı gundeki yek pii'ık O yek ji lawe wi hebO, çend ji peze wan hebun. Roki mırovek hat O got, pire tu 

çend pezan bıdi m ın ez xwedikım bı nivi. Pirıke got başe, rabO penc. peze xwe da mırov bı nivi. Mırove we 

peze xwe gırt O çO. . 
Çend sal derbas bO. Roki pire got lawemın ka ral;>e here ba wi mırovi, peze me pera parke O hıse me 

bıgre Werine. Kure pire rabO yek lıva, yek lıwa riyek gelek dırej çO ba mırove xwe. Mırov lı ba deri xwe şemı

randıbu O desmej dıgırt. Dit ku lawe pire jıweda te. RabO berpe hat O got, tu lawe pira Fat'i? (Nave pire • 

Fate bO). Lawe pire got e, e walle. Mırov got tu jı bana penc kıroçe xwehati? Lawe pire got e, e walle. 

· Mırov got: Peza xışt, guri kuşt 
Peza kır, bıxweve mır · 
Peza ali, me kır qell 
Peza sor, me şıvan ra da cotek sol. . 

Peza bel'a bel'ani, çındık da sere xani, zaroke gundiyan keftanoke çave wiye çepeve dani, çave rastada 

der ani, me.wi şerjekır, gundiyan lehev xıstıbOn me goşte wi pe gundiyan lıhev ani, me poste wi ji, sal gıran

bOn, me da hebe kera kalan i, pe pıncare der ani, ka derxe heqe du sal O n iv şıvani. . 
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" N eye yarar bı çağa değmeyen bile k 
Sevgiye ve kurşuna açılmayan yürek" 

Şoreşgere heja METİN AKSOY 
24.10.1980'da lı zındanen kolanyalist u faşi 
a Tırk, bı tekoşeri berxweda u bı işkence u 
xwinxwari hate kuştın. 
Le be le W i tırs u xof kıre dile dıjmın u bı 
qirin got: 

BERXE NERJI BO KER 

Ev jiyana Wi a berxwedani u wek şire 
dayikan zelal, bu sımbala rızgari u azadiya 
Kurdıstan. 

Sılav u rumet jı berxwedana tera. 

Ali Kandemir 

AZAD ACAR 
(1.11.1966- 18.8.1990) 

Değerli İnsan, Dostumuz, Kardeşimiz; 
Demokrasi ve İnsan hakları Yolundaki 
Mücadele arkadaşımız; 
Sayın ZİYA ACAR 'tti 
Oğlu; AZAD ACAR'ın acı haberini 
Derginizden öğrendik. Acımız sonsuzdur. 
Halkımızın umudu gençlerimizden; 
AZAD ACAR 'a rahmet ve bütün aileye ve 
dostlarına; 

Başsağlığı dileriz. 

MusaANTER 
Tarık Ziya EKİNCİ 

YaşarKAYA 

Yavuz ÇAMLIBEL 
Yılmaz ÇAMLIBEL 






