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Osman AYTAR Günümüzün Dehhakları, halkımı
zın ve onun yiğit ve kahraman · 

evlatlarının kanını dökmeyi sürdürü
yorlar. Kürt ve Kürdistan sorununda 
büyük bir pervasızlıkla askeri yöntem
leri kullanan egemen devletler, yap
tıkları ile kabarık suç dosyalarına ye
nilerini ekliyorlar. 

Kürtler' ateş çemberinde-·-

Kürtlerden almak için her yola başvuru
yar. Bugün özgür Kürdistan yönünde 
önemli adımlar atılmasına ve olası saldı
nlara karşı Kürdistan'ı korumak için 
peşmerge güçleri ordulaşmaya başla
malarına karşın, tehdit ve tehlikeler ha
len mevcuttur. 

Eski Sovyetler Birliği ve Yugoslav
ya'daki halkların bağımsız devlet kur- . 
malanna aktif destek verilirken, bunlar 
için başta BM olmak üzere uluslararası 
kurum ve kuruluşlar nezdinde girişim
lerde bulunulurken halkımızın en sıra

dan talepleri bile kanla bastınlmak iste
niyor. Haince saldınlar düzenleniyor, 
yen.i katliamlar için fırsatlar kollanıyor. 

Işte Şırnak, Çukurca, Uludere, 
Cizre, idil, Göle ve daha birçok yerle
şim biriminde son dönemlerde yaşa
nan vahşet... 

işte devrimci ve yurtsever gazete
cilere, tek tek şahıslara yönelik planlı 
cinayetler ve bu cinayetler zincirinin 
son halkası: Kürt halkının yiğit ve emek
tar evladı, yetmişlik çınanmız Musa An
ter' in halkımızın düşmanı karanlık güç
ler tarafından haince katledilmesi... 

işte iran Kürdistan Demokrat Par
tisi Genel Sekreteri Dr. Sadık Şeref
kendi, Avrupa Temsilcisi Fattah Ab
doli ve Almanya Sorumlusu Homa
yun Ardalan'ın 17 Eylül 1992'de Ber
lin'de sömürgecilerin karanlık güçleri 
tarafından haince katledilmeleri... 

işte Güney Kürdistan'daki özgür 
toprakların yanıbaşında yeni Halepçe
ler yaratmak için fırsat kollayan kanlı 
Saddam rejimi ... 

Evet bu örnekler bile Ortado
ğu'da Kürtlerin nasıl bir ateş çemberi 
ile kuşatıidıklarını göstermektedir. 

Şırnak, Çukurca .•. 

Şırnak'ın 18 Ağustos 1992'de baş
layan saldırılarla iki gün içinde virane
ye dönüşmesinden hızını alamayan 
TC' nin asker, polis, özel tim ve biii
mum "güvenlik güçleri", Şırnak'a bağ
lı Heştan (Yoğurtçular), Nerax (Dağ
konak), Zorava, Sine ve Delaka adın
daki köy ve mezraları yerle bir ettiler; 
Gundik'ı (Balveren) topa tuttular. Şır
nak'ta onlarca insanımız katiedildi, 
yüzlercesi işkence tezgahlarından ge
çirildi. Onbinlerce Şımaklı şehri terke
derek günlerce binbir zorlukla karşılaşa
rak açık arazk:Je barınmak zorunda kal-

dı. 23 Ağustos'ta Milli Karakolu'na geril
lalartarafından düzenlenen saldırı baha
nesiyle topa tutulan Gundik'te bir kadın 
ve bir çocuk öldü, araiannda çocukla
rın da bulunduğu onlarca insan ağır ya
ralandı. Ertesi gün Gundik' e düzenle
nen operasyonla evler altüst edildi, köy
lüler meydan dayağından geçirildiler. 

Çuku.rca da Şırnak benzeri topa 
tutuldu; ldil, Uludere ve Cizre'de sin
dirme operasyonları yapıldı. Başta 

Cudi olmak üzere birçok dağ Türk sa
vaş uçaklarının da katıldıkları hareket
lerde seri bir şekilde bombaland ı. Gö
le' de Nazi Almanyası'na taş çıkartan 
uygulamalar yaşandı, hunharca öldü
rülen insanlar!mız toplu mezara gö
müldüler. Bir IHD heyeti bu durumu 
yerinde inceleyerek bir raporla kamu
oyunu bilgilendirdi. 

Özellikle Şırnak katliamı ve sonra
sındaki gelişmeler Kürt halkına karşı 
sürdürülen kirli savaşın hem bileşen
lerini hem de destekçilerini bir kez 
daha ortaya çıkardı. Cumhurbaşka
nı' ndan Başbakan ve Bakanlar' a, 
Meclis Başkanı'ndan Yargıtay Başka
nı' na, mecliste temsil edilen partilere 
(HEP hariç) kadar uzayan geniş bir 
yelpaze, Şırnak'ta halkımıza yaşatı

lan vahşetin sorumlularını savundu; 
"moral" gezileri düzenlediler. 

Alelacele Diyarbakır'da toplanan 

MGK ve Bakanlar Kurulu adına yapı
lan açıklamalar da kirli savaşın perva
sızca devam ettirilmesi yönündeydi. 
25 Eylül'de toplanan MGK'dan da 
benzer açıklama yapıldı, tehdit ve 
şantajların kapsamı Kürt ve Kürdis
tan sorununda duyarlı dergi ve gaze
telere, HEP' e, demokratik kitle örgüt
lerine, parlamenterlere yönelik ola
ı;:ak bir şekilde genişletildi. 

Planlı cinayetler 

Böylesi bir ortamda, 20 Eylül'de 
Diyarbakır'da Ape Musa'nın haince 
bir saldırı ile katledilmesi, önümüzde
ki sQrecin nelere gebe olduğu konu-

sunda önemli bir işarettir. Amaç belli
dir: Ne pahasına olursa olsun Kürt 
ulusal kurtuluş mücadelesini bastır

mak, ulusal uyanış ve bilinci körelt
mek. Bunun için ne gerekiyorsa TC 
yapmaya çalışacaktır. 

Ape Musa'nın katledilmesinden 
sonra yurtsever halkımız ve demok
rat Türk kamuoyundan yükselen ses
ler, darbe söylentileri ve MGK'nın 

son açıklamalarıyla etkisizleştirilmek 

isteniyor. Türk şovenizmini körükleye
rek Kürt ulusal muhalefetine karşı 

caydırıcı bir güç oluşturmak, öne çı
karılan yöntemlerinden biridir. 

Sosyalist Enternasyonal toplantısı 
için Berlin'de bulunan iran KOP Ge
nel Sekreteri ve iki yöneticisinin öldü
rülmesiyle Ape Musa'nın olayı arasın
da önemli anlayış bağlantıları var. 
Her iki saldırı da Kürt halkının boy
nundaki kölelik · zincirinin daha uzun · 
bir süre kalmasını isteyenler tarafın
dan gerçekleştirildi ve sıkıian kurşun
ların esas hedefi, Kürt halkının ulusal 
kurtuluş mücadelesidir. 

Saddam pusuda 

Güney Kürdistan'da ise ulusal ku
rumların oluşturulması, Kürt liderlerinin 
uluslararası ilişkileri, fiiliyana adeta ba
ğımsız bir devlet gibi işleyen mekaniz
manın ilerde resmi bir statüye kavuşabi
leceği olasılığı ve benzeri daha ·birçok 
gelişme, diğer sömüııgeci devletlerle 
birlikte kanlı Saddam rejimini de derin 
derin düşündürüyor. Çekiç Güç'ün gö
rev süresinin uzatılmaması için Irak yet
kililerinin harcadıklan çabalar, bazı dev
let çıkarlan için Güney Kürdistan Kürtle
riyle ilişki içinde olan Türkiye ve iran'a 
yönelik uyanlar, Saddam rejiminin Kür
distan'a ilişkin açmazının ifadesidir. 

Saddam rejimi, 36. paralelin güne
yinde geniş boyutlu hazırlıklar yapa
rak Kürdistan' ı yeniden harabeye çevir
mek için fırsat kolluyor. ABD, ingiltere 
ve Fransa karşısında "bay evet" duru
munda olan Saddam, bunun da hıncını 

Yaşamsal görevler 

Görüldüğü gibi Kürtler değişik 

devletler tarafından da olsa birbirine 
benzeyen sindirme, yıldırma ve imha 
politikalarıyla karşı karşıadırlar. So
run Türki cumhuriyetler veya Müslü
man Boşnaklar olunca kendi kaderini 
tayin etme hakkını dillerinden düş,ür

meyen, süngü zoru ve oldu bittilerle 
oluşturulan KKTC için federasyona bi
le razı olmayan devletler, Kürdis
tan'da en sıradan hakları bile gaspe
diyorlar; ulusal demokratik hak istem
lerine kurşunla cevap veriyorlar. 

Hesaplarına geldiğinde en ateşli 

insan hakları savunucusu kesilen 
ABD, Rusya ve bazı Avrupa devletle
ri, Şırnak katliamında görüldüğü gibi 
suskun kalabiliyorlar. Halkımızı ateş al
tında tutan sömürgeeller de bu suskun
luğun verdiği "rahatlıl<1a kendi köhne
miş çarklarını Kürt kanıyla yağlamayı 

sürdüyorlar; halklarımız açısından kan 
ve gözyaşı demek olan geleneksel as
keri yöntemlerde ısrar ediyorlar. 

Bu durumda hem Kürdistan gene
linde hem de tek tek parçalarda sos
yalist, devrimci ve yurtseverlere önemli 
görevler düşüyor. Ateş· altındaki ülke
nin insanlan olarak sorunlara soğukkan
lı ve sorumlu yaklaşmak için azami ça
ba sarfetmemiz gerekir. Aramızdaki k:Je-

- olajik farklılıklar ne olursa olsun eğer 
bu farklılıklar genel olarak yurtseverlik 
zemininde ise bunlar şu veya bu devle
te, halkımızın düşmanianna yarayacak 
bir yöntemle öne çıkarılmamalıdır. 

Kürt ve Kürdistan sorununun ka
zandığı ulusal ve uluslararası boyut
lar, yıllardır özlenen ulusal demokra
tik dönüşümlere kavuşmada önemli 
avantajlar barındırıyor. Özgürlük ve 
bağımsızlık yolunda yeni yeni atılım
larla ateş çemberini paramparça et
mek için hem tek tek parçalar, hem 
Kürdistan genelinde, hem de ulusla
rarası alanda yerine getirmemiz gere
ken yaşamsal görev ve sorumluluklan
mız var. Sorumluluk kendisine yurtse
ver diyen herkesi ndir, hepimizindir. 

Uk.uvucu Mektubu 
Deöerli Arkadaşlar ; 
M . Güneşi'nin yeniden yayın hayatına başlamasının se

vinci ile sizlere bir kaç satırla da olsa kendi düşüncelerimi 
açıklamak istiyorum. • 

Evet bu9iın K. Kürdistan'da bir çok dergi ve gazete çık
maktad ı r . Butün bu dergi ve gazetelerin yurtsever zeminde 
halkımıza ulaşmanın gayreti içinde oldukları kuşku götür
IT!~~ bir ~erçe~.liktir,., ~a bl;~ n, u da sizlere raha~lıkla söyleye
bı lı rı m kı M .Guneşı nın yerını tutacak ve ben ı tatmin eden 
bir yayına rastlamad ım. Yalnız beni deöil, inan ıyorum ki 
M. Güneşi'nin aboneleri ve okuyucularını efa tatmin etmedik
leri inancındayım . Çünkü telefonum her çaldı~ ında "ne za
man M. Güneşi Çıkacak?" sorusu ile karşılaşıyorum . 

Onun için bır ara yayın hayatına ara verd i~iniz M. Güne
şi'nin yeniden çıkması, beni oldu~u gibi Almanya'daki M.
Güneşi'nin tüm okuyucularını da sevindiriyor. 

Bundan dolayı hasretini çekti~im M.Güneşi'ne yeniden 
kavuşmanın umudu ile yolunu dört gözle bekliyorum. Hele 
hele M.Güneşi ' n i n iki haftada bir çıkmasının düşünüldü~ü 
haberi ayrı bir sevinç kayna~ınlıızdır . 

Tekrar tekrar söylüyorum. Ben ve benim gibi bir çok ar
kadaş, gerek maddi ve manevi Y.ard ımlar, gerekse haber, 
ya.~ı ve da~ıtımı için, gece günduz demedea bütün gücü
muzia seferber olacak; Medya Güneşi ve çalişanlarıyla da
yanışmamızı sürdürece~iz . 

. Son ~~~ra~ yüklend i~in!~ bu a~ır.görevin ~stesinden ge
lebılece~ınız ınancıyla mucadelenızde başarılar dilerim. 
~~l~ım!za daha iyi bir hizmet ve daha iyi bir Medya Güneşi 
ıçın ılerı! 

B. Aşiti 

ı' 
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ŞEHİDE ŞEHİDAN 
APEMUSA 

• Felat DILGEŞ 

Roj: Yekşem 
Saet donzde şeve ye. Ez tu car rad

yoya Tirki golıdari nakim; le işev radyo 
vekiri ye u hur hfrr denge muzika Tirki 
te. Naveki denge radyoye hat birrin u 
tutina we hat. Xuyaye ku ewe nuçeyan 
bide; le bi qayde ku ez dizanim radyo
ye di dozdan de nuçe nedida, ev çewa 
bu. He min xwe ji ve ramane rizgar ne
kiribu denge we nuçeya beyom di gohe 
min de kir çingin. Nuçe gelek kurt bu: 
"Niviskare Rojnameya Ozgur · Gunde
me Musa Anter li Diyarbekire hat kuş
tin." 

Xwedawo! Kevir bi we de bibarin! .. 
Çavnebarno; evqas ji bebexti, evqas ji 
teresi, evqas ji rezili, evqas ji dexesi li 
kudere hatiye ditin! Ma şerefek dijmi
natiye ji hebu, evqas beşerefi li kudere 
hatiye ditin. 

Ape Musa! Apo! Şehide welat, şe
rnde Kurdistane! Şehide netewi. Te çi
ma em sewi beştin; niviskare welat; ni
viskare azadi fı serxwebfıne. Ronakbir, 
zana, hunermend; mamoste mirovati
ye. Sokratese Kurdistane. Sokratese 
sedsala bistan; Kurdayeti deyndare te 
ye; mirovati deyndare te ye. Roja we
lat, nişana azadi u felat. Şehide gorbi
huşt, şernde qedirbilind. Çima, çima 
nahelin ku em bi mirade xwe şahin; çi
ma nahelin ku gulen kesk, sor u zer di 
gulistane de bejn bavejin. 

Na, ez bawer nakim, Ape Musa di
ji. Ew li Diyarbekira rengin e. Ew li 
paytexta Kurdistane li Amede ye. Hey 
Amede! Hey Paytexta Kurdistane! hey 
derguşa medeniyeta Mezra Botane! Te 
hay je heye Amede! dibejin Ape Musa 
kuştine; şehid ketiye dildare welat. Şe
hid ketiye bilbile azadiye u dibejin li 
Amede şin e; xwin digiri çeme Dicle. 

Apo, Ape Musa, ka me soz dabu. 
Erne li ser zimane Kurdi bipeyivina u 
me de li diroka Kurdi bikola. Ka te de 
gel~k binivisanda, te de di şuna Huseyn 
Deniz de binivisanda u te de me bi te
ne neheşta; mamoste mamostan, şehi
de şehidan! ... 

Di pey mirina her şerndeki de, te 
xweziya xwe bi şerndan tani u te digot: 
"İnşelialı eze ji bibim şehid". Şeref u ru
meta şehirliye li ba dile te gelek bu. Ma 
ku welate mirov bindest, namus fı xire
ta mirov di bin piye dijmin de be, di şe
re serxwebun u azadiye de ji şehid ke
tine piroztir tiştek heye!? Na, ez bawe
rim tune ye Ape Musa. Ü ez bawerim 
te bir u baweri bi ve rastiye ani bU; loma 
tu di seri de bfryi. Te desmala kesk, sor u 
zer ji deste xwe nevet fı tu di şere azadi u 
serxwebfıne de sergovend bfryi. Govenda 
te piroz be, govenda te piroz bil. 

Ape Musa! 
Ve roja yekşema biste ilona 1992 

an, li bajere Amede tu de bibi mevane 
W edat. Gava ku tu bi ser bilindi beşda
ri nav şernden welat bfryi; we şeva yeke
min xelata şernde şerndan bidin te fı li 
dora te bicivin. W e tev bi mereq welat ji 
te bipirsin. Bila eniya te fireh, bersiva te 
kin be: "Kurdistan li ber rizgarbfıne ye". 
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Musa Ant er di 16' e de beşdarl roja Imzakirina pirtukan a festlwala Di-
yarbekire bO. Niviskaren kO beşdar bOn, ji mile çepe de: Musa Anter, Muhsin 
Kizilkaya, Osman Aytar, Şevket Beysanoglu, Vecihi Timuroglu O Fahriye ipek
çioglu. 

Servan~n azadiy~ y~n gel~ Kurd 
Oadroy~n p~~eng ~n PDK - i ran~ 

Dr. SADlK ŞEREFKENDI 
ü hevalen. wi; 

ji ali rejima pa~verü 
ya Iran~ ve hatin ku~tin . 

Ew~ biranina wan di tekosina me de b(ji 

Law~ gel~ Kurd ~ m~rxas; 
niviskar - rojnamevan ü ronakbir~ Kurd 

MUSA ANTER 

bi ~ri~ek ~bexti hat kustin. 
Ew~ biranina wl di tekosina me de b(ji 

BILA SERt GElt KURD SAX BE 

HEVKAR - Hevgirtina Komelen Karkeren Kurdistan 
•_ ı 

11 RABE 
' MUSA ANTER KUŞTINE .. 

• Osman A YfAR 

Wek her roje 21'e İlone ji xwezu
re min, Xale Arif zu rabfrbfr u çfıbfı 

qahwe. Ez bi denge xale Arif şiyar
bum: "Rabe Musa Anter kuştine." 

Demeke ez bedeng mam. Çimki ev 
xebera reş wek ço li sere min ketibfı . 

Xebereke tal bu, le rast bfı. Xale 
Arif di Diyarbakİr Soz da xwendi bfı. 
Ü ji binek çawkaniyen ewle ji pirsi 
bu. 

Kulilka gele me, striye çave neya
ran Ape Musa bi felbazi hatibfı qetil
kirin. 

16'e İlone em bi hev re beşdari ro
ja imzekirina pirtukan bfıbfın. Ape 
Musa bi henek fı peyven xwe ye xwe
şik roja imzekirine dixemiland. Ape 
Musa, ji İstenbole hatine xwe ya Di
yarbekire bi awayeki mizahi u rexne
giri ji me re _ got. Polisan u hin' me
muren dewlete gelek asteng derxisti
ne ber Ape Musa. Le Ape Musa li di
ji gelek astengan ji xwe gihandibu Di
yarbekire. 

Di roja imzekirina pirtfıkan de 
beşdaran alaqeya beri mezin ji bo 
Ape Musa nişan dan. Xortan li ser 
gelek meselan ji Ape Musa pirs dipir
sin. Di festiwale de kembfına alaqeya 
gel ji dfı re di sohbete de hat rojeve. 
Hinekan digot; "Sedeme kembfına 

alaqeya gel, nebaşiyen Reise Beledi
ya Diyarbekire ye." Ape Musa ji di
got; "Ev weke ku meriv ji bo nebaşi
yen mele neçe mizgefte. Em ne ji bo 
reis hatin festiwale . Belediye ya gele 1 
meye. H ele ez li ser Reise Diyarbe
kire hin tiştan binivisinim, bila ew bi
bine." 

Ape Musa hin biraninen xwe ji bi 
awaki mizahi ji beşdaran re digot. Ku 
ye ki bigota; "Ev nivisa te baş bfı" , 

Ape M_!lSa dikeniya fı digot; "Hema 
ez çi dinivis im hfın dibe n baş e." 

Gelekan dixwestin kfı Ape Musa 
hibe mivane wan. Le Ape Musa bi 
niv heneki digot: "Heya nuha gelek 
tişt hatin sere min, le hele ez jiyam. 
Le ev Hizbulahi ewe min bikujin." Çi 
heyf çar roj pişti ve xeberdane Ape 
Musa hat qetilkirin. Peyva bi heneki 
bfı rasti. 

Ji bo min naskirina Ape Musa u 
bi wi re di maseki de beşdari pirtük 
imzekirine buyin bextiyariyek:.&ıezin bfı. 

Ape Musa ewe hin xizmeten giranbi
ha bikira, le neyaren gele me vala nese
kinin u ev xorte me ye 74 sali kuştin. 
Ev xwinrij, nizanin ku penusa Ape Mu
sa ewe li erde nemine; Ape Musa ewe 
di dile gele Kurd de, biranina wi ewe 
di tekoşina netewi u civaki de her tim 
biji. 

Bila sere gele me sax be. 
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ŞIRNAK VE ÇEVRESI SAVAŞ ALANI 

Şırnak vahşetini yaşayan bir okuyu
cumuz, olayla ilgili olarak bizlere şunla
rı anlatıyordu: 

"Şırnak katliamı, 18 Ağustos 

1992'de saat 18.30 sularında patlayan 
silahların senfonisiyle başladı. Bu sıra
da yaklaşık 10 kadar panzer de, sürekli 
olarak yer değiştirip evlere ateş ediyor
lardı. Roketlerin ve havanların atılma
sı, elektrik ve telefon hatlarının kesilme
sine sebep oldu. Atışların şiddetlenme
siyle, sığınaklara ve ahırlara doğru yö
neldik. Çii!'ıkü Newroz olayları daha 
belleklerden silinmemişti. Atılan izli 
mermi ve ışıldaklarla kent, birden gün
düz gibi aydınlanıyordu. İşte bu şekil
de, şehirde yükselen dumanlar ve her 
kurşun atışında çıkan çığlıklar dışardaki 

durumu iyice netleştiriyordu ... " 
Evet, 18 Ağustos'ta başlayıp 21 

Ağustos' a kadar devam eden devlet sal
dırısı kelimenin gerçek anlamıyla tam 
bir katlİarnı yansıtıyordu. Bütün bulgu
lar, bu katlİamın planlı bir şekilde yapıl
dığını göstermektedir. 

Resmi binaların kayda değer bir za
rara uğrarnamasına karşın, halka ait ev 
ve dükkaniarın yakılıp yıkılmış olması, 
devletin önceden tespit edilmiş yerleri 
hedef aldığı yönündeki düşünceleri pe
kiştirmektedir. 

Şırnak Gözleme Heyeti, hazırlamış 
olduğu raporda ilginç bir noktay~ par

mak basmaktadır: " ... D aracık sokakla
rı olan bir kentte birbirine bu kadar ya
kın ya da karşı karşıya olan binalar ara
sında yalnızca sivillere ait olanların isa
bet almış olmaları, buna karşılık güven
lik güçlerine ait binalarda bir sıyrığa bi
le rastlanmamış olması ve üstelik bu
nun bir bölümü gece karanlığında sü
ren olaylar dizisinde ortaya çıkması, sal
dırının çok iyi planlanmış cerrahi bir da
kiklikle sürdürülmüş · olan bir operas
yon olduğu izienim i yaratmaktadır." 

Devletin, günlerce Şırnak' a giriş . çı

kışları yasaklaması ve ondan sonraki sü
reçte de şehrin 30 km. uzağında bulu
nan Kasrik Boğazı'nda barikat kurulup 
girişlerin çok sıkı denetimler altında ya
pılabilmesi ve yine dışarıdan gelen bazı 
yabancı gözlemci heyetlerine şehre giri-

. şin yasaklanması, TC' nin gerçeklerin or
taya çıkışını engelleme çabalarından 

başka hiç bir şeyi ifade etmemektedir. 
TC gerçekleştirmiş olduğu bu katli

am ve yağmaya bir "haklılık" görünümü 
vermek için, şehrin gerillalar tarafından 
basıldığı iddiasını ortaya attı. Ne var ki, 
yukarıda da değinildiği gibi bu konuda 
herhangi bir bulguya rastlanmamış ve 
A. Öcalap da yaptığı bir açıklamada, 
gerillalaruk şehre girmediğini söyle
miştir. Devletin iddia ettiği gibi gerilla
lar şehre girmiş olsaydı bile bu, devle
te, halka baskı yapma ve insanları öl
dürme hakkını vermezdi. 

Katliam sırasında olduğu gibi sonra
sında da Şırnak'ın dünya ile ilişkisi ke
sildi. Şırnak'a bağlı 30 hanelik Heştan 
(Yoğurtçular), 45 hanelik Nerax (Dağ
konak), 35 hanelik Zorava köyleri ile 
Sine ve Delaka mezraları yerle bir edil
di. 

BALVEREN KÖYÜ'NE 
SALDIRI VE MEYDAN DAYAGI 

Şırnak vahşetinden iki gün sonra, ya
ni 23.8.1992'de gerillalarca Milli Jan
darma Karakolu' na düzenlene.Q baskını 
bahane eden devlet güçleri, Balveren 

köyünü top ateşine tuttular. Bu saldırı
da top merrnilerinin isabet etmesiyle 
bir kaç ev yıkıldı. Sarya Çoban (25) adlı 
5 çocuk annesi bir aylık bebesini kuca

ğında emzirirken bir top parçasının ba
ş:.na isabet etmesiyle öldü. Vesile Artuç 
(28) adlı 7 çocuk annesi de çocuklarıyla 
birlikte sımsıcak yuvasında yatarken ka
rakoldan atılan top mermisiyle evin en
kazları altında kaldı. Vesile'nin on ya
şındaki erkek çocuğu İbrahim öldü. 5 
yaşındaki kızı Ayşe, 1 yaşındaki kızı 

Gule ağır yaralandı. 12 yaşındaki oğlu 
Mehdi de bir gözünü yitirdi. Vesile de 
ağır yaralandı. · 

Vesile şunları söyledi: "Allah katille
rin ocağını söndürsün. Benim ve çocuk
larımın ne günahı vardı. Güçleri bize 
mi yetiyor." Kızı Kadriye ise "Ke wiha 
li te kiriye" sorusunu, "Topa Romiya" 
şeklinde cevaplandırdı. 

Top merrnilerinin isabet ettiği bir 
başka eyde de Durye Yıldız ağır yara
landı. 

O gecenin korkunç vahşeti daha köy 
halkının üstündeyken, sabah erkenden 
devletin güvenlik güçleri tarafından kö
yün etrafı kuşatıldı. Köyde barbarca bir 
arama tarama operasyonu başladı. İn
sanlar dışarıya çıkarıldıktan soıira evler 
yağmalandı, alt üst edildi. Askerler bir
birlerine ha bire "yıkın yakın, tugay ko
mutanının emridir" deyip kapıları kıra
rak evlerin içine hararnİ misali dalıyor
lardı. Hitlerin barbarlığını aratmayacak 
bir vahşetle köy meydanında insanları 
sıra dayağından geçirdiler. Daha sonra 
köylülere zorla "En büyük Türkiye", 
"En büyük asker" sloganları attırarak 

karakola götürdüler. 
Bir köylü bu durumu şöyle anlattı: 

"Bizi karakolda esas duruş ta bekletirler
ken, bir Binbaşı bize şunları söyledi: 
Ulan hiç birinizin alnında PKK'lidir di
ye yazılmıyor. Nerden bileceğiz hangi-

niz PKK'li hanginiz değil. Bu durumda 
hepiniz suçlusunuz. Ya çürük kavunları 
aranızdan atıp bize yardım edeceksiniz, 
ya da bundan böyle karakola tek bir 
kurşun dahi atılırsa Şırnak'tan beterini 
başınıza getiririm. Öyle toplar var ki eli
mizde; tek bir güllesi hepinizi yok ede- · 

cek kadardır." 

TARASAYDIM 
AKLIN~Z BAŞlNlZA GELİRDİ 

Balveren'den M.B. ise şunları söyle
di: "Ba~, bahçem ve tarlamız var. Fakat 
hiç birisine çıkamıyoruz. Çıktığıınııda 

ya mayınlarla, ya da askerlerin tarama 
tehdidiyle karşılaşıyoruz. Tarlaya gitti
ğİrnde hemen etrafımızı sarıp; 'ne yapı
yorsunuz buralarda? Terörist olup ol
madığınızı nerden bileceğiz. Şimdi sizi 
tarasaydık aklınız başınıza gelirdi, ' di
yorlar." 

Bu nedenle köylülerin bağı, bahçesi 
ve bostanı kuruyup gidiyor. Çünkü her 
an köylüler devlet güçlerinin döşediği 
ölüm tuzağı olan mayına çarpabilirler. 
Bu şekilde yaralanan Cane Posak (Şır
nak'ın Cevizdüzü köyünden), Lokman 

.. 

Ürek ve Harnit Ürek'in birer ayakları 
kesildi. Bunlar gibi Kürdistan'da yüzler
ce insan var. 

ÖZAL'IN V ARİLDE KIZARTMA 
DEMOKRASİSİ 

Bilindiği gibi Özal döneminde Balve
ren köyünden gözaltına alınan köylüler, 
askerler tarafından mazot varillerine ko
nulup sonra varilin etrafında ve üstün
de 45 derecelik sıcağın altında ateş yakı
lıyordu. Bu Özal'ın demokrasi anlayışıy
dı ve onun Kürt sorununun çözüm yön
temiydi. 

Şimdi de Demirel dönemidir. Dev
let güçleri köy kuşatmalarında insanları 
diri diri evleriyle birlikte yakıyorlar, ya 
da insanların üstüne gazyağı döküp yak
maya çalışıyorlar. 

Örneğin Balveren köyünden Halit 
İnal. Güvenlik güçleri tarafından köy 
kuşatılıyör, arama yapılıyor ve 60 yaşın
daki Halit İnal evinden dışarı çıkarılı
yor. Askerler, evde buldukları bir gazya
ğı bidonunu onun üstüne döküyorlar. 
Tam yakacakları sırada etrafta bulunan 
bütün insanlar birden askerlerin üstüne 
yürüyorlar ve yaşlı adamı yanmaktan 
kurtarıyorlar. 

Ahmet Erk. Yaşı yüzün üzerinde. 
Hasta yatağında yatarken jandarmalar 
aniden evine giriyorlar. O hast~ yatağın- . • 
dan kalkmaya çalışıyor. Jandarmalar ga
yet rahat bir şekilde "Yat amca, uyu 
kalkma" diyorlar. Amca kendi kendine 
"Vay ne iyi çocuklar, bana karışmadı
lar" d~rken bir bakıyor, alev etrafını ve 
evin tümünü sarmış. Amca yarı yanmış 
vaziyette zorla canını kurtarıyor . 

İşte Süleyman Demirel' in Kürt soru
nunu çözme yöntemi ve "ŞEFFAFLIK" 
anla_yışı da budur. 

Ote yandan köylüler ev yaparken ka
rakola yakın olup olmadığını, karakol
dan evlerinin taranıp taranamayacağını 
da düşünüyor. Uygun olmayan inşaat

lar yarım bırakılıyor. 

A. Dağlı - B. Dilan 

Almanya' da Şırnak Katliamını Protesto 
TC Devleti'nin K. Kürdistan'da yaratmış ofdu~u devlet terörü karşısında, ulusal de

mokratik güçler de, güçleri oranında bu devlet terörüne karşı protestolarta cevap ver
mişlerdir. 

Gerek K. Kürdistan'nda ve gerekse Türkiye genelinde TC'ye karşı protestolar sür
mektedir. Biz Batı Avrupa'da yaşayan ulusal demokratik güçler, TC'nin yaptı~ Şırnak 
vahşetine karşı boş durmadık, durmayaca~. HEYKAR olarak Şırnak olayianna iliş

kin bildiriler hazırlayıp bunlan Türkçe-ATmanca olarak da~tarak, burjuva basınının 
çarpık, halklan böl-yönet-yoket politikalannı boşa çıkarmanın bilinciyle hareket ettik. 
Bu bildiriler Batı Almanya'da yaşayan Türkiyeiiierin ve Kürtlerin bulunduklan alanlar
da da~tıldı. Bunun dışın<Ja ulusal ~çlerin birli~ne olan inancımız gere~, di~er ulusal 
güçlerle daha güçlü bir eylem birli~ i9ıte girdik. Bu eylem birliru, Şırnak'tııki vahşeti 
protesto etmek için geliştı. Eylem bırligimiz, HEVKAR, KOMKAR ve AKTIF tarafın
dan oluşturulmuştu ve daha sonra 29.8.1992 günü Şırnak'taki katliamlan protesto ve 
Şırnak halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Hamburg'da yapılan bu yürü~ş, Han
sapaltz (Steındamm)'dan TC Konsoloslu~'nun önüne kadar sürdü. Yo~n kitle katılı
mının oldu~ bu yürüyüş, konsolosluk önünı,ie protestolarla devam etti. 

A~cç;, KOMKAR, HEYKAR ve AKTIFın 27.8.1992 tarihinde da~ttıklan ortak 
bildirıde Şu görüşlere yer verildi: "Dosta ve düşmana şunıı..söylemek istiyoruz. Kürt hal
kı özgürlük ve ba~sızlı~ için, çoktandır ölümü gö~sleıTiiş, onun için gün Kürt halkı
nın bırlik beraberlik olma günüdür. Halkımızın ulusal ve toplumsal çıkarlannı hep bir
likte koroyalım ve mücadefeyi yükseltelim. Faşist TC devl~tınin sahte yüzünü ve Turan
cı mantı~ını teşhir edelim. Sahte kılıfa girmiş ikinci Saddam devletinin iç yüzünü bü
tün dünyaya anlatalım." Ve yine söylüyoruz. Biz halkız, bir ölür bin do~arız. 

Yaşasın Ba~ımsız Demokratik Kürdistan! 
Yaşasın faşızme, sömürgecili~e, emperyalizme karşı savaşan güçlerin birli~! 

VAHDETIİN AKKUZU e ALMANYA· HAMBURG 
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Kürdistan Sosyalistlerinin Birliği Yolunda 
•• . 1\. 

Onemli bir Ad1m: YEKBUN-
Geçtiğimiz Haziran ayında Kürdistan sosyalistlerinin birliği yolunda öenmli bir adım atılarak, PP KK, KUK-SE, ve KAK'ın 

birleşmeieriyle YEKBUN (Partiya Yekbuyfya Gel a Kurdistan- Kürdistan Birleşik Halk Partisi) kuruldu. 

Bu dönemde diğer bazı devrimci yurtsever güçler arasında da siyasi birlik çalışmaları var. Güney Kürdistan 'da da bazı parti ve 

örgütler arasında siyasi birlik süreçleri yaşandı, yaşanıyor. Konuya ilişkin belgeler eİimize geçtikçe yayınlıyoruz. 

Bu sayımıZda adresimize postalanan YEKBUN'un Birlik Kongresi Sonuç Bildirisi'ni yayınlıyoruz: 

A -

YEKBUN ve bazı gerçekler 
• Ferhad ÇELENG 

Kürdistan sosyalistlerinin siyasal birliği yolunda Haziran 1992'de ön~rnli bir adun atıl

dı. Uzun bir süre aralannda birlik görüşmeleri yapan Kürdistan üncü Işçi Paı:!isi 

(PPKKlı Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan-Sosyalist Eğilim (KUK-SE) ve Kürdistan Oz

gürlük Vrgütü (KAK)'nden delegelerin katıldıklan birlik kongresi ile YEKBÜN (Partiya 

Yekbi'ıyi ya Gel a Kurdistan - Kürdistan Birleşik Halk Partisi) kuruldu. 
Birlik kongresinden sonra yayınlanan sonuç bildirisi, kongre kararlan ile kongrede 

onaylanan yeni program ve tüzük bir bütün olarak incelendiğinde, hem Kürdistan sosyalist

lerinin siyasal birliğini ~amada hem de yaşanan ulusal uyanış ve yeniden diriliş sürecine çok 

yönlü ve militanca müdahale için önemli perspektiflerin benimsendiği görülmektedir. Dünya 

ve ülke soruruanna dün olduğu gıbi bugün de, kendi. ülke gerçekliğini gözönünde bulundurma

dan şabloncu yaklaşun gösterenierin aksine YEKBUN, uluslararası ve ulusal düzeydeki geliş-

meleri daha yaratıcı ve daha pratiksel kararlılık perspektifiyle de~erlendirmeJ...1:edir. 

Dünyada esen sosyalizmden kaçış fırtınasına kapılmadan, sosyalizmin evrensel idealle

rine sahip çıkarak, ama sosyalizm zeminindeki güncel tartışmalara açık ve de bu tartışmala

rın olası sonuçlan konusunda peşin önyargılara sahip olmayan perspektifle sorunlara yaklaşun, 

günümüz dünyasında sosyalist kimli~e sahip çıkınada ve onu do~atikleştirmeden veya içini 

boşaltmadan kitlelerin canlı yaratıcılığı haline getinnede önemli bir hareket noktasıdır. Sosya

lizm ve sosyalist kimlik kimilerinin iddia ettikleri gıbi salt nihai amaç olarak benimsenecek bir 

hedef olmadı~ gıb~ bugünden yarına hemen gerçekleşebilecek bir hedef de de@dir. Sosyalist 

kimlik ile sosyalist toplum olgularını da birbirlerine karıştırmamak gerekiyor. Sosyalist kimlik 
günümüzden başlayarak uluslararası ve ulusal .sorunlara yaklaşınada benimsenecek yöntemlerle 

d$udan bağlantılı olmasına ~en sosyalist toplumun inşası, nesnel ve öznel önkoşullann uy

gunluğuyla ilişkilidir. Nesnel ve öznel önkoşullan uygun olmadan salt anayasa ve yasalarla veya 

nesnel gerçekliği dikkate almayan tuturnlarla sosyalist bir toplumun k,_urulamayaca~ açıktır. 

Birlik Kongresi 'nin belgelerinden anlaşılmaktadır ki, YEKBUN, Kürt halkının ulusal 

demokratik haklarına kavuşması mücadelesinde en küçük kazanırnlara bile önem veriyor 

ve bunun için kararlı mücadelenin gerekliliğine inanıyor. Fakat bu yaklaşımı, stratejik he

def olarak ''ba~sız demokratik bir Kürdistan cumhuriyeti"nin kurulması amacıyla ba~-

lantılı olarak benimsiyor. . 
Yakın ve uzun vadeli stratejik ve taktik hedeflere varma mücadelesinde somut koşul

lara denk düşen bütün mücadele yol ve yöntemlerinin (banşçıl, banşçıl olmayan, kitle 

gösterilerinden silahlı halk ayaklanmasına dek varan) meşru görüldüğü ve bunun gerekle

rinin bundan böyle büyük bir kararlılık ve titizlikle yerine getirilece~i de Birlik Kongre

si'nin belgelerinde ifade ediliyor. 
B;t"lik Kongresi'nin belgelerinde Kürt ulusal kurtuluş mücadelesiyle uluslararası daya

nışmanın sa~arunası için komünistlerden dindarlara dek varan bütün kişi, parti, örgüt, 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla kişilikli bir ilişkinin gerekliliği vurgulanıyor, bu do~l

tuda girişimlerin kararlı bir biçimde sürdürülmesinin önemi belirtiliyor. 
Kürdistan'ın di~er parçalanyla sıkı işbirliği ve ilişkinin önemine dikkat çekilirken Ku

zey Kürdistan'da sosyalistlerden yurtsever dindarlara; PKK'dan TKSP, KUK, TSK ve Riz
gari'ye kadar genişleyen bir yelpazede bütün ulusal demokratik güçlerle güç ve eylem bir

liklerinin, cephelerin oluşturulması için YEKBÜN'un üzerine düşeni yapaca~ parti yet-

kilileri ifade ediyorlar. . 
Daha bir dizi konuda önemli ve pratik gerekleri yerine getirildiği taktirde ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücac:J.elesinde atılırnlara yol açacak kararların alındı~ ve perspektifie

rin benimsendiği, YEKBUN yetkililerince belirtiliyor. 
Kürdistan sosyalist, devrimci ve yurtseverleri olarak Y!!KBÜN'u de~erlendirirken ki

mi çevrelerin hemen önyargılarla yaklaştıklan gibi (Yeni Ulke ve Welat'ın önyargılı yak

laşunlan örnek gösterilebilir) birlik süreçlerine hep benmerkezci bir anlayışla bakılırsa 

Kürdistan'daki ulusal uyanış ve yeniden diriliş sürecinin bizlere yüklediği görev ve sorum

lulukların üstesinden gelmek mümkün olmaz. Her ge),işmenin olurnlulu~unu-olumsuzlu~u

nu, yaşanan süreçte etkinliği ne olursa olsun bir örgüte koşulsuz destekle belirlemek 

do~ bir tutum de~dir. 
Sorun Kürt ve Kürdistan sorunu olunca DYP, ANAP, SHP, MÇP; DSP, RP gibi par

tiler ile kimi "solcular"ın aynı telden çalmalan hiç mi biz Kürdistan sosyalist, devrimci ve 

yurtseverlerine ders olmuyor? Sadece tek tek parçalarda değil Kürdistan genelindeki ge

lişmelerle kendini uluslararası platforrnlara yansıtan ulusal uyanış ve dirilişi yeni yeni za

ferlerle taçlandırmak için örneğin Kuzey Kürdistan'da siyasi örgütler düzeyinde YEK-

. BÜN, PKK, KUK, TKSP, RIZGARİ ve TSK gibi hareketler; değişik düzeylerde mevcut 

Kürt dergileri, dernekler, kültür merkezleri, vakıflar, özgün korniteler neden asgari müş

tereklerde güç ve eylem birlikleri yapmasınlar? Güç ve eylem birlikleri yapamıyorlarsa pa

ralel eylemlilikler yapabilirler, suçlama ve karalamalara başvurmayabilirler. Bütün bunlar 

mümkündür. Yeter ki kiminde az kiminde çok olan önyargılar bir tarafa atılabilsin. 

YEKBÜN ve di~er bazı birlik çalışmalarına, şu veya bu etkinliği olan paiti ve örgütle

re, platforrnlara e~er böylesine ulusal ve duyarlı bir yaklaşım gösterilmezse kazançlı çıka

cak olan Kürt halkı de~, onun düşmanlan olacaktır. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki parti ve 

örgütler, devlet ve iktidar, dergi ve dernekler, bunların hepsi Kürt halkının özgürlüğüne 

ve ülkenin ba~ızlı~a kavuşmasında birer araçtırlar. Araçlar amaçlara hizmet ettikle

ri sürece önernlidirler. Araçlar amaç haline getirilirse veya artık amaçlara hizmet etme

yen araçlarda ısrar edilirse, böylesi tutumların geleceği yoktur. Güçlü olan, herşeyi kendi

sinde somutlaştınrsa veya atomize olma aşamasına gelmiş olan, kendi ve kendisi dışında

ki gerçeiqeri görmezse yaşanan süreci ulusun uyanışı ve yeniden dirilişi lehine omuziaya

bilmek zorlaşır. Bu konuda YEKBÜN da, PKK da TKSP de, KUK da, Rızgari de, kısaca 
kendisine sosyalist, devrimci ve yurtsever diyen bütün parti, örgüt, çevre ve kişiler yaşa

nan süreçteki konurnlanna denk düşen görev ve sorurnluluklarla karşı karşıyadırlar. 

BİRLİK KONGRESİ 
• • • • 

SONUÇ BILDIRISI 
Kürdistan'da sosyalist parti, örgüt 

ve kadroların siyasal birliğini sağlama
da önemli bir adım atıldı. Kürdistan 
Öncü işçi Partisi (PPKK), Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşçuları-Sosyalist Eğilim 
(KUK-SE) ve Kürdistan Özgürlük Ör
gütü (KAK) arasında uzun bir süreden 
beri devam eden, sosyalist birlik çalış
maları, Haziran 1992'de Kürdistan'da 
yapılan ve her üç hareketten delegeie
rin katıldıkları BiRLiK KONGRESi ile 
sonuçlanarak Kürdistan Birleşik Halk 
Partisi (YE.KBÜN) kuruldu. 

Birlik Kongresi'nde Kürdistan'daki 
güncel politik dur.um, yakın ve uzun 
vadeli stratejik ve taktik hedefler, mü
cadele yol ve yöntemleri, örgütsel so
runlar ve nedenleri, Kürdistan'ın diğer 
parçalarında yaşanan gelişmeler, böl
gesel ve uluslararası durum gibi temel 
konuiar ayrıntılı bir şekilde değerlendi
rildi, önümüzdeki süreç açısından ya
şamsal önemi olan kararlar alındı. Da
ha önceden hazırlanıp örgüt birimlerin
de tartışrnaya sunulan program ve tü
zük taslakları da görüşülüp değişiklik
leriyle birlikte kabul edild i. 

Kuzey Kürdistan'da TC'nin kirli sa
vaşı tüm pervasızlığ ı ile sürdürdüğü 
bir dönemde toplanan ve aynı zaman
da YEKBÜN'un da Birinci Kongresi 
olan kongremiz, sömürgeci TC Devle
ti'nin Kürdistan'da uyguladığı yıldır

ma, sindirme ve giderek imha etme 
politikalarına rağmen Kürt ulusal uya
nış ve bilincinin gün geçtikçe gelişip 
boyutlandığı gerçeğinden hareketle 
Kürdistan'da yaşanan süreci değerlen
dirdi. Bölge valiliği, Özel Ordu, Özel 
Tim, GAP Bölge idaresi, GAP TV, Köy 
Koruculuğu, geniş muhbir ve istihba
rat ağıyla; olağanüstü hal ve diğer ba
zı özel yasa, kararname ve genelgeler
le Kürdistan'daki egemenliği sürdür
meye çalışan TC' nin açmazlarının her 
geçen gün derinleştiğini vurgulayan 
Birlik Kongresi, Kürt ve Kürdistan soru
nuna ilişkin olarak TC' nin geleneksel in
karcı politikalannın iflas ettiğini belirtti. 

Kongremiz DYP-SHP Hükümeti'
nin Kürt realitesini tanıdığına ilişkin 

açıklamasının bir aldatmacadan öteye 
gitmediğini, geleneksel inkarcı politika
larının iflasından sonra daha da belir
ginleşen "sapa ve havuç• politikasının 
sistemli bir biçimde devam ettiğini be
lirtti. Birlik Kongresi, devrimci ve yurt
severlerin TC'nin Kontrgerillası ve di-

ğer karanlık odakları tarafından kaçırı

lıp katledilmelerinin, sokak ortalarında 
infaz edilmelerinin sömürgeci devletin 
yalan ve demagojilerini açıkça ortaya 
koyduğunu vurguladı. 

Kürt ve Kürdistan sorununa ilişkin 

en ufak bir adım için bile kararlı müca
dele edilmesi gerektiğine inanan Birlik 
Kongresi, yakın &tratejik hedef olarak 
sömürgeciliğin, emperyalizmin ve on
ların Kürdistan'daki yerli egemen güç
lerinin ekonomik, politik ve askeri ege
menliğine Ulusal Demokratik Devrim 
ile son vererek, bağımsız demokratik 
Kürdistan Cumhuriyeti' ni kurmayı be
nimsedi. Kongremiz, bağımsız demok
ratik Kürdistan'ın kurulmasından son
ra Kürdistan'da emeği ile geçinen tüm 
insanların ortak çaba ve katılımıyla 

gerçekleşecek sosyalizme geçişin sos
yo-ekonomik, politik ve düşünsel ko
şullarının yaratılması mücadelesinin 
süreceğini, Kürt halkının nihai kurtulu
şunun sosyalizmde sağlanacağını be
lirtti. 

Kongremiz, hem güncel taleplerin 
yerine getirilmesi hem de ülkemizde 
sömürgeci boyunduruğun yıklimas ı 

için Kürdistan sosyalis!. devrimci de
mokrat ve yurtsever parti ve örgütle
rin güç ve eylem birliklerine, ortak 
cephelerine büyük bir değer veriyor. 
Ulusal Demokratik Güçbirliği'nden 

(UDG) Tevger'e kadar bu alanda atı
lan adımların başarı ve başarısızlıkları
nı değerlendiren Birlik Kongresi, Kürdis
tan'da mücadeleci güç ve eylem birlikle
ri, cephelerin oluşması için mevcut de
neyimler de dikkate alınarak gereken 
adımiann atılmasını kararlaştırdı. 

Birlik Kongresi'nde mücadele yol 
ve yöntemleri, geçmiş sürece eleştirel 
bir yaklaşımla ayrıntılı bir şekilde değer
lendirildiler. Bağımsızlık mücadelesinde 
belli alanlarda yaratılan olumlu kazanım
lara rağmen, çeşitli mücadele yol ve 
yöntemleri kullanılıp bunların doğru bir 
uyumu sağlanamadığından, üstlenilen 
tarihsel misyonlara uygun mücadelenin 
geliştirilemediğini belirten kongremiz, ül
kemizdeki sömürgeci boyunduruğun yı
kılması için ihtiyaç duyulan bütQu alan
larda mücadelenin yoğunlaştınlmasını 

kararlaştırdı. Partimiz, ulusal kurtuluş 

mücadelesi ve halkımızın ulusal çıkarlan 
için varolan bütün olanaklan kullanma
ya, yenilerini yaratmaya kararlıdır. 
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•• 
ULUSAL MUCADELEDE 

•• • 
KURUMLAŞMANIN ONEMI 

Kürt ulusunun kendi kurtuluşunu ger
çekleştirmek için yüzyıllardır kesintisiz bir 
mücadele süreci içinde oldu~u ve bu do~
rultuda sayısız fedakarlıklarda bulundu~u 
herkesçe kabul edilen bir gerçekliktir. Ezi
len sömürge ulusların tarihi, hiç bir halkın 
mücadele vermeden ve kanını akıtmı;tdan 
özgürlü~üne kavuşamayaca~ını apaçık or
taya koymaktadır. Ne var ki bu mücadele 
tarihi aynı zamanda sadece kan döküp 
çeşitli fedakarlıklarda bulunmanın da kur
tuluş için yeterli bir güvence sa~layamadı
~ını göstermektedir. 

Halkımızın gerçekleştirdi~i başkaldırıla
rı sadece askeri yöntemlerle bastıramaya
ca~ını gören egemen sömürgeci devletler 
her zaman de~işik yöntemlere başvurarak 
hareketleri ilkin zayıftatmış ve son aşama
da da askeri sindirme harekatiarına baş
vurmuşlardır. 

Sözkonusu ayaklanmaların başarısızlı
~a u~ramasının önemli sebeplerinden biri 
de hiç kuşkusuz örgüt bilincinin gelişme
miş olması ve yine bundan ötürü düzenli 
bir hareket birli~inin sa~lanamayışıdır. Bu
rada kastetti~imiz "örgüt" ve "hareket birli
~i", kelimenin dar anlamında ele alınma
maktadır. Politik örgütlenmeler dahil her 
türlü kurumsal faaliyetler söz konusudur 
burada. 

Geçmiş yüzyıllarda kimi olumsuzluklar 
ülkenin sosyo-ekonomik yapısının görece 
gerili~i nedeniyle pek kolay aşılacak gibi 
de~illerdi. Ancak günümüide ça~daş bir 
ulusal-toplumsal yapılanmanın oluşturul
ması için gerekli nesnel zeminler daha bir 
elverişli hale gelmiştir.. Bizler bu durumu 
de~erlendirerek "kurumlaşma• temelinde 
bütün toplumu baştan aşa~ı örgütleyip, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemi
zin dayanıklı ve kalıcı payandalar üzerin
de yükselmesini sa~lamalıyız. 

Son yıllarda çeşitli yayın organlarının 
çıkarılması ve dernek, kültür merkezi, en
stitü, vakıf gibi kuruluşların oluşturulması 
yönünde çaba sarfedilmesi, kurumlaşma
ya olan ihtiyacın ve bu ihtiyacın görece 
de olsa bilince çıkarılmasının birer göster
gesidir. Bu alandaki çalışmalar yaygınia
şıp derinlik kazandıkça, anti-sömürgeci 
mücadelemizin süreklili~i ve başarısı için 
gerekli öznel etkenler daha bir güçlene
cektir. 

Ulusal bilinci ne kadar gelişmiş olursa 
olsun, bir halk e~er disiplinli bir mücadele 
gelene~ine sahip de~il~e. kurtuluşunu ko
lay kolay sa~layamaz. üzeilikle ulusal tari
himiz geniş bir kitlesellik temelinde ve 
ateşli bir yurtsever ruhla yapılan ayaklan
maların bir ço~unun, disiplinsizlik ve iç ör
gütlenmenin zayıflı~ı nedeniyle büyük zor
lukları aşamadıkları ve yenilgiye u~radıkla
rını gösteren sayısız olaya tanıktır. 

Daha önceki dönemlerde gerçekleştiri
len genel ayaklanmalarda, halkımızın as
keri olarak yenilgiye u~raması, mücadele
nin geçici de olsa belli bir süre için kesinti
ye u~ramasına ve bu süreç içinde de bü
yük bir da~ınıklık ve başıboşlu~un do~ ma
sına yolaçmıştır. Yenilgi süreçlerinin örgüt
lü bir geri çekilme biçiminde gö~üslenme
mesi sonucu oluşan koas ortamında işbir
likçijik e~ilimleri gelişmiştir. Bu e~ilimler, 
deviMin kendisine ba~ımlılaştırdı~ı kesim
ler ar~ılı~ı ile Kürdü Kürde kırdırma politi
kasını yaşama geçirme temelinde yurtse
ver dinamiklerin filizlenir filizlenmez da~ rtıi
ması yönünde büyük olanaklar elde etme
sini sa~lamıştır. 

Halkımızın çeşitli kurumlar aracılı~ıyla 
örgütlendirilmesi, olası yenilgilerin bozgu
na dönüşmeden örgütlü bir geri çekilişi 
ve hatta, bir alandaki başarısızlı~ı yaşa-

• Cemal ÖZÇELiK 

mın başka alanlarında gerçekleştirilecek 
mücadelelerde elde edilecek başarılarta 
dengeleme zeminini yaratacaktır . 

Kurumlaşma, sadece bu kurumlar için
de de~il, YC!Şamın bütün alanlarında sür
dürülen mücadeleterin de organize ve di
siplinli bir şekilde gerçekleşmesini sa~la
yacaktır. Çeşitli alanlarda mevcut olan ki
mi başıboşluklar gerçekte toplumsal yapı
mızın geri kalmışlı~ı ve bundan ötürü olu
şan kollektif çalışma ve kollektif davran
ma bilincinin zayıflı~ı sonucu gündeme 
gelmektedir. 

Ulusal bilincin zayıflı~ı. kurumlaşmayı 
nasıl engelliyorsa aynı şekilde kurumlaşa
mama da ulusal bilincin yeterince derinlik 
kazanmasını engellemektedir. Kürt bireyle
rinin toplumsal ilişkiler içerisinde yo~rulup 
sosyal yönden gelişmesi ve yine bu i lişki 
ve çalışmalar sayesinde ulusal bir bilinç 
ve ulusal bir kişilik kazanmasında kurum
laşmanın oldukça büyük yararlar sa~laya
ca~ı bilinen bir gerçekliktir. Bugün ekono
mik, sosyal ve siyasal açıdan dünya gene
linde belli bir gelişme seviyesine ulaşmış 
toplurnlara bakıldı~ında, bu ülke insanları
nın birden fazla dernek veya örgüte üye 
oldukları görülmektedir. 

Ülkemizde egemen devletlerin, halkla
rımız için örgüttera üye olmayı bir öcü gi
bi gösterme çabalarına ve bu yönde bü
yük haskılara girişmalerine ra~men, insan
larımızın kitlesel bir şekilde legal veya di
~er meşru örgüt saflarına akın etmeleri, 
hiç kuşkusuz gelecek için umut verici ve 
sevindirici bir durum oluşturmaktadır. An
cak mevcut örgütlenmelerle yetinilmemeli 
ve elden geldi~ince yaşamın tüm alanları
nı kapsayacak kitlesel örgütlenmelere gi
dilmelidir. Bunlara örnek vermek gerekir
se; Kürt doktorlar birli~i, Kürt mühendisler 
birli~i. üretim ve tüketim kooperatifleri, ya
pı kooperatifleri vb. akla gelebilecek her 
türlü örgütlenme tarzı gerçekleştirilebilir. 
Bu tür örgütlenmeler elbetteki sendikal-
mesleki tipte örgütlenmeler olacak ve ge
nel çerçevede bu nitelikteki örgütlerde 
uyulması gereken prensiplerle hareket 
edecek. Bununla birlikte ekonomik-de
mokratik gerekçelerle kurulacak olan bu 
kitle örgütleri do~al olarak ülkemizde geli
şen mücadele ve di~er çalışmalardan etki
lenerek daha baştan, politik niteli~e bürün
memekle birlikte, politik bir atmosfer için
de çalışacak ve aynı zamanda politik mü
cadeleyi de geliştirici bir rol oynayacaktır. 

Kurumlaşma devletleşmanin alt yapısı
dır. E~er bütün uluslar gibi Kürt ulusunun 
da ba~ımsız devlet kurma hakkı temelin
de kendi kaderini tayin etmeyi başarması 
isteniyosa, buna giden yol şimdiden dö
şenmelidir. 

Bugün ülkemizin güney parçasında 
halkımız, henüz biçimi netleşmemiş de ol
sa özgürlü~e do~ru yol almakta ve fiili bir 
devletleşma do~rultusunda hareket et
mektedir. Bu yolda başarılı olmanın temel 
koşullarından biri de hiç kuşkusuz halkın 
örgütlendirilmesi ve kurumlaşmadır. Hatır
lanaca~ı gibi halkımız, ülkemizin bu parça
sında 91 Mart'ında ayaklanarak Kerkük'
ten Zaxo'ya kadar tüm parçayı kurtarmış
tr. Ne var ki, ellerinde önemli miktarda si
lahları olmakla beraber, Irak rejiminin sal
dırıları karşısında, kurtarmış oldu~u toprak
ları koruyamamıştı. E~er halk örgütlü ol
saydı ve disipline alışık olsaydı belki so
nuç daha farklı olur ve G. Kürdistan'ın sta
tüsü de yine daha farklı bir düzeyde olur
du. 

Peşmergeler yıllarca da~lık bölgelerde 
savaşıp kurtanimış bölgeler yarattıkları hal
de, şehirlerde buna paralel bir siyasi mü-

cadele geliştiremedikleri gibi, demokratik 
ve mesleki alanlardaki mücadeleler de 
çok cılız kalmıştı. Bu alanlarda geçmişten 
beri sürüp gelen bir gelenek olmadı~ı için 
de bugün G. Kürdistan'da kurumlaşma 
çalışmaları oldukça yavaş ilerlemekte ve 
oluşturulan kurumlar da kendilerine denk 
düşen fonksiyonları yerine getirebilecek 
yapı.l.anmaya henüz ulaşamamışlardır. 

Ulkemizin bu parçasındaki kurumlaş
ma sorunu kendisini özellikle askeri kuv
vetler içinde hissettirmektedir. Peşmergele
rin eski tipteki örgütlenmesi artık mücade
lenin ve kazanımların ulaşmış oldu~u bo
yutlara denk düşmemekte ve tüm peşmer
gelerin tek bir ordu biçiminde reorganize 
olmaları kendisini dayatmaktadır. Ayaklan
ma sırasında Kürtlerin eline son derece 
modern silahlar geçti~i halde, Saddam'ın 
saldırılarına karşı bu silahları kullanabile
cek teknik elemanların eksik olması hatta 
bazı silahları kullanabilecek bir tek elema
nın bile bulunamadı~ı hala hatırlardadır. 

Kurumlaşma sorunu ele alınırken, bu
nun de~işik çalışma yöntemlerini içeren 
tüm boyutları birlikte de~erlendirilmelidir. 
Bunun için her alandaki olanaklardan aza
mi bir şekilde faydalanılarak, bunların kar
şılıklı olarak birbirlerini beslemeleri sa~lan
malıdır. Legal planda Kürtlerin kendi kim
likleri ile kurumlar oluşturmaları önündeki 
engeller dikkate alınarak, Kürt kimli~inin 
meşrulaştırılması için çabalar bu noktada 
yo~unlaştırılmalıdır. 

Son dönemlerde kurulan vakıf ve en
stitü gibi kurumlar sırf Kürt kimli~i taşıyor 
diye faaliyetleri yasaklanabilmektedir. 
"Kürt Kültür Va~·nın yasaklanması ye res
mi başvurusu yapılan "Kürt Hak ve Özgür
lükler Vakfı"nın da yasaklanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmasrmn tek gerekçesi, on
ların sahip oldukları kimlikleridir. Mahke
meler bu yasaklamaları getirirken, TC ·ya
salarına göre "ırk esasına dayalı" olarak 
vakıf veya di~er örgütlerin kurulmasının · 
yasak oldu~u gerekçesine dayanmaktadır
lar. Oysa bu gerekçe "Türk" kimli~i ile çe
şitli tiplerde kurumlar oluşturanlara uygu
lanmıyor. Kürt Kültür Vakfı'nın faaliyetleri 
yasaklanırke·n, Türk Kültür Vakfı rahatlıkla 
faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bu çifte 
standartın "yasal" kılıfı da şöyle uydurulu
yor: "Irk . esasına dayalı" kurum oluştur
mak için Içişleri Bakanlı~ı'ndan izin almak 
gerekiyor. Haliyle, Türk kimlikli olanlarına 
izin verilirken, Kürtlerinkine izin verilmeye
cekl 

Bu çifte standart uygulamaları basit ve 
önemsiz gözükmekle birlikte üzerinde cid
diyetle durulması gereken bir noktadır. 
Uluslararası kamuoyu nezdinde TC'yi zor 
duruma düşürebilecek ve O'nun ırkçı uy
gulamalarını deşifre edebilecEıf bu halkayı 
iyi de~erlendirmek gerek. Bugün TC, Kürt 
kimli~inin yasaklanması konusunda ulusla
rarası kamuoyunu ikna edebilecek kayda 
de~er hiçbir gerekçeye sahip de~ildir. 
Kürt aydınları bu avantajdan hareketle, 
Kürt kimli~ini ve giderek halkımızın kendi 
kaderini tayin etme sorununu dünya ka
muoyu nezdinde gündemleştirerek, bizle
re yeni dostlar kazandırabilmelidirler. 

Kimlik mücadelesi verilirken dayatıcı 
olmak gerek, ancak bu noktaya ilelebet ta
kılıp, "madem ki bize kendi kimli~imizle 
kurum oluşturmamız yasaklanıyor, o za
man biz de kimli~imizi direkt yansıtmaya
cak kurumlaşmalara gitmeyelim" gibisin
den dar anlayışiara da saplanmamalıyız. 
Bütün çabalara ra~men açık kimlikle çalış
ma olana~ ı bulunamazsa, ulusal kimli~imi
zi pratik faaliyetlerimizde ortaya serme yo
luna gitmeliyiz. 

Legal plandaki kurumlaşmanın, e~er 
sa~lıklı bir tamele dayandırılamazsa, işlevi
ni tam olarak yerine getirmeyece~ini göre
bilmeliyiz. Bütün halkımızı temsil edebile
cek bir "ulusal cephe" oluşturulamadı~ı sü
rece, legal alandaki kurumlar kapsayıcı 
bir yapıya bürünemez. Her yurtsever çev
re, kendi derne~ini, kendi kültür merkezi
ni, kendi enstitüsünü, kendi vakfını vb. 
oluşturma yoluna gitmekte ve bu yüzden 
de bu kurumların herbiri sadece belli anla
Y,IŞiara s~hip insanlara ulaşabilmektedir. 
Orne~in Istanbul'da kurulan Kürt Enstitü
sü her nekadar bütün Kürtlere hitap etti~i
ni belirtse de gerçekte de~işik anlayıştan 
insanlara ulaşamamaktadır. Bu açıdan is-

t.~nen düzeyde olmasa da Kürt Hak ve 
Ozgürlükler Vakfı'nın daha geniş çarçeveli 
oldu~u söylenebilir. Bu kopuklu~u gidere
bilmek için, bir yandan legal planda ortak 
çalışma ve birlik zeminini zorlarken, öte 
yanda bütün ulusal demokratik güçlerimi
zin içinde yeralaca~ı bir cephenin oluştu
rulm.?sı için elverişli zeminler yaratılmalı
dır. Ulkemizin her dört parçasında oluştu
rulacak cephelerin temsilcilerini bir araya 
getirecek ve uluslararası planda bütün 
Kürt ulusunun iradesini yar.sıtacak bir "ulu
sal otorite"nin teşkil edilmesi, uzun vade
de her Kürd'ün istemi olan Birleşik Kürdis
tan'ın kurulması için atılmış ilk büyük 
adım olacaktır. ~ 

Ulusal kurumlaşma, halkımızın sahig. 
oldu~u enerjinin ölçülü bir şekilde sarfedil
mesini ve mücadelenin esas yükünü 
omuziayan emekçi halk kitlelerinin asgari 
düzeyde yıpranmasını sa~lar. Bölük pör
çük sürdürülen çalışmalar kayda de~er 
sonuçların alınmasını engelledi~i gibi, in
sanların umutsuzlu~a ve giderek yılgınlı~a 
kapı imalarına yol açar. Bu türden olası bir 
sürece engel olmak bütün yurtsever ve 
devrimci güçlerin görevidir. 

Ulusal kurumlaşma, niyeti ne olursa ol
sun, de~işik kişi ve çevrelerin halkımızın 
sırtından geçinerek "politika" yapmalarının 
önünü de tıkayacaktır. Bugün kimi sol çev
reler, Türk halkını örgütleyip mücadele saf
larına kanalize etmeye çalışmak yerine, ül
kemizde gelişen mücadelenin "şakşakçılı
~ını" yaparak adeta parsa toplamaya çalış
maktadırlar. Söz konusu kişi ve çevreler, 
mücadelenin a~ırlıklı yükünü omuziayan 
harekete yaranmak için de, Kürdistanlı 
di~er devrimci ve yurtsever güçleri kara
lamayı kendileri için asli bir görev hali
ne getirmişlerdir. Bunların a~ızlarından 
düşürmedikleri "müthiş" sloganları ise 
"halkl arın kardeşli~i"dir. Oysa halkların 
kardeşli~i ancak mücadele süreci içeri
sinde gerçekleşebilir. Kürt halkı bu ka
dar savaşıp Türk halkı için de kimi elve

. rişli olanaklar yarattı~ı halde, Türk halkı
nın sempatisini kazanaca~ına, giderek 
artan bir şekilde tepkisini kazanıyorsa, 
bunda görevlerini ·yerine getirmeyen 
çevrelerin de payı yok mudur? Türk hal
kı, TC'nin kendisini de ezdi~ini görme
yana kadar, halkımızın mücadelesine sı
cak bakmayacaktır. Ya da başka bir de
yişle Türk halkı, milliyetçi propagandala
rın etkisine kapılıp "devletine• sarıldı~ı 
müddetçe Kürt halkına dost gözüyle 
bakmayaca~ı gibi, halkımız, ulusal de
mokratik hakları için savaştıkça, O'na 
olan düşmanlı~ı daha da artacaktır. Ya
ni Türk ve Kürt halklarının kardeşli~ini 
pekiştirrnek için halkımızın mücadelesi
nin boyutlanması veya soyut bir şekilde 
"yaşasın halkların kardeşli~i" sloganının 
atılması yetmiyor. Zonguldak'ta ekono
mik taleplerle aya~a kalkan onbinlerce 
işçi, polis-jandarma kordonuyla karşılaş
tıklarında "bizimle u~raşaca~ınıza gidin 
do~udaki teröristlerle u~raşın" dedikle
rinde, Türkiyeli devrimcilere düşen en 
büyük görev bu hareketi örgütleyip poli
tik bir biçime büründürmek iken, kimile
ri bu "sıkıcı" görevle u~raşmaktansa "ya
şasın halkların kardeşli~i" ya da "yaşa
sın Kürt halkının mücadelesi" gibi slo
ganları tekrar etmekle yetindiler. (Bu 
eleştirileri getirirken yukarıdaki sloganla
rın ajitasyon-propaganda düzeyinde hiç
bir olumlu rol oynamadı~ını iddia etmi
yoruz tabiki.) Ancak, gerçek enternasyo
nalistterin görevi, kendi halklarının mü
cadelesini bir kenara bırakıp, savaşta 
Kürt halkını ön safiara sürüklemek de
~il, bütün a~ırlı~ıyla Kürt halkının omuz
larına çökmüş olan savaş yükünün, di
~er halklar tarafından da pratik içinde 
omuzlanmasını sa~lamaktadır. 

Bugün yaşamın her alanında ulusal 
kurumtaşmaya gidilmelidir. Bu konuda 
en büyük sorumluluk, yıllardır gerilla sa
vaşı yürüten harekete düşmektedir. Bu
·nun yanında di~er hareketler de bu ko
nuda ellerinden gelen tüm çabaları sar
fetm'3kten kaçınmamalıdırlar. Şu da bir 
gerçek ki, ulusal ittifaklar da ancak mü
cadele süreci içerisinde şekillenebilir. 
Biçimi ve aracı ne olursa olsun, müca
deleci olmayan hiçbir birliktelik amacı
na ulaşamayacaktır. 
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Ulusal KurumlaşmadaYeni Adimlar 
Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı 

Nisan 199l'de Saddam rejiminin saldırılan sonucu yüzbinlerce Kürdün açlık ve 
ölümle yüzyüze gelmesi üzerine oluşturulan Kürt Soykınmını Önleme Komitesi ile 
başlayıp Kürt Hak ve Özgürlükler Girişim Komitesi adı altında çe~!tli çevrelerden ge
len Kürt aydınlan tarafından sürdürülen çalışmalar, Kürt Hak ve Ozgürlükler Vakfı'
nın kurulması ile yeni bir aşamaya ulaştı. 

Çeşitli tarihlerde yapılan toplantılada çalışmalar belli bir olgunlu~a ulaş~ıktan son
ra, Vakıf Hazırlık Komisyonu'nun girişimleriyle 10 Mayıs 1992 tarihinde Istanbul'da 
kurucu üyelerin katıldı~ geniş bir toplantı düzenlendi. Bu t6plantıda taslak üzerinde 
tartışılarak uygun görülen düzenlemelerle Vakıf senedi son biçimini aldı . Aynca yapı-
lan seçimler sonu.cu yönetim kurulu üyeleri tespit edildi. 1 

Yönetim kuruluna seçilen isimler şunlardır: Şerafettİn Elçi, Mehmet Ali Eren, Ha
san Deniz, İbrahim Aksoy, Yılmaz Çamlıbel, Refik K~rakoç, Ali Beyköylü, Mehmet 
Emin Kardeş, Mehmet Parlak, Reınzi Çakın ve Cemal Ozçelik. 

Yönetim kurulu kendi içinden Şerafettin Elçi'yi başkan, Mehmet Ali Eren'i ise 
başkan yardımcılı~a seçti. " 

Vakfın yönetim kurulu 7 Eylül 1992'de yaptı~ bir basın toplantısı ile vakfın kuru
luşunu resmen ilan etti. Vakfın kuruluşuna devlet tarafından izin verilip verilmeyecejp 
ise 10 Kasım 1992 tarihinde Beyo~u Asliye Mahkemesi'nde verilecek kararla belli ola-
cak. ' 

Basın toplantısında Şerafettin Elçi, yönetim kurulu adına yaptı~ açıklamada şu gö
rüşlere yer verdi: 

''Türkiye'de demokratik gelişmenin yolu, Kürt sorununa demokratik yaklaşım~.an 
geçer. Kürt sorununa demokratça yaklaşılmadıkça, Türkiye'de demokrasi gelişmez. Oy
leyse, Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu de@, Türklerin ve baŞcalannın da sorunudur. 

Kürt sorununa insanca ve demokratça yaklaşım, başkalan için bir insani görev ola
bilir. Ancak Kürtler açısından bu, sadece bir insani görev de~, aynı zamanda kaçınıl
maz bir milli görevdir. 

İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiye inanan ve dünyanın neresinde olur
sa olsun bu hakiann ihlallerine karşı duyarlı olan biz bir grup Kürt, ~ensubu oldu~muz 
Kürt halkına reva görülen ve uygulanan haksızlıklara karşı ilgisiz ve seyirci kalamazdık. 

Oz.QÜI'Iü~:ler Vakfi . Yönetim Kurulu üyeleri basm toplant1smda. 
(Foto: Özgür Gündem arşivi) 

Bu nedenle Vakıf senedinin 3. maddesinde belirlenen: 'Anti sömürgeci bir anlayış
la başta uluslarm kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere, Kürt dil, kültür, edebiyat, ta
rih, sanat bilim, ekonomi, sa~, spor, temel hak ve özgürlükler alanında araştırma ve 
etkinliklerle, Kürt halkının bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutlarda dayanışma. ve 
gelişmesine katkıda bulunmak amaçlaoru gerçekleştirmek karaoyla 'Kürt Hak ve Öz
gürlükler Vakfı'nı kurduk. 

Vakfın tescili için, mahkemeye başvurumuzu yaptık. 
Girişirnimize karşı resmi makamlarm takınaca~ tavır, Kürt sorununa yaklaşımın 

önemli bir göstergesi olacaktır. 

Girişimimizin engellenmesi, Kürt sorununun çözümünde, devletin her türlü de
mokratik hak arama yollaoru kapalı tutaca~ anlamına gelecektir. Demokratik hak ara
ma yollannın kapalı tutulması, di~er hak arama yollaona meşruiyet kazandırır. Dev
let, antidemokratik hak arama yollanndan şikayetçi olma hakkını kaybeder. 

Kürt sorununun çözümünü demokratik platformlardan çekip, antidemokratik plat
formlara itmenin, vebali büyüktür, topluma ödetilecek faturası a~dır. Bunda ne Kürt
lerin, ne Türklerin ve ne de hiç kimsenin yaran yoktur. 

Böylesine bir ortamdan ancak demokrasiye inanmayan halk düşmanı odaklar yarar
lanabilir. Böylesine şer güçlerine fırsat yaratılmamalıdır. 

İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiye ve uluslarm kendi kaderini tayin 
hakkına inanan bizler, Kürt halkının var~ kabul eden, Kürtlerin meşru haklaoru el
de etme mücadelesini destekleyen herkes ve her kurumla, dayanışma ve işbirli~den 
kıvanç duyaca~ belirtmek isteriz." 

Kürt ulusal uyanışı kendini enstitü ve vakıf kuruluşlannda da gösteriyor. 
İstanbul'da kurulan Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı, Kürt Kültür Vakfı ve Kürt 

Enstitüsü bunun açık gösterge/eridir. TC'nin baskı/anna rağmen Kürt 
yurtseverleri ulusal kurumlannı yaratmada karqrlıdırlar. 

Bu her üç kuruma ilişkin gelişmeleri aktanyoruz: 

Kürt Kültür Vakfı 

Yetkililerden aldı~ bilgilere göre 
Kürt Kültür Vakfı, kuruluşu için gerekli ön 
çalışmalan tamamlayarak ve 22 Haziran 
1992 tarihinde resmi başvurusunu yaptı. 

Kürt Kültür Vakfı'nın kuruculan şu isim
lerden oluşmaktadır: İsmail Beşikçi, Musa 
Anter, Feqi Hüseyin Sa~ıç, Abdurrahman 
Dürre, İbrahim Gürbüz, · Thşar Kaya, Cem
şi d Bender, Talat İnanç, Hatip Dicle, Süley
man İmamo~u, Ahmet Türk, A. Melik Fı
rat, İhsan Çölemerikli, Necdet Bulda~, Mus
tafa Ünal, Senar Turgut, Filiz U~ Ibrahim 
Çerimli, Eşber Y~urdereli, Münir Ceylan, 
Pertev Işık, Zeki Bozalan ve Faik Bulut. 

Kürt Kültür Vakfı, Kürt dili, edebiyatı, 

tarihi, co~afyası, folklorü, müzijp, sosyoloji
si, etnografyası, arkeoiojisi ve di~er bilim, 
kültür ve sanat dallannda araştırmalar, tanı
tım, yayın ve yeniden inşa faaliyetleri yürüte
cektir. Kendisine ba~lı enstitünün çalışmala
oru yürütebilmesi için maddi ve .nanevi her 
türlü destejp sa~layacaktır . 

Kürt Kültür Vakf1 kuruculan bir arada. 

Kürt Enstitüsü 
Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Kültür 

Merkezi (MKM) Ltd. Şti.'nin ana sözleşme
sinin 39. maddesi gerelPnce kuruldu. 
MKM'ye ba~ olarak oluşturulan enstitünün 
amaçlan şunlardır: 

a) Dil, tarih, edebiyat, etnografya ve sa
nat dallan alanında araştırma ve inceleme 
yapmak. 

b) Avrupa, Rusya, Amerika ve di~er ül
kelerdeki Kürt enstitüleri ve di~er uluslarm 
enstitü ve kültür merkezleriyla di;aloglar ku
rar, kültürel dayanışma ve iletişimi sa~ar. 

c) Kürt dili, tarihi, edebiyatı, folkloru vs. 
konularda düşünce alışverişinin sa~anması 

Bunlara ek olarak, ilkokul, ortaokul, lise, 
üniversite ve lisans üstü ejptim yapan ö~e
tim kurumlan ile; anaokulu, çocuk kreşleri, 
yurtlar, huzurevleri, düşkünevleri, konakla
ma, dinlenme ve e~enme vb. amaçlı sosyal 
tesisler, dersaneler, gençlik köyleri ve hasta
neler açınak, çalıştırmak ve finanse etmek 
konulannda çalışmalar yürütecektir. 

Arnaçianna uygun olarak Kürt Kültür 
Vakfı, radyo, TV, gazete, dergi vb. gibi ba
sın yayın araçlaoru kurmayı, işletmeyi ve fi
nanse etmeyi de önüne hedef olarak koymuş
tur. 

Yurt içi ve dışında çeşitli burs ve kurs 
olanaklaniu hazırlamak ve gerçekleştirmek 
de, Kürt Kültür Vakfı'nın amaçlan arasında
dır. 

Kürt Kültür Vakfı Yönetim Kurulu: 
A. Melik Fırat (Onursal Başkan) 
Hatip Dicle (Yönetim Kurulu BaŞcanı) 
Eşber Ya~urdereli (Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı) 
İbrahim Gürbüz (Yönetim Kurulu Say-

manı) 
Yaşar Kaya 
Senar Turgut 
Zeki Bozalan 

(Foto: Vak1f arşivinden) 

ve çeşitli konularm tartışılaca~ konferanslar 
düzenler. 

d) Kürt kültür ve sanat de~erlerinin der
lenip merkezileştirilmesi, korunması, yenilen
mesi ve yayılması için çalışır. 

e) Kürt sorununun kültürel, sosyal, eko
nomik, tarihsel ve siyasal boyutunu. ulusal ve 
uluslararası. kamuoyuna yansıtmak için etkin
likler örgütler. 

Enstitü kuruculan ise şu kişilerden oluşu
yor: Dr. İsmailtlleşik9.; Dr. Cemşit Bender, 
Feqi Hüseyin Sa~ç, lbrahim Gürbüz, Mu
sa Anter, Abdurrahman Dürre, Yaşar Kaya, 
Süleyman İmamo~u, Talat İn~nç. 

Enstitünün başkanlı~ Isınail Beşikçi .. 
getirilirken, geçici yönetim kurulunun Musa 
Anter (şehit edildi), Abdurrahman Dürre ve 
İbrahim Gürbüz tarafından olu§turuldu~ 
bildirildi. . 
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Asimane bilind. Li hinek cihen dine 
asiman ji dere n din bilindtir xuya ye. Li 
welaten Skandinavya bi erde re ye. De
ma mirov bi re ve diçe, mirov dibeje 
qey we sere mirov li asiman bikeve. 
Li wan deran asiman nizm e, behnçi
kin e u ya heri xirab kem ster e. Ji ro
nahiya dine u ji nizrobuna asiman 
ster li wan welatan pir naxweyin. Ji 
xwe reçika kakeşan li wan deran ne 
diyar e. 

Gerek Li Kurdistana Başftr 

Şeva 19' e hezirane deme ez li se be
ra tixı1be Kurdistana Iran, Iraq u Tirki
ye, li herema Lolane, li sere zozaneke 
pististan raketibı1m u min temaşeyi wi 
asimane ho bilind u wan steren vala di
kir, ev hat bira min. 

15'e heyiva gulane, roja ine di deri
ye Xabure re ez derbasi Kurdistana 
Iraqe bfım. Mebest ji gera min ditina 
beşek ji welate min ye azadkiri bfı. Li 
wi welate azadkiri, miroven serbilind, 
we di diroka beşek xwe de cara yekem 
hilbijartinek gişti ji bo Reber u parla
mentoye çekirina. Di xiyala min de her 
tim tirsek hebu, geh tezinek dihatin la
şe min, min digot we Kurd bi sertirazi 
ji ve hilbijartine xilas nebin, geh kefx
weş bfım, ji ber li vi welati edi her kesi 
hew daxwaza biratiye, aşitiye dikir. Ya 
heri giring fı piroz avakirina parlamen
toye u xilasbfına gel ji zordariya Sed
dam bu. 

Axa sebrin 

Dema ez hatim ber pira Xabur peşi 
çaven min li paceyek mezin ket. Li ser 
pace nivisandibfın: "Bi xer hatin Kurdis
tan€!'' . Wexte ji seytera polisen Tirkiye 
derhas bfım u çfım wi mile pire, şahi
yeke rayen laşe min vegirtin, wek beli
tek vede, ye~car laşe min behesti bfı. 

Axa Kurdistana başur axeki sebrin 
e. Xal fı mamen min behs dikirin, bere 
dema bo ba~irganiye diçfın Zaxo, zeh
metiya heri mezin ew bfı ku xwe bigihi
nin wi mile tixı1b. Wexte digihan wi mi
li, sebra wan dihat, dile wan rihet dibu. 

iro li Kurdistana başur gurmegurma 
dile hemu milete Kurd e. Li ser lingan 
mana wan, we bibit heviyek ji hemu 
beşen Kurdistan€ re. 

Gava derbasi wi aliye pire bfım, du 
peşmergan xerhatin dan min u ez reki
rim gumrika Brahim Xelil. Li wir miro
veki ki.ı bere peşmerge bfı, Mihemed 
Seid, arikariya min kir: Min nave xwe li 
deftera qeyde nivisi, 50 mark bo heqe 
ketina hundir da. Deme min ev rekupe
kiti dit, ruye min geş bfı, herweki yen vi 
kare medeni dikin qet li sere çiyan bi 
salan peşmergati nekirine. Min digot 
peşmergen li sere çiya hatine deşte, we 
nekarin kare rismi bi re ve bibin. Qeh
remanen romanen Yaşar Kemal hatin 
bira min. Ew qehremanen ku li sere çi
yari orduyeke xwe li ber wan nedigirt, 
gava dihatin deşte, mexlubi fen fı ffıten 

bajariyan, an ji planen qeymiqame qe
zayeke biçlık dibfın. 

Li zaxo çfım Buroya Tekiliyen Li 
Gel Xelke. Peyayeki ciwan, dora 28 sa
li li pişt maseyeke perdekiri runişti bfı. 
Buro ne giredayi tu partiyan bu. Çend 
karkeren li we dere kar dikirin, ji par
tiyen di Bereye Kurdistani de hatibfın 
hilbijartin. Min u rojnamevaneke Hal
landi xwest we evare biçin Hewlere. 
Evar bfı, dereng bu, nexwestin me bi
din ser re. Ji Zaxo ta Hewlere bi seya
re neziki heft sieta ne. We şeve em li 
maleke ku ji mevanan re hatibfı vaverki
rin, razan. 

Ava Qendile 

Roja şemiye, pişti siet l2.00'an min 
u rojnamevana Hollandi toyotayek çol
bir, bi arikariya karkeren bfıroye kire 
kir u me da ser riya Hewlere. Wexte 
mirov ji Zaxo ber bi Dihoke diçe, re 
xweş e. Le pişti Dihoke riya çiya dest 
pe dik e ku ter k ort u çal e. Seyare (ere
be) nikare Jez pe ve bi çe. Bi re ve h eta 
em gihan şete Qendile, du caran tekere 
seyara me teqiya. Heta em hatin ber şe
ti, wext li me bfı nehe şeve. Pişti siet 
heşte keleka li ser ave ji naxebite. Mec
buri em bi kayikek biçlık derbasi wi mi
le ave bun, ji wir me seyarek din kire 
kir fı bere xwe da havingeha Silahedin, 
cihe mekteb siyasi ya Partiya Demokrat 
a Kurdistana Iraqe fı mala seroke par
tiye Mesud Barzani le. 

Bi re de ji ziqziqa seyare, ji westane 
fı ji birçina em ji ker ketibfın. Gava em 
di ber Şeqlawa re burin u gihan Silahe
din, dile me carek din rihet bfı. Le hej 
em ji seyare peya bibfın, nebibfın, yeki 
got "wile hilbijartin du rojan hatiye paş
vedan." Deme min ev gotin bihist, her
weki yek bedrokek ava qerisi bi ser min 
de bike. Her kese tiştek digot, hinekan 
digot ji tirsa Seddam e, hinekan digot 
Parti u Yekiti li hev nakin. Le sebebe 
esasi sextederketina hibra ku Elmanya 
rekiri bfı. Berey Kurdistan! fı Komita 
Bilind ya Hilbijartine li ser ve yeke be
yan dabfın, le rojnamevan fı xelke je ba
wer nedikir. Her we şeve min xwe gi
hand Hişyar Zebari fı pirsa sederne paş
vedane je kir. Wl ji min re beyi veşar
tin, got bi rast! ji sebeb qelbderketina 
hibre ye. Pişti wi wisa got, bi dileki ri
het ez çfım xwaringeha otela Karux fı 

min li wede baş kerbe xwe li xwarine 
vekir. 

Bihara Har 

Sibehe deme hişyar bfım fı derke
tim, çi bibinim; li sere çiyayeki me, bi
har e, tebata hişinayiye li nev axe naye, 
kulilk u daran sere xwe hildane fı ber 
bi asimana ve bezine. Li sere vi çiyayi 
Seddam qesren wele ava kirine ku mi-

rov je şaqis dimine. Havingeha Silahe
din u bi dehan havingehen din yen li 
Kurdistane, heta beri saleke ji wek gar
sina Erehan bfın . Dihatin li ve dere, bi 
peren petrola kurdan, kef u şahi diki
rin, gundiyen Kurda ji, li deşta Besraye 
u cihen din kelegerma havine dixwarin. 

Her we roje ez çfım Hewlere, ku 30 
km dfır e ji Silahedin. Hewler bajareki 
gewre li deştek fire ye. Dora milyoneke 
nifusa wi heye; bi xaniyen dutebeq, xwe
yi beroli fı baxçe, kolanen fire fı rezkiri
na xaniya bi awayeki spehi, dide nişan
kirin ku Hewler bajareki modern e fı 

bo nimfıne ji Diyarbekire pirr bi serfi
bertir e. 

Li Hewlere ez çfım malbenda Parti
_ ya Komunista Iraqe. Li wir min seroke 
partiye Eziz Mihemed dit fı pe re li ser 
rewşa hilbijartine peyivim. Eziz Mihe-

med zelarneki navsere, le çespan e. Ew 
bixwe Kurde Hewlere ye. Ji çend goti
nen Wl yen peşi diyar dibe ku dixwazin 
bibin partiyeke Kurdistan! u tekiliyen 
xwe li Partiya Komunist~ Iraqe veqeti
nin. Wl hinekf: belısa xetera lihevnehati
na parti fı Y ekitiye, li ser "otonomi" fı 

"fedrali''ye de kir. 

Diçim secde 

Pişti behneke min pirsiyarek "ne di 
cihe xwe de" ji Eziz Mihemed kir. Min 
got ev parlamentoya Kurdi ya ku we be 
avakirin, we parlamentoyek mili fı bur
juwazi be. Weki partiyek komunist hfın 

· çi "dibejin bo ve yeke? Camer beyi ku 
xwe paşve bide, sere xwe rakir, lamaşe
yi nev her du çaven min kir fı bi nerma
yi u dev li ken got: "Ez ji bo parlamen
toya Kurdi ya mili fı burjuwazi diçirn 
secde!" 

Pişti gotina wl, ez fikirim, edi we 
serketin her bo gele kurd li Kurdistana 
başfı.r be. Dubenditiyen di navbera par
tiyan de zeif bfıne, edi mirov ji tu tişti 
natirse. Gelo bo çi pişti ewqes neyareti 
fı. birakujiye iro hemu kes u parti tev 
belısa Kurdistanek azad u dostaniya li 
nav civate dikin. Egera mezin tecrfıben 
salan e, tirsa ji Seddame be wijdan e u 
tegihiştina yekbfıne ye. Wek Fazil Mi-

ran, mesule PDK'e li Dihoke, gotiye: 
"heger iro ew şehiden ku dişere biraku
jiye de şehid bfıne, ji gora xwe rabuna 
fı. rewşa iro biditina we 'lenet' li me bi
anina. We bigotan madem hun de li 
hev bihatan ev çi birakuji bfı. we bi · sa
lan li me da kirin." 

EZE JI PARTIYA XWE DERKE
VIM, EGER ... 

Li komita ı ya Yekitiye bi Resul Şa
suwar re peyivim. Ewi digot ev şanse 
me ye dawiye ye, heger ve care ji em bi 
hev re bi birati nedin fı nestinin mirina 
menezik e . . 

Ewi digot heger roj bet, parlamento 
biryareke bide fı partiya min Yekiti pfı
te bi we biryare neke, eze dest ji parti
ya xwe berdim fı bigihim partiyek din. 
Ewi digot em terefdare federasyon€ 
ne, le heger parlamento biryara otono- · 
miye ji bide, erne we biryare qebfıl bi
kin. 

Kurdistaneke serbixwe 

18'e heyive ligel Hişyar Zebari rfı.

dinem. Ew Zebariye ji xwe piştrast, he
vi dike ku li seransere Kurdistane pira
niya · dengan bigrin ... Ferqeki berbiçav 
di navbera siyaseta Parti u Y ekitiye de 
mesela "otonomi'' fı. "federasyone" ye. 
Zebari: 

- Em dixwazin tişteki arnade bikin. 
W ek her kes dizane peşniyara ama deki
rina hilbijartine ya partiya me bfı. Le 
em gaven xwe hedi hedi davejin. Ama
dekirina liilbijartine bixwe dide xuyaki- · 
rin ku em gaveke berew serxwebune di
çin. Le em weki partiyen din zede tesri
hatan nadin. 

- Ev meclisa ku em dikin ava bikin 
we dergeheki mezin li ber gele Kurd li 
Ewrfı.pa fı li dine veke. Ji iro pe ve we 
meclis li ser nave gele Kurd temsilkari
yeke baş bike. Weki parti, em dibejin 
iro rewşa, gele Kurd ji bo serxebfıne ne 
amadeye ye, le heger meclis biryara ser
xebfıne bide, erne riayeta we biryare bi
kin. 

Kalemereki diroki 

Weneyeke di sere xwe de bineqişi
nin; bajareki mezin, li ber dere xwende
gehen hemfı taxan xelke baje;·, yen ji 
18 saliye mezintir, ketine dore bo den
ge xwe bidin. Sihare bi elinde re niziki 
şeş heft hezar kes ketine dore, kipini ji 
kesi naye, yek xwe di ber ye din re na
ke, wisa bedeng le ji xwe ewle, serbi
lind li benda dora xwe ne. Li wedere pi
remereki 80 sali, pişti ku ll sietan li 
dore rawestayi, kaxeza dengdane di des
ta de, te ber sindoqa dengan, radiwes
te, sere xwe radike, li dor u bere xwe 
dinere fı paşe ji bi rfıkeniti rondik ji ça
ven wi ten. Ere ev pire kal denge xwe 
daveje sindoqe fı. ji nişka ve wek xorteki 
16 sali kulma xwe berew asimanan bi
lind dike fı marşa kurdi ya neteweyi 
"Ey Raqib" dixwine. 

Bersiv hat 

Roja ine evari encamen hilbijartine 
yen resmi hatin. Bi preskonferanseke 
seroke Komita Eilind Ya Hilbijartine, 
Emir Evdilkerim Hewezi encam xwen
din. Li gor wan n etican kese ji % 51' e 
dengan ji bo Reberiye nestandibfın, 

lewra diviyabfı hilbijartina reber dubare 
bibfıya. Bo parlamentoye Parti u Yekiti 
niziki hev deng standibun. Parti % 44.5 
u Yekiti% 44.3. Dengen wan partiyen 
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biçlık ji li herduya hatin levekirin; Parti 
% 50.22 fı Yekiti% 49.73. 

Pişti xeberdana Emir Hewezi, Me
sud Barzani fı Celal Telebani ji her li 
eyni cihi preskonferansek dan. Gotina 
muşterek ya herduyan ev bfı: "Ji iro pe 
ve erne di mesela yekitiye de bibin ni
mune bo gele Kurd". Herduyan ji li ser 
hev çend caran dubare kirin fı gotin: 
"Em birayen bev in, tişte beri giring 
berjewendiyen gele Kurd in." 

Pişti preskonferanse Celal T.elebani 
yekser çu me~teb siyasiya Yekiti ya ku 
li derveyi Hewlere li ser reya Silherlin 
e. Wek rojnamevan min dixwest ez ne
rinen wl di derbeq hilbijartine de biza
nim. Gava ez çfım mekteb siyasiya Ye
kitiye rebere min yekser ez birim oda 
ku Celal Telebani le bfı. Rojnamevan 
xerib hew ez tene li wir bfım. Telebani 
direj direj belısa neticen bilbijartine, te
kiliyen Parti fı Yekitiye, muzakeren li 
gel Seddam fı rewşa dine kir. Wl got: 
"Riya Bexda kore bfı, edi kes bira Bex
daye fı Seddam neyinin bira xwe. 
Her guhdari hikumeta Iraqe ne
kin, Iraq çi ye!" Bo tekiliyen li 
gel Partiye ji: "Min peymanek 
taybeti li gel Kak Mesud imza ki
riye. Ji iro pe ve kes be ye di te
şebbusa muzakeran ji li gel Sed
dam nake. Seddam hemfı hesa
be xwe li ser lihevnebatina me di
kir, le me ew hesabc wl her ave 
de · bir. Niha Seddam dibeje: 
'Wey segbav Celal, te ev ji ani 
sere min!'. Wi digot qey em fı 
Parti li hev nakin, ewe (Seddam) 
bi Partiye re peymaneke çeke fı 
paşe ji li ser sere me wer hibe. 
Le ew nizane min çi heban kir 
sere wi". 

Evari Ine xwezi hfın hemu li 
Hewlere b~na. Pişti neticen hil
bijartine eşkere bfın fı biryara 
avakirina hikumeta koalisyone 
hat dayin, ·asimane Hewlere bi 
qirqira guleyen keleşinkofan fı 
doşkan roni bfı, te digot qey bi 
bezeran şiltaq bilavetine. Xelke Hewle
re, terefdaren Parti fı Y ekitiye bi h ev 
re şahiyek be hed fı hesab dikirin. Bi 
alayen kesk fı zer, jin fı zarok li eyni se
yaran siwar bibfın fı şiaren dostaniye di
avetin. Yek ji wan şiara _ wiha bfı: "Ka
ka fı Mama bira ye, pişt li Seddam şik
yaye!" 

Kultura Xerbende 

Roja ine 19'e Hezirane ez fı rebere 
min Ş ivan Evdila Serrac ji Hewlere der
ketin. Bi otobuse ketin re, di her Silahe
din, Şeqlawa, Herir, fı Xelifan re der
has bfın fı sernişfıv çfın Geliye Eli Beg; 
Geliyeki kfıvi, har fı bi selım e. Carna 
mirov dibeje qey ha ve saniye, saniya di 
we tirimbela me bifire. Em li qehwexa
na li geli rfıniştin, me biraya Efes Pil
sen vexwar. Çima Efes Pilsen? Çinki pi
raniya erzaqe Kurdistana başur iro ji 
Tirkiye te kirrin. Ji piskewitan bigire ta 
ar, şekir fı ron hemfı ji Tirkiye ten 
anin. Ne hew erzaq, xirbekultura Tirki
ye ji evder vegirtine. Eanden Brahim 
Tatlİses, Emrab, Ceylan fı gelek nehu
nermenden din yen li wan xirabtir, meş
hUr in li Kurdistana başur. 

Deme em ji geli derketin fı li mile 
xwe ye raste çiyaye Korrek bela, yekser 
çfıne qeza Soran. Li wir baregebe gum
riga tixfıbe Irane l;ı.eye. Li gumrige ban
keyek, depoyek fı karker fı peşmerge 

hebfın. Geza Soran qezayek nfıavakiri 
ye. Piraniya xaniyen we bo karfıbaren 
eskeri hatine bikaranin. Gumrik bi xwe 
ji ketiye xaniye istixbarata eskeri. 

Li gumrige digel peşmergeyeki ku ji 
Kerkfıke bfı, peyivim. Talib Eziz, 25 sa
li, be jin, be mal, fı be mirov. Miroven 
wl, 19 kes, wexte hikumete eriş ani ser 
gunde wan, hatin girtİn fı ji we roje ve 
beserfışfın in. Talib Eziz miroveki be
deng, camer fı serbilinci e. Wexte diaxi
vit mirov dibeje qey wl bi nermitiya 
xwe kul fı kederen dayiken hemfı peş
mergen şehid fı xelken mişext bfıyi, kiri
ne gilolik fı di quncikeki dile xwe de ve
şarti ne. 

- Her tene bi sere xwe mame, pirr 
zor e carek din ji nfı ve mal fı haleke 
ava bikim. lro li banka gumrike dixebi
tim. Sibe nizanim ka we çawa jine bi
nim, bibim xweyi erz fı eyal. 

- Çi heviyen te ji şoreş fı hikumeta 
nfı -hene? 

- Ez bawer dikim ku we şoreş ser bi-

keve, dewlimendiyen Kurdistane we li 
Kurdistane ben serf kirin fı welate me 
ji nfı ve bet avakirin. Hinge eze bika
rim bibim xweye mal fı haleke fı dest 
pe jiyana sivil bikim. Heger min baweri 
bi şoreşe nebfıya, jixwe nedibfım peş
merge. 

Li qeza Soran, Diyana, Silemani, 
Helebçe fı gelek cihen din mişextiyen 
Kerkfıke fı dorfıberen we hene ku di ça
dir fı xaniyen beserfıber de dijin. Nex
weşi fı birçiti bfıye parek ji jiyana wan. 
Arikari? Ki arİkari'ya wan dike? Daira 
Penaberan ya Yekitiya Milletan fı çend 
rexİstinen din yen xerib li wir in .. le ari
kari'ya ku ew bi penaberan re dikin tera 
abora wan ya deh rojan ji nake. Di se 
mehan de careke, sere kesi heşt kelo 
ar, du kelo şekir, 250 gram rfııi, çar ke
lo birine fı du kelo fasfıle didiİı wan. 

Li gumrika Soran peşmerga ji me 
re gotin ku teyaren Tirkan ten gunden 
me bomba dikin fı erz fı eyale me diku
.jin. Min xwest biçim wan gunden bom
bakiri bibinim. Seddam wexte cenga 
Iran fı Iraqe de re biriye sere hemu çi
yayen Kurdistane fı sermil fı berzanen 
wan çiyan ji hemu mayinkiri ne. Çiya
yen Kurdistana başfır bilind in fı ter ax 
in. Çiya fı deşt di nav hev de ne, geli
yen wan tije gund in fı gunden wan ji 
avi ne. Ez yek fı yek belısa wan gundan 
nakim, ji her hemfı hatine kavilkirin, 
hew çend malek le mane. 
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Heşt teyaren Tirkan yekşeme, roja 
31 gulane hatibfın gunde Berkime, De
row, Sinin fı konen zozaniyan li Lolane 
bombe kiribfın. Li Derow bi Ziber Eh
med Mirza fı bire wl Zirav re axivim. 
Li gor gotina wan teyare hatibfın ser ra
sere gund fı bombayek "inqodi" jorde 
berda bfın. Bomba li hane mala Sile
man ketibfı fı ew kuştibfı. Dore 50 ke
walen wan ji hatibi'ın kuştin. Dema em 
ji Derow buhirin, em li ser şunware ko
çeran bfın. Dibejim şunwar ji ber zoza
niyen wl wari tirsa teyaren Tirkan bar 
kiribfın. Teyaren Tirkan sihareke, hej 
pez li her beriye de hatibfın bombayek 
li nive koyiya mihan dabfın fı 72 mih 
kuştibfın. Bi gule duşkan singike kon ji 
bini rakiribfın fı çend kes birindar kiri
bfın. Li Lolane bixwe xiveten peşmer
gan gulebaran kiribfın, le kes nehatibfı 
kuştin. Bo çi Tirkiye wiha dike. Gel di
beje me ji Seddam ne bes bfı, veeare 
dora Tirkiye ye me bikuje. 400 gund li 
wi serhidfıde Kurdistana bakur hene k·· 

. -

xweye wan newerin vegerin ser. 

Tirk iı Seddam 

Wisa diyar e Tirkiye naxwaze ew 
gunden Seddam vale kir!, ava bibin. Bi 
bihana erişen Partiya Karkeren Kurdis
tane, PKK'e, her çend roja we teyaren 
Tirkan ben çend gundan bomba bikin fı 
biçin. Tirkiye qenc dizane ku ew gun
den ew bomba dikin ne kampen PKK' e 
ne, le jl xwe re le tine. PKK ji rewşa 
taybeti ya Kurdistana lraqe nade peş 
çav fı xwe ji operasyonen eskeri yen li 
ser tixub nade paş. Le berevaji erişe di
be ser Kurden başur bixwe. Ebdulla 
Ocalan bixwe di rojnama·Welat de goti
bfı ku: " .. .le berna em wiha nasekinin, 
erne bi ser wan de herin, ji dijmin be
tir, erne wan hilinin." 

Em şeveke li Lolane, li kavile gun
de Şex Reşid razan, Sihare ji em batin 
Berkime fı ji wede çfın sere çiyaye Ke
leşine, li ser tixfıbe Kurdistana lrane. 
Kcleşin ji nave xwe diyar e, bibar, ha
vin fı pehizan ·hertim şin e. Koçeren 
Surçiya ji herema herava Gendile hati
ne konen xwe li sere vi çiyaye bilind, 
şin fı terkeviyen berfe vegirtine. 

Observatorya Astronomiye 
ya Neteweyi ya Iraqe · 

Em roja şemiye, 20'e hezirane ji 

herema Lolane vegeriyan hatin Rewan
duze fı ji wir ji çfıne Bexale. Bexalli ge
liyeki kfır e. Li wede ji neva qehwexarre 
fı xwaringeh bi kar tinin. Le wext li me 
dereng bfı fı me dixwest her eyni roje 
biçin sere çiyaye Korrek. 

Bere, di wexte hikumeta Seddam de 
xelke nediweriya neziki qontara wl çiya
yi ji b ibe. Li sere wl Korreke hewqes bi
lind. Seddam, Observatorya Astrono
miye ya Neteweyi ya Iraqe (Iraqi Nati
onal Astronomical Observatory) ava ki
riye. Ji bill observatoryome radarek pir 
mezin ji heye. 

Ji Xelifane me taksiyek girt fı ketin 
evraziya çiye. Ji bine çiyayi ta biç! sere 
wl li 38 virajan diziviri. Pişti niv siete 
kate tey! sere çiyayi, herweki dine he
mu be her linge te. Ji wede mirov Gen
dil fı dorubere we, Mergesore, Lolane, 
çiyayen li ser tixfıbe Kurdistana bakfır, 
çiyayen li ser tixfıbe Kurdistana lrane, 
ta havingeha Silherlin fı gelek cihen din 
dibine. Li gor riwayetan Seddam bi we 

observatoryom fı radare trafika 
di navbera Iran, Irak fı Tirkiye 
kontrol dikir. Belki ya hemfı Roj
bilata Navin ji. 

Observatoryom bi xwe ji du 
avahiyen weki qoban pek te. 
Yek ji ya din mezintir e. Bina 
mezin ji rfıye erde neziki 40 m et
ran bilind e, şeş heft tebeq ji di 
bin erde de ne, berfireya malde
ye we dora 80 metran e. Di bine 
erde re berdfı avahi digihin hev. 
Wexte şkestina Seddam, wl pira
niya tişten obsarvatoryume fı ra
dare eskeran bi xwe re birine. 
Yen mayin ji xelke ya şkenandi
ne ya ji birine. Niha bew kadane 
~aye li ser lingan maye. xelqe 

,.ttablo fı bafone li binayan peçayi 
je kirine fı bi heşt dinaran kelo 
firotine İraniyan. 

Bajare kavil bfıyi 

Pişti em ji Korrek hatin xwa
re, em çfın li hinek gundan ji geriyan, 
çfın Silernaniye fı ji wir me bere xwe da 
Helebçe. .. Helebçe. Din ya tev dizane 
Seddam li wir çi wehşet kiriye. Tişte ku 
min nedizani herifandina xaniyen baja
re Helebçe bfı. Şeş mehan pişti qetli
ama Helebçe eskere Iraqe hatibfı ew
der kiribfı heremek eskeri. Nehelabfı 

kesek hiçe wan deran, heta şere Iraqe ı 
fı Hezen Muttefiq li Kuwete. Di wl şeri 
de Seddam eskeren xwe ji bajare He
lehçe kişandiye fı bajar yekcare bi . 
TNT' e li h ev giredaye fı bajar ani ye 
xware. Xaniyek bi tene ji li ser piya ne
maye. Hinek tax bfıne wek giren xerca 
inşaatan. Bi nivisandine fı gotine nika
rim belısa rewşa Helebçe bikim, pewist 
e her kes bi çave xwe bibine. Helebçe 
niha ji "ava" ye. Mebesta min ji avabu
ne hebfına xelke ye li we dere. Xelk ha
tine ser malen xwe, xwe kirine nav wan 
xiçfıxeliçan fı dewami jiyana xwe dikin. 

Helebçe bajareki kevnare ye, dfınge
ha şair fı edihan bfıye. 

Asimane bilind. Li Kurdistane asi
man ji gelek cihen din bilindtir xuya ye. 
Dema mirov li Kurdistane bi re ve di
çe, qet hisa ku asiman binerin, hfın tu 
caran je ter nabin. Li şahişevan asima
ne Kurdistane wek bfıkeke xemilandi
ye. Ke ew dil heye bere xwe ji bfıkeke 
xemilandi a Kurd vede? 

• Arif .dREVAN 
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Güney Kürdistan'da 
belirsizlik sürüyor 

• Rıza Polat 

Güney Kürdistan halkımızın içinde 
bulunduğu politik belirsizlik hali de
vam ediyor. Böyle bir durum, her türlü 
olasılığa gebedir. Özgür vatan parçası
nın yarattığı coşku, birçok inşanımızı, 
olayı objektif değerlendirme perspektifin
den uzaklaştırıyor. Ancak biraz soğuk
kanlı ve duygusallığa kapılmadan Gü
ney Kürdistan'daki durumu gözden ge
çirdiğimizde bölge ve dünyada güçler 
dengesine bakıldığında satrançta oldu
ğu gibi Kürtlerin sıkıştırıldığı ve düşman
larını zorlayacak veya mat edecek ham
lelerden yoksun olduğu görülecektir. 

Gerçekten de Kürtlerin, Türkiye'nin 
boyalı basınında abartıldığı kadar işle
ri yolunda değil. Aksine Kürtlerin duru
mu tam da bir belirsizlik içinde si:irüp 
gidiyor. Kimse Batı'nın zaman zaman 
kopardığı boş fırtınalara kanmasın. Ne 
Saddam'ın kısa sürede gideceği var, 
ne de uluslararası anlaşmalarla Kürtle
rin geleceğinin güvence altına alınaca
ğı sözkonusu. Bu nedenle, Yalçın Kü
çük, Uğur Mumcu ve Doğu Perinçek 
gibi, Tür!< kemalistlerinin paniğe kapıl
masına hiç gerek yok. Emperyalizmin 
bölgede kuracağı bir "Bağımsız Kür
distan• ufukta görünmüyor. Kürt ka
muoyu Yalçın Küçük' ün· Kürdistan'da 
boy veren hadiselerin öerinlik boyutu
nu çarpıtan sözlerine kanmamal ı. Aksi
ne Güney Kürdistan'da buz üzerinde 

duran mevcut statü bil.e çok ciddi teh
likelerle yüzyüzedir. 

Güney Kürdistan'da Kürtler yüksek 
bir siyasal olgunluk örneği göstere
rek, Kürdistan tarihinde ilk kez demok
ratik ve katılımı yüksek bir seçim yaptı
lar. Seçim propagandası süresi ve se
çim sonuçlarına kadar Kürt siyasi par
tileri övünülecek bir siyasi tutum gös
terdiler. Kürt halkı yaşamında ilk kez 
öz iradesiyle Kürdistan'ın bir parçasın
da kendisini temsil edecek bir parla
mento oluşturdu. 

Kürtler toplum olarak yapılan se
çimlerle başlayan yeni örgütlenme sü
recine çağdaş bir demokrasi için kolla
rı sıvayarak girdiler. Hatta bununla da 
yetinmeyip pratik adımla.r bile attılar. 
Bugün Güney Kürdistan'da Kürt siya
si partileri en zor sınavları vermekle 
karşı karşıya oldukları çok zorlu bir sü
reci yaşamaktalar. Güney Kürdistan'
daki gelişmeler ve onu bekleyen tehli
keleri hertaraf etmekte Kürt halkının 
gücü ve takatının yeteceğine dair cid
di kuşkular da orta yerde duruyor. Bu 
yurtsever Kürt hareketinin. kendi yü
kümlülüklerini yerine getirarnernekten 
kaynaklanmıyor. Eğer açıkça söyle
mek gerekirse bugün Güney Kürdis
tan'da iç dinamizm her şeyi belirleye
cek ve tehlikelerin üstesinden gelecek 
güçten yoksundur. Kürdistan'ın bu par
çasındaki gelişmeler ve gelecekteki Kürt 
halkının elde edeceği statüyü hayati an
lamda belirleyen bir yığın dış unsur var. 

Hiç kimse ABD ve Batı'nin Sad
dam üzerine kopardığı tırtınaya kan
mamalı, onlar açısından daha da 
Irak'ta Saddam alternatifsizdir. Belki 
herkes Saddam'ın gitmesi konusunda 
hemfikirdir .. Ancak işin aslı, ABD, Batı 
ve Araplar Saddam'ın yerine gelecek 
birini daha bulamamışlar. Bu, Irak ger-

çeğinde sanıldığından daha da zor
dur. Birkere hiç kimse Irak'ta oluşa
cak yeni iktidarda Şiilerin etkin güç ol
masından yana değil. Şiilerin Irak yö
netiminde belirli bir güç haline gelme
leri iran'ın Basra Körfezi'nde güçlen
mesini sağlayacağından bütün Arap 
yönetimleri, kendilerini tehdit altında 
hissedecekler. Görüldüğü kadar ne bir 
Arap ülkesi, ne ABD ne de Avrupa böy-
lesi bir gelişmeyi kabullenecek. _ 

Öte yandan Kürtlerden başka hiç 
kimse Irak'ta demokrasiden yana de
ğil. Geniş demokratik hak ve özgürlük
lere sahip bir demokratik Irak'ın halk 
tarafından örnek alınıp bütün Arap ül
kelerinde kurulu düzenleri sarsacağı · 
kesin... Bunun için de Arap dünyası
nın karşı olduğu bazı politikaları ABD 
ve Batı, lrak'a dayatmaktan kaçınacak
tır. Onların açısından demokrasinin 
başka bir tehlik'eli yüzü de yukarıda 
değinilen Şii unsurudur. Hiç kimsenin, · 
Irak'da yapılacak ilk demokratik seçim
lerde Şiilerin çoğunluk sağlayacağı ko
nusunda kuşkusu yok. Bu tabloda Ceza
.yir örneği ortadadır. 

Irak'taki bu zorlukları aşmada Kürt · 
ulusal hareketinin gücü yeteceğe ben
zemiyor, üstelik kendisinin elde ettiği 
kazanımlar bile tehlikeyle yüz yüze. 
Güney Kürdistan'da yapılan seçimler
de islamcı partilerden tutun Irak Ko-

münist Partisi' ne kadar herkese seçi
me girme serbestisi tanındı. Bugün bir 
özgürlük adası durumunda olan Gü
ney Kürdistan'da demokrasi bütün ku
rum ve kurallarıyla artık. Kürtlerin yaşa
mına yavaş yavaş giriyor. Elbette on 
yıllardır dağlarda silahlı mücadele yü
rüten bir halkın seçimleriyle, kurum ve 
kurallarıyla demokratik bir yaşam edin
me süreci bir yığın sancı ve ağrıyı da 
taşıyacaktır. Bu sürecin önünü şimdi
den tıkıyan zorluklardan birisi gelecek
te Irak'taki yönetim şeklidir. Kürtlerin 
başlattıkları bu demokratik ve özgür
leşme sürecinin, Saddam veya Iktida
ra gelecek başka bir diktatörün yöneti
me payanda edilme girişimleri sürekli 
günderrı$dir. Irak'taki durumun belirsiz
liği sürdükçe Güney Kürdistan'daki mev
cut statü de eriyen buzlar üzerinde kala
caktır. 

Yurtsever Kürt hareketi bu zorlukla
rın bilincindedir, ancak kendileri de iyi 
biliyorlar ki bu koşullarda gene.Kürtle
rin dışında hiçkimse Kürdistan'ın 
Irak'tan kopmasına sıcak bakmamak
tadır. Bütün Batılı liderlerin ikide bir 
tekrarladığı "lrak'ın toprak bütünlüğü" 
lafları hiç de öyle hafife alınmamalı. 
Irak'ın en sert düşmanı olan Suriye ve 
başta Arap ülkeleri, BM' in Şiilere karşı 
savaş uçaklarının kullanımını engelle
yen kararına en sert tepkiyi gösterdi
ler ve hiçbir Arap ülkesi Arap toprakla
rı olarak gördükleri Kürdistan'ın Irak'
tan kopmasına tahammülü yok. > Bazı 
Arap ülkelerinin bugüne kadar zaman 
zaman Kürt ulusal hareketini destekle
meleri Kürtleri sevdikleri veya Irak'ta 
demokratik hak ve özgürlüklerden ya
na olduklarından değil. Bunun esas 
ned'eni kendi iç çatışmalandır. 

Yukarıda bahsedilen zorlukları aş
mada en önemli faktör Kürtlerin kendi 

iç birlikleridir. Tarih boyunca Kürtleri 
yenilgiyle yüz yüze bırakan hep kendi
lerinin iç çatışmaları olmuştur. Yıllarca 
bunun acısını çeken Kürtler ilk kez Gü
ney Kürdistan'da 1986'nın son ayların
da KOP ile YNK arasındaki çatışmala
ra son verip ikili ittifaklarını gerçekleş
tirmeleri Kürdistan'da günlerce bay
ram havasını estirdi, binlerce koyun 
kesilip halaylar çekildi. 

Kürt halkının düşmanları, Kürtlerin 
en büyük zaafının kendi iç çekişme ve 
çatışmaları olduğunu çok iyi bilmekte
dir. Türk devletinin halis ve muhlis 
adamı Uğur Mumcu şimdiden Kürtleri 
birbirine düşürecek senaryolar yazıp 
devlete sunmaktadır. Kuzey Kürdis
tan'da Kürt halkı bu tür planların yürür
lükte olduğunu aklından çıkarmamalı ve 
Güney Kürdistan'daki özgürlük adasının 
çlaha sağlam temellere oturması kavga
sında kendisine de sorumluluk düştüğü
nü bilmeli. Kısa ömürlü Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti'nden bu yana ilk kez Kürt
ler, Kürdistan'ın bir parçasında idareyi 
ele geçirmiş ve çağdaş bir devlet Çırgüt
lenmesi için önemli adımlar atmışlardır. 
Hiç bir Kürt, bu olumlu gelişmeler karşı
sında paniğe kapılmamalı. Aksine bu 
olumlu gelişmeler, Kürt halkının yaşa
mında yeni bir dönem başlatmıştır. 

Bu bağlamda Kuzey Kürdistan'da 
şimdiden tehlikeli ve Kürt halkının ba
şarılarını dumura uğratabilecek tutum
lar sergilenmeye başlandı bile. Bunlar
dan biri TC Meclisi'nde çekiç gücün 
süresinin uzatılmaaı görüşmeleri.,de, 
Kürt halkının özgürlük mücadelesini 
verdiklerini söyleyen bir kısım Kürt par
lamenterlerinin takındığı tutumdur. 
Türkiye'de Kürt halkının kavgasını 
omuzl~ma iddiasında bulunup, Güney 

Kürdistan'da kazanılmış mevzileri yo
ketmeye çalışmak, halkımız düşmanla
rının işine yaramaktan başka birşey 
değil. Aynı şekilde gene Güney Kürdis
tan'da Kürt halkının her türlü yiyecek 
sıkıntısı çektiği ve açlıkla yüz yüze ol
duğu bir anda PKK'nın halkımıza karşı 
ambargo uygulaması da ancak Kürt 
düşmanlarını sevindirmiştir. 

Kürt halkının güçlü dünya kamu
oyu desteğine ihtiyacı var. Eğer bu 
destek olmasaydı, Saddam'ın Güney 
Kürdistan halkımızı toptan imha etme 
saldırısı belki de amacına ulaşmış ve 
bu toprak parçamız bugün baykuşlar 
yuvasına dönüşmüştü. 

Kürt1er lehine oluşan bu kamuoyu
nu tersine çevirmek için dost postuna 
giren Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek, 
durmadan dünya demokratik kamuo
yuna karşi düşmanlığı Kürtl.erin kafası

. na şırınga ediyorlar. Kürt kamuoyu, 
bu oyuna gel memeli. Y .. Küçük ve D. 
Perinçek gibilerinin Irak'ta Birleşmiş 
Milletler yaptırımianna karşı anti-em
peryalizm edebiyatını yaparak karşı çı
karken Bosna Hersek'te BM'in müda
halesinden yana bir tutum sergilemek
tedirler. Bu tayfanın anti-emperyalizmi 
her nedense sadece Kürt sorunu söz
konusu olduğunda gündeme geliyor. 
Bu bayların niyetleri belli, bur:ılar, Kürt 
halkının saflarında görünüp Kürt soru
nunun uluslararası platformlara taşin
masını engellemeye çalışmaktır. 

Bütün bu tehlikeli ve düşmanca se
naryolara karşı Kürt halkı bu talihsiz 

. kaderini tersine çevirebOir. Güney Kürdis
tan'da seçimlerle başlayan çağdaştaş
ma ve modernleşme süreci Kürt -~oplu
munun, aşiret örgütlenmesinden kurtu
lup günümüzün demokratik toplumunu 
bütün kurum ve kurallarıyla oluşturma
sında önemli bir aşama olabilir. 
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N exwe§inek civaki: 
Tirkayeti 

Tirkayeti nexweşinek civaki ye. Ev 
nexweşin bi tene di miroven Tirknijad 
de peyder nabe. Gelek mixabin. ev nex
weşin iro bi hinek Kurdu kemani (eqa
liyet)en ku li ser axa Tirkiye u Kurdis
tane dijin re heye. 

Bave Tirkayetiye Ziya Gokalp e. 
Partiya Tirkayetiye İttihat u Terakki ye. 
Ve partiye nave xwe bi qirkirina gele 
Kurd u Ermeni di diroke de nivisi. Ev 
parti bi darnezirina Komara Tirkiye hat 
ser hukum u desthilatdariye bi tevayi 
xist deste xwe. Heya ku Komara Tirki
ye hebe, we ·ev parti li ser hukum be. 
Nave we çi dibe bila bibe, li Tirkiye iro 
u do Ittihad u Terakki li ser hukum bu
ye; CHP, AP, DP, MSP, MHP, RE
FAH, ANAP ... tev derten deriyeki. Ev 
deri Ittihad u Terakki ye. 

Siyaseta Ittihad u Terakkiye siyase
tek nijadperest u dagirker e. Bingeha 
nijadperestiya Tirki li ser Tirkayetiye 
ava bilye. Tirkayetiye di tu demeki diro
ki de renge peşverutiye nesitandiye. 
Ew herdem erişkar u talankar bilye. 
Pişti belavbuna İmparatoriya Osmani u 
tekçuna ve imparatoriye, peyva "Şere 
Rizgariya Netewi ya Tirk" derket hole. 
Bi ditina min ev peyv çewt e; lewra riz
gariya ~etewi di peşkişiya ke (burjuwa
zi an proleterya) de dibe bila bibe, ew 
xwedi naverokek peşveru ye u derbe li 
berjewendiyen emperyalist dixe. Le di 
"Rizgariya Netewi ya Tirk" de navero
kek ewha xuya nake; peşkişen ve teko
şine (M. Kemal u yen dora wi) he di se
ri de hevalbendiya emperyalistan dikin 
u ji bo d.wazen xwe yen li ser Kurdis
tane ~i emperyalistan re hevkari dikin. 
Ev hevkari bi plan u hername (prog
ram) ye. Ev hevkari veneyi (iradi) ye. 
Di ve hevkariye de arınane parvekirina 
Kurdistane u bindestkirina gele Kurd 
e. Bi saya ve hevkariye u berjewendi
yen qireji, gele Kurd li ser welate xwe 
u erde xwe ye hezar salan te weranki
rin u talan dibe. Gotin di cih de be, 
"Şere Rizgariya Tirkan", dibe fermana 
mirina Kurdan. 

Ev çi şere rizgariya netewi ye ku we
late Kurdan parvedike u rizgariya Tir
kan tine! Ev çi şere rizgariya netewi ye 
ku Kurdan ji Tirkan u hevkaren wan re 
dike kole, serxwebiln u azadiya gele 
Kurd bi qurbana berjewendiyen wan di
ke. Peyva "Şere Rizgariya Netewi ya 
Tirk" peyveki derewin u xapinok e. Di
ve mirov bi ve xapinoki u muzawiriya 
serdesten Tirkan nexape. Şere Rizgari
ya Netewi ya Tirk, nikare bibe fermana 
di dardekirina gele Kurd u Kurdistane. 
Di "Şere Rizgariya Netewi ya Tirk" de 

fermana kuştina Kurdan heye. Ev şer 
bi xwine, ev şer qereji ye u ev şer gema
ri ye. Di bin nave "Rizgariya Netewi ya 
Tirk" de netewen Kurd u Ermeni hatin 
qirkirin. 

Em werin ser peyva Tirkayetiye. 
Peyva Tirkayetiye di ve deme de derte 
hole u xurt dibe. Tirkayeti ideolojiyeke 
nijadperest e. Hin taybetiyen giring en 
ve nijadperestiye hene. Merce yekem; 
xwe bi giyan, zirnan u ramane Tirk hesi
handin u Tirkayetiye pejirandin e·. Ev 
nuqteyeke pirr giring a Tirkayetiye ye. 
Di vir de nijad (secere-esil-soy) pirr gi
ring nine; lewra bave Tirkayetiye Ziya 
Gokalp bi nijada xwe Kurd e. Tişte gi
ring xwe Tirk ditin, li Tirkayetiye xwedi 
derketin u ramana Tirkayetiye parastin 
e. Tirkayeti rumeteke mezin dide zi
mane Tirki. Bi zimane Tirki axaftin u 
nivisin destpeka Tirkayetiye ye. Li gor 
ramana Tirkayetiye zimane Tirki zirna
ne beri xas (Mina nijada Tirki) u beri 
dewlemend e. Xususiyetek Tirkayetiye 
ye din ji h ..Una Kurdan u zimane Kur
di nepejirau ... in e. Bi kurteberi Tirkaye
ti ji xwe zedetir ji kesi din re tehamul 
nekirin e. 

Bi rasti Tirkayeti nijadperestiyek 
pirr balkeş e. Lewra peşkişen ve ideolo
jiye bi pirrani bi nijada xwe Tirk ninin. 
M.Kemal Rum, Ziya Gokalp Kurd e. 
Heke lekolinek zanisti li ser parezge
ren Tirkayetiye be kirin, we encamen 
gelek balkeş deren hole. iro ji yek ji 
yen ku Tirkayetiye di platformen navne
tewi de dike, Wezire Karen Derve Hik
met Çetin e ku ew bi xwe ji Kurd e. 

Tirkayeti u Kurdayeti 
Kurdayeti parastina mafen netewi 

yen gele Kurd e. Li hemher bindestiya 
gele Kurd, talankirin u parvekirina Kur
distane derketin e. Sinoren suni yen ku 
bi dare zore hatine kişandin nepejiran
din u li diji rakirina wan tekoşin dayin 
e. Kurdayeti bi naveroka xwe anti-em
peryalist e. Yekitiya Kurdistane u ma
fen netewi yen gele Kurd parastin, xe
sare digihine berjewendiyen emperya
list u wan dike xetere. Siyasata emper
yalizme ya dagirker birindar dike. Kur
dayeti bi naveroka xwe peşveru ye. Kur
dayeti welatperweri ye. Kurdayeti; li zi
man, · çand, dirok u edebiyata Kurdi 
xwedi derketin e. 

Kurdayeti u Tirkayeti nayen muqa
yesekirin. Tirkayeti paşveruti, Kurdaye
ti peşveruti ye; Tirkayeti nijadperesti, 
Kurdayeti welatparezi ye. Nijadperesti
ya Tir ki bi na ve Tirkayetiye u netewepe
restiye organizekiri ye u te organize ki
rin. Hernil hezen s-iyasi yen burjuwazi-

Medya Güneşi 1 ı-ıs Ekim ı 992 • ll 

• Felat DILGEŞ 

ye Tirk neteweperest in u di pirsen bin
gebin en dewleta Tirk de wekhev difiki
rin. Beguman pirsa yekemin pirsa Kur
distane ye ku tev çareserkirina ve pirse 
di riyen leşkeri de dibinin. Çareserkiri-

. na leşkeri ji imhakirina gele Kurd u we
rankirina Kurdistane zedetir tiştek nine. 

Bi peşveçuna tevgera netewi ya gele 
Kurd re, Tirkayeti renge xwe ye nijad
perestiye ji ır-er awayi ve nişan dicle. Ev 
nexweşina civaki di dijminatiya gele 
Kurd de herdem ji teqine re amad':! ye. 

Tirkayeti pelek nijadperestiye ya 
demdemi ji nine. Qirn u koka we digihi
je ittihad u Terakki; rehen we kur u 
direj in. Ev nijadperest!yek damezrewi 
ye; siyasetek dewleta Tirk a neguher
bar e. Li Tirkiye motedek perwerdeki
rine ye. He d.i dibistanen destpeke de 
mejiye zaroken heft" sali bi Tirkayetiye 
ten şuştin. Zaruk, beriya ku mirov u mi
rovatiye binasin Tirkayetiye fer dibin. 
Ew kesen ku di sazgehen perwerdekari 
yen Tirki de derhas dibin, pirr an hin
dik di bine bandilra Tirkayetiye de di-
minin u ji ve nexweşina civaki para xwe 
distinin. W eki ku me li jor ji got, ev ne 
nexweşinek Tirl<nijadan tene ye; Kurd, 
Ermeni, Ereb, Rum, Laz u Çerkez ji bi 
ve nexweşine dikevin. 

Hinek berdevken dewleta Tirk u pe
nusen kirekiri, dijminatiya xwe ya li 
hemher tekoşina gele Kurd, di eriş u 
rexneyen li ser Kurdayetiye de beyan di
kin. Di ve nave de ew, çend rexneyan! 
ji Tirkayeteye anine re ji ji bir nakin. 
Li ba dile wan xwedenegiravi Kurdayeti 
netewperesti u paşveruti ye; ew bi em
peryalizme re di tekiliye de ye, ji berje
wendiyen gele Kurd u Tirk re xizmete 
nake. Dema ku mafen netewi u demoq
ratik en gele Kurd u rastiya parvebuna 
Kurdistane te rojeve, tu tişteki yen ku 
bi vi awayi difikirin, bibejin tune. Bi 
ten e dibejin ,;Tir k u Kurd ~ira ne". X u
ya ye ku ev ji derewek mezin e: 

Kurdayeti weki Tirkayetiye idoloji
yek nijadperest nine; Kurd nabejin 
"Kurdek bedeli dine ye" an "xwezil bi 
wi/we ku dibeje ez Kurd im". E w li nas
nama xwe ya netewi u Kurdbuna xwe 
xwedi derdikevin; beguman li nasnama 
xwe ya. netewi u Kurdbuna xwe xwedi 
derketin, we le mafe xwe yen netewi 
xwedi derketine ji bi xwe re bin~ u tine 
ji. 

Li zimane Kurdi, li diroka Kurdi, li 
edebiyat u folklora Kurdi; li dewlemen
diyen sererd u binerden Kurdistane 
xwedi derketin u tekoşina netewi ya ge
le Kurd parastin, maf u vatiniya her 
Kurdi ye. 

ZAZAKi . 

Virardişe 

Yılmaz Guney'i 

Weqfa Sinaat O Kultur a Yılmaz 
Guney'i, emser waşt qande Yılmaz 
Guney "Hefteye Virardişi" virazo. 
Gereye haziraya Weqfa Yilmaz Guney'i 
o di mabeyne 9-13'9 iıone 1992'in di, 
lstenbol Beyoglu di salona Tiyatroya 
Karaca'y di, film, edebiyat O şexsiyete 
Yilmaz'i sere çend paneli do virazyaye. 

Roje vere destpakerdişe Hefteye 
Yilmaz Guney'i, yani 8'9 lion di 
meqamane resmiya xeber da 
mesulane weqif O vati "ma izin 
nedane." No izin nedayiş 9'9 lloni di 
tayn rojnaman di ame nuştiş. Labire 
eyni roj di meqamane resmiya nofna 
izin da. Qandeki xebera izni berey ame 
"Hefteye Virardişi" iptal bibi. Fina ji 9'9 
lıoni di Fatoş Guney O laje ci Yilmaz 
Guney, Onat Kutlar, Atif Yilmaz, Erdal 
Oz, Atilla Dorsay, Hulya Koçyigit, Nur 
Surer, Musa Anter, Mahmud Baksi, 
Ataol Behramoglu O tayn embaz O 
dosta, heskerdoxe Yilmaz Guney amey 
Tiyatroya Karaca'y O meselaya izni di 
problem vetişe dewleti protesto kerdi. 

Veyva keyi 

seni 

bi gerilla? 

Te lion di wexto ki Turgut Ozal 
Tatvan di bi, kayeye di bombeye teqya. 
MeştM Sabah, Milliyet, Hurriyet O tayn 
rojnamane binan nuşt O vati "o keye di 
hazireye suikaste T.Ozal'i biyo. Labire 
bomba deste militan di PKK di teqyaya 
O cinekina militan biya dirbetin." 

Roja bin vijya orte ki, rojnamane 
Tirkan fina zuri kerde. Çimki ne o keye 
di hazireye suikasti biya, ne ji cineka ki 
biya dirbetin geriliaya PKK ya. Cinek 
veyva keyi ya 15 serana O gereye 
iddiaya taynin dinamiti tebera erziyaye 
k eye. 

Kilercioglu 
Şirnex di 
sekerd? 

Gereye iddiaya Partiya Refah'i (RP), 
qetliame Şirnex di deste Wezire Dewleti 
Orhan Kilercioglu ji esto. Zek yeno 
vatiş, qetliam bahde ki Kilercioglu şiyo 
Şirnex ameyo destpakerdo. Ney çi 
mesule RP, Şevket Kazan'i parlamento t 
di rojnamewana re vato. 

Gerçi Kilercioglu'y na iddia red 
kerd, Iabira wexto ki merdim heyata 
Kilercioglu bizano, na iddia merdimi r& 
eceb nina. Çimki gereye vatişe tayn 
insana Kilercioglu veri demeye 
serektiya kontrgerillay kerda. 
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Ülkemizde işbirlikçi milis kurumları
nın daha iyi anlaşılması için dünyada
ki benzeri oluşumların genel hatlarıyla 
ele alınmasında büyük yarqr var. Ha
midiye Alayları'na benzer milisler, bir- . 
çok sömürge, yarı sömürge ve bağım-
lı ülkede oluşturuldu. Hamidiye Alayla
rı'na örnek alınan Kazak Alayları , Çar
lık Rusyası'na yıllarca hizmet ettiler. 
Bu yolla, yani milisierin hem kendi 
balklarına hem de komşu halkiara yö
nelmeleriyle, halklar birbirine kırdırtıl 

dı. Köy koruculuğu benzeri paramili
ter güçler, bugün Latin Amerika, Gü
ney Afrika ve Filipinler başta olmak 
üzere, gelişen ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelelerine karşı sürdürülen 
kirli savaşın bir parçası olarak faaliyet
lerini sürdürüyorlar. 

Dünden bugüne genel olarak işbir
likçi milis konusunu ele alırken, önce
likle belirtilmesi gereken noktalardan 
biri, kurumlaşmanın daha çok ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
gündemde olduğu ülkelerde kendini 
gösterdiğidir. Hiç kuşkusuz genel ola
rak mil is olgusu, sadece ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelelerinin gün
demde olduğu ülkelerin sorunu değil. 

Bilindiği gibi, ulusal ve toplumsal kur
tuluş devrimlerini gerçekleştirip bu 
doğrultuda dönüşümleri sürdüren ül
kelerde de kazanımları koruma amacı
nın bir parçası olarak halk milisieri so
runu gündeme gelmektedir. Bu araştır
manın konusu, gel işen ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesine karşı ör
gütlendirilen işbirlikçi mil is güçler oldu
ğu için, sözkonusu edilen halk milisie
ri ele alınmayacak. 

Geçmişte Vietnam, Kore, Cez~yir 

vb. ülkelerde ulusal kurtuluş hareketle
rine karşı sömürgeciler tarafından 
oluşturulan yerli işbirlikçi kurumlardan 
biri de, bizzat o halklardan devşirilen 

milis güçlerdi. Sömürge savaşları nın 

çoğu bizzat yerl ilerden oluşturulan or
duların veya mil is güçlerin yardımlarıy

la kazanıld ı . O dönemde emperyalist
ler ve sömürgeeller gel işen ulusal ve 
toplumsal kurtul uş mücadelelerini bas
tırmak için her yola başvuruyordu. 

Emperyalistlerin sömürgelerde uğra

dıkları yenilgiler onları daha değişik 

yöntemleri de kullanmaya yöneltti. · 
Doğrudan askeri müdahalenin en son 
seçenek olarak benimsenmesi, yerli iş
birlikçi güçlerin önemini arttırd ı . Bu 
çerçevede paramiliter güçlerin Ö nemi 
de arttı . 

Konunun ABD'nin benimsediği 

stratejilerle ba~antısı olduğu için, 
özel savaş veya kirli savaş olarak da 
değerlendirilen politika ve stratejiler 
toplamının seksenli yıllarda aldığı bazı 
yeni nitelikler ve ilgili gelişmeleri kısa

ca da olsa ele almak gerekiyor. Günü
müzde emperyalistler ve yerli işbirlikçi 
güçlerin paramiliter örgütlenmeler ko
nusunda da yoğun bir deneyim alışve
rişi içinde olmaları konunun önemini 
arttırıyor. 

Bilindiği üzere, seksenli yıllar 

ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 
dünyada yeniden etkinlik kurmak için 
tekrar çok yönlü harekete geçtiği yıl 

lar oldu. Tartışılan ve benimsenen bü
tün politika ve stratejilerde paramiliter 
güçler önemli bir yer aldılar. Paramili
tarlzm, benimsenen genel politika ve 
stratejilerin ayrılmaz bir parçası oldu. 

1985 yılında, üçüncü dünya ülkele
rindeki Amerikan askeri stratejilerini in-

Günümüz dünyasında 
bazı paramiliter örgütlenmeler C*) 

eelemek için oluşturulan özel bir 
grup, bir yıl sonra 1000 sayfalık bir ra
por hazırlad ı. ingiliz askeri uzman 
Frank Kitson'un 1972 yılında kullandı

ğı "düşük yoğunluklu çelişki" terimi 
seksenli yıllarda tekrar kullanılmaya 

başlandı. Ocak 1986 tarihinde döne
min ABD Savunma Bakanı C. Wein
berger, "düşük yoğunluklu çelişki" ko
nulu iki günlük bir konferans düzenle
di. Kasım 1986 tarihinde bir savunma 
bakan yardımcısı, "düşük yoğunluklu 
çelişki" konusunda görevlendirildi, 
Pentagon'da konuya ilişkin olarak 60 
kişilik özel bir büro açıldı. Öte yandan 
1987'de, ABD'nin önümüzdeki yüzy ı 

lın başlarına kadarki askeri hedef doğ

rultularını tesbit etmek için aralarında 
H. Kissinger ve Z. Brzezinski'nin de 
bulunduğu bir grup oluşturuldu. Gru
bun, "seçmeli caydirıcılık" adı altında 

_hazırladığı rapor 1988 yılında yayınlan
dı. Raporda askeri hizmetlerden mete
aralogları kazanmaya kadar genişle
yen ve birbirini tamamlayan bir müda
haleelliğin gerekliliği vurgulanıyordu . 

Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 

1989 yılı raporuna göre, yapılacak tak
tik, danışmanlık, teknik, istihbarat vb. 
yardımlarta işbirlikçi ülke yönetimleri 
kendilerini "tehlikeler"den korumalıyd ı

lar. 
Konuya ilişkin bütün raporlarda "za

fer"in sadece askeri araçlarla kazanıla
mayacağı, "demokratikleşme" ve "re
formlar"; okullara, hastanelere ve ko
nutlara yardım ile giyecek, yiyecek ve 
ilaç yard ı mları yoluyla da sivil halkın 

güveninin kazanılması gerektiği vurgu
lanıyor. Altmışlı y ı llarda J. Kennedy ta
rafından da savunulan benzer taktikler 
doğrultusunda ABD askerleri Latin 
Amerika'da faaliyetlerini sürdürdüler, 
sürdürüyorl~r. 

Polit ik, sosyal, ekonomik veya psi
kolojik amaçlara varmak için, diploma
tik, ekonomik, psiko-sosyal bütün 
yöntemleri içeren sın ı rl ı bir pol it ik-as
keri çatışma olan "düşük yoğunl uklu 

çel işki", genel olarak ABD açısından ; 

işbirlikçi devlet ve örgütlere silah, eği

t iro, danışmanlık vb. hizm~er verme; 
Nikaragua, Afganistan ve Angola'da 
olduğu gibi antikomünist gerilla hare
ketlerini silah ve askeri eğit im yoluyla 
desteklem. güç gösterileri, manevra
lar, Granaod'dakine benzer işgaller, 

nokta operasyonları, rehineleri kurtar
ma, elçilikleri koruma ve intikam (örne
ğin 1986'da Libya'ya saldırı) eylemleri
ni düzenleme anlamına geliyor (1 ). 

ABD'nin özellikle Nikaragua, El Sal
vador, Filipinler ve Afganistan' da yıllar
dır uyguladığı "düşük yoğunluklu sa
vaş• sürdürme, bir diğer adlandırmay

la her yönüyle ilan edilmemiş savaş 
stratejisi, en son olarak seçmeli caydı

rıcılık raporunda ifade edilen biçim ve 
yöntemlerle yaşama geçirildi. Nikara
gua'da istikrarsızlık yaratma ve ambar
go, yani ekonomik kaos, açlık ve işsiz
lik yoluyla Sandinistlerin popülaritesini 
azaltmak ve köklü devrimci dönüşüm
leri engel)emek; kirli savaş yoluyla 

/ 

• Osman Aytar 

devrimci yönetimi sert önlemler alma
ya, komşu ülkelerle çatışmaya zorla
ma ve böylelikle Sandinistler hakkın
da olum-suz hava yaratma olarak ken
dini gösteren ABD güdümlü "düşük 

yoğunluklu savaş" sürdürme stratejisi
nin sonuçları, bilindiği üzere en son 
olarak seçimlerle bütünleşerek yöneti
min Amerika yanlısı koalisyona geç
mesine yol açtı. Devlet terörizmi baş

ta olmak üzere uluslararası terörizm, 
gerici-faşist darbeler, adam kaçırma 

ve cinayetler, katliamlar seksenli yıllar
da da ABD'nin sürdürdüğü düşük yo
ğunluklu savaş stratejisinin birer par
çası oldular (2) . 

Yukarıda belli bazı yönleriyle açık
lamaya çalıştığımız genel stratejinin 
yansıması olarak, çeşitli ülkelerde kirli 
bir savaş sürdürülüyor. Ülkelerin deği
şen özelliklerine göre kimi özgünlük
ler olsa da Latin Amerika'da, Güney 
Afrika ve Filipinler'de süren özel sa
vaş ile ülkemizde halkımızın ulusal kur
tuluş mücadelesine karşı sürdürülen 
özel savaş arasında büyük benzerlik
ler bulunuyor. Keza ülkemizde özel sa
vaşın bir parçası olarak gündeme ge
len köy koruculuğu , diğer ülkelerdeki
lerle büyük benzeriikiere sahiptir ve 
sava_şı "Kürdistanlaştırma"nın bir aracı 

dır. Ulkemizin sömürge statüsü nede
niyle özel savaş, daha bir boyutlan ı 
yor. 

Ulusal ve toplumsal kurtuluş müca
delelerine karşı sürdürülen özel sava- 
şın birer parçası olan paramiliter güç
lere örnek teşkil eden bazı ülkelerdeki 
örgütlenmeleri de belli yönleriyle ele 
almakta yarar vardır. 

Savaşı "Namibyalılaştırma" c;ı.macı

nın bir parçası olarak yerli milisler, Na
mibya'da bağımsızlıktan önce yı llarca 

faal iyetlerini sürdürdül er. Yaklaşık 1 O 
bin siyah ve bir o kadar da beyaz as
kerden oluşan SWAFT ( Güneybatı Afri
ka Bölgesel Gücü), sözde bağımsız 

bir ordu olarak 1979 yılında kuruldu. 
Bu Namibya ordusunun önemli bir ke
simini G. Afrika ordusunun askerleri 
ol uşturuyordu. Bağımsız gibi görünse 
de her şeyiyle G. Afrika ordusuna bağ
lı olarak çalışan Namibya ordusunun 
kuruluşundan sonra bütün Namibyalı 
erkekler için askerlik zorunluluğu geti
rildi. Bundan sonra Namibya'dan top
lu göçler başladı. Paralı askerler de 
Namibya'da görev yaptılar. Görevlen
dirmelerde aşiretlerin sömürgeci G. Af
rika rejimine karşı tutumlarının da 
önemli rol oynadığı Namibya'da ordu
nun yüzde 40' ı , G. Afrika ordusunun 
ise yüzde 25'l siyah derililerden oluşu
yordu (3). 

G. Afrika genelinde de paramiliter 
güçler varlıklarını hep korudular. Vet
mişii yıllarda ölüm mangalarının kol 
gezdiği G. Afrika'da, seksenli yıllarda 
toplumsal muhalefetin gelişmesiyle ko
ruculuk (vigilant) sistemine geçildi. Ko
rucular 1985 sonbaharından itibaren 
yaygın ve sistemli bir biçimde çalışma
ya başladılar. Koruculuk, özellikle geli
şen toplumsal muhalefete karşı polis 

ve askerlerin başarısız kaldıkları yöre
lerde oluşturuldu . Antiapartheid örgüt 
ve kişileri etkisiz hale getirmeyi temel 
amaçlardan biri olarak benimseyen 
korucuların eylemlerine polis seyirci 
kalmakta yetinmiyor, bazen bizzat on
larla birlikte saldırılara katılıyor. Şehir

lerdeki korucuların temel görevleri ara
sında belediye işlerini tehdit edenlere 
karşı koymak da var. Faşist karagöm
leklilerle özdeşleştirilen korucuların gö
revlerini, "devletçikler"de yerel ordu ve 
örgütler yerine getiriyor. O rneğin siya
hın siyaha kırdırtıldığı yöreterin başın
da gelen Natal'da korucuların görevle
rini inkatha ve Amabutho denilen ör
gütler yerine getiriyorlar ( 4). 

Öte yandan, ANC (Afrika Ulusal 
Kongresi)'nin etkin olduğu yörelerde 
1983'ten sonra oluşturulan yerel milis 
güçleri, gerilla saldırıları ve polit ik hu
zursuzluklar halinde kısa sürede silah 
altına alınabiliyorlar. Bunlara halk dilin
de "Babanın Ordusu" da deniliyor. G. 
Afrika'da fabrikalarda çalışan beyaz iş
çiler de işten sonra polislerle birlikte si
yahların bölgelerinde düzen sağlama 

operasyonlarına katılıyorlar. Misafir iş

çilerin de devrimcilere karşı kullanılıp 

silahiandınidığı G. Afrika'da okul öğ
rencileri de militarist amaçlarla eğitili 

yartar (5). 
Uzun yıllar özell ikle ANC'ye yöne

lik saldırıları ile tanınan lnkatha' nın et
kin olduğu Kwa Zulu devletçiğinde 

Kwa Zulu polisi lnkatha'nın silahlı kolu 
gibi çalışıyor. Kwa Zulu'da başta polis
lik kurumu olmak üzere birçok işyerin

de çalışabiirnek için lnkatha üyesi ol
mak gerekiyor. lnkatha, ANC ve UDF 
(Birleşik Dem o kati k Cephe) 'ye üye ve 
taraftar olanlara saldırıp öldürmek ve 
evlerini yakmakla kalmıyor; lnkatha' yı 

desteklemeyen herkese saldırıyor. Ele
manlarının G. Afrika ve israil tarafın
dan eğitildikl e ri konusunda ciddi iddi
alar bulunan lnkatha ve yan kuruluşla
rının, ANC ve UDF'ye karşı eylemler 
düzenlemeleri için, Namibya'da ise 
1989 yılında yapılan seçimlerde SWA
PO (Güneybatı Afrika Halk Örgütü) '
nun kazanmaması için SWAPO karşıtı 
yedi partinin G. Afrika rejiminden bü
yük miktarda para aldı kla rı Temmuz 
1991 tarihinde ırkçı hükümet tarafın

dan resmen kabul edildi. 
Filipinler'de Marcas döneminde 

yaygın bir biçimde faaliyetlerini sürdü
ren paramiliter güçler, Akino dönemin
de isim ya da biçim değiştirerek faali
yetlerini sürdürüyorlar. U l uslararası Af 
Örgütü, çeşitli raporlarında gerek Mar- . 
cos döneminde faaliyet gösteren 
Rock Christ ve Lost Comrtıand , gerek
se Akino döneminde faaliyet gösteren 
Alsa Masa, Tadtad, Nakasaka ve Wa
lang Patawad adlı paramiliter örgütler 
hakkında detaylı bilgiler veriyor. Bu pa
ramiliter örgütlerin hükümet ve ordu ile 
ilişkileri, bulaştıklan cinayet ve katliamlar 
Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında 
önemli bir yer tutuyor (6). 

Marcas'un kanlı diktatörlüğüne kar
şı demokrasi havariliği ile iktidara ge
len Akino, sadece bazı örgütlerin isim
lerini değiştirip bunları yeniden organi
ze etti. Bir dönem paramiliter örgütle
rin sayısı 200'ün üzerindeydi. Kasım 
1988 tarihinde yeniden organize edil
melerine kadar Alsa Masa, Nakasaka, 
Tadtad vb. paramiliter örgütler, NPA 
(Yeni Halk Ordusu) taraftarlarına, kili
se ve sendikalarda aktif olanlara karşı 
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sistemli bir imha politikası sürdürdü
ler. 1987 yılında Akino, paramiliter 
grupları "Komünizme karşı halkın ken
di tepkisi" ve "Kendini savunma" ge
rekçeleriyle destekledi. Bu örgütler, 
askerler tarafından eğitiliyar ve silah
landırılıyor, yerel otoritelerle işbirliği 
halinde çalışıyorlardı. 1986 yılında 
Mindanao adasının Davaos City şeh
rinde ortaya çıkan Alsa Masa'nın kö
keni, Akino tarafından dağıtılan Mar
cas döneminin ünlü CHDF (Sivil Ev 
Koruma Güçleri)'sine kadar uzanıyor. 
Komünizme karşı tarafsız olunamaya
cağını belirterek faaliyetlerini sürdük
leri yörelerde kendilerine üye olma
yan herkesi "komünist" ilan eden Alsa 
Masa, Davaos'un sokaklarında gece
leri barikat kuruyor, gelen geçenden 
''vergi" adı altında para alıyor, zorla ör
güte üyelik formunu doldurtuyordu. 
CIA ile yakım bir çalışma içinde ol~n 
Alsa Masa, CIA ile ortak film gösterile
ri -örneğin Pol Pot dönemi Kamboç
ya'sını konu alan "Ölüm Tarlaları" (Kil
ling Fields) filminin gösterimi- düzenli
yordu. 

L. Amerika'daki ölüm mangaların
dan, kitlesel olmalarıyla farklılık göste
ren Alsa Masa ve diğer paramiliter 
güçler, Filipinler'deki demokratik ka
muoyu tarafından, Amerika'nın "dü
şük yoğunluklu savaş• sürdürme stra
tejisinin bir parçası ve Filipiniiieri birbi
rine kırdırtma ve saldırtma aracı ola
rak değerlendiriliyor. Alsa Masa ve di
ğer paramiliter güçler Kasım 1988 tari
hinde resmen yasaklandılarsa da ço
ğu faaliyetlerini sürdürdü. Bazı milis 
gruplar, CAFGU (Silahlı Sivil Güçlerin 
Coğrafik Birlikleri) ve CVO (Gönüllü 
Sivil Öz Savunma Örgütleri) adı altın
da yeniden örgütlendirildiler. Devlet 
polis ve askerleri ile ortak operasyan
lara katılan CAFGU' nun üye sayısı, 
Aralık 1990 tarihinde, 70-80 bin arasın-

daydı. 1989 yılından beri ABD tarafın
dan da açıkca desteklenen bu iki ör
güt, "Kanun ve düzeni koruma" altın
da devrimci mücadeleye karşı devle
tin önemli araçları olarak cinayet ve 
saldırılarını sürdürüyorlar. Yine çeşitli 
yarı resmi milis gruplar da devrimci 
demokratik mücadeleye karşı faaliyet
lerini sürdürüyorlar, "Kendini savunan 
halk", "Kendiliğinden tepki" gibi gerek
çelerle dinsel-mezhepsel çelişkiler de . 
körükleniyor (7). 

Gizli veya açık, ama devlet tarafın
dan desteklenen paramiliter güçler, bi
lindiği gibi L. Amerika ülkelerinin de te
mel sorunlarından biridir. Bir araştır
maya göre son on yılda "kayıp" sayısı
nın Guatemala'da 45 bin, Arjantin'de 
30 bin, Haiti'de 12 bin, El Salvador'da 
7 bin, Meksika' eta 5 bin, Peru'da 3 bin, 
Kolombiya'da 2 bin 500 ve Şili'de 1000 
civannda olması, hem gerici-faşist dikta
törlükler tarafından sürdürülen kirli sava
şın bir boyutu, hem bunun bir parçası 
olan paramiliter güçlerin rolleri açısın
dan önemli bir göstergedir (8) . 

Köy korucuianna benzer örgütlen
melerden biri de Peru'da var. Kırsal 
yörelerde silahlı bir mücadele sürdü
ren Aydınlık Yol örgütünün etkinliğini 
kırmak için devlet kırsal alanlarda 
"Kendini Savunma Birlikleri" adı altın
da paramiliter örgütlenmeye girişti. 
Devlet, Aydınlık Yol'a karşı mücadele
ye çekmek için, köylüleri "Kendini Sa
vunma Birlikleri"ne katılmaya zorluyor. 
Aydınlık Yol'a karşı sürdürülen operas
yanlara bu birlikler de katılıyor. Asker
ler ve bu birlikler, sözü edilen birlikle
re katılmayı kabul etmeyen köylere or
taklaşa operasyon düzenleyerek kö
yün önde gelenlerini katiediyorlar ve
ya gözaltına alıyorlar. Bu biriikiere ge
rektiğinde kullanmak üzere patlayıcı 
madde de veriliyor. Aydınlık Yol da, 
devletin silahını alan köylere karşı sal-
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dırılar düzenliyor (9). 
Uluslararası Af Örgütü'nün 1988, 

1989, 1990 ve 1991 yıflarına ait özel 
araştırma raporları ve diğer bazı kay
naklara göre resmi, yarı resmi ve gay
ri resmi paramiliter güçler, El Salva
dor, Kolombiya, Guatemala, Haiti ve 
Honduras'ta, tıpkı G. Afrika, Filipinler 
ve Peru'da olduğu gibi devrimci parti 
ve örgütlerin üye ve taraftarları na, sen
dika ve diğer demokratik kitle örgütle
rinin yöneticilerine, gerici-faşist yöne
timlere karşı şu veya bu şekilde müca
dele eden dindar insanlara yönelik ci
nayet, kaçırma, tehdit ve yıldırma ey
lemlerine girişiyorlar. Zaman zaman 
paramiliter güçler öne çıkıyor veya ge
ri plana almıyorlar, fakat faaliyetleri de
ğişik düzeylerde hep sürüyor (10) . 

(*)Bu makale için bak: Osman Aytar, 
Hamidiye Alaylanndan Köy Ko
nıculuğuna, Medya Güneşi Yayın
ları, Ağustos 1992, s.289-297 
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Edi qimil nikarin genimen me bixwin 
Edi genimen me bi xwedi ne 
Bi riheti sere xwe deyne lo Apo 
Bila çave te li paş nemine 

Tekoşere serbilind mamoste heja u dilovan, fılozofe 
nemir, şervane azadi u serxwebune APE MUSA 

di dile gele Kurd de diji 
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Yargitay'dan devlet terörüne destek 

Şırnak'ta 18 Ağustos 1992'de başla
yan katliam ve sonrasındaki gelişmeler, 
"son Türk devletinin geleceği"ni düşü
nen bilurouro çevreleri "kahraman meh
metçiğe" selam durma yarışına soktu. 
Yapılanın açık seçik bir katliam olduğu 
ortada iken, hükümet ortakları ve 
"HEP hariç" parlamentoda temsil edi
len diğer partiler Şırnak katliamını ge
nel olarak desteklediler. Resmi ve kimi 
özel TV kanalları, Kürt ve Kürdistan so
rununa kara kalmak için pusuda bekle
yen "ünlü" kalemşörler, TC yetkililerin
ce hazırlanan senaryolara uygun bir bi
çimde yalan ve demagoji çarkını dön
dürmeye canla başla çalıştılar. 

İşte böylesi bir dönemde, yani bir 
ilin açık ve yerinde infaziara sahne oldu
ğu bir dönemde yapılan yeni adli yılın 
açılış törenleri, Kürdistan' da sürdürü
len kirli savaşın yargı alanındaki destek
çilerini zehir zemberek konuşturdu. 
Yargıtay'da yapılan ve parlamento baş- · 
kanı, başbakan, bazı bakanlar ile yük
sek yargı organlarının başkan ve üyeleri
nin de katıldıkları adli yılın açılış töre
ninde, Yargıtay Başkanı İsmet Ocakçı
oğlu değişik çevrelerde farklı tepkilerle 
karşıtanan bir konuşma yaptı. Konuş
manın bazı bölümlerini 8 Eylül tarihli 
Milliyet' ten aktarıyoruz: 

Ocakçıoğlu konuşmasında her neka
dar yargıç maaşlarına, laikliğe ve "ahla
ki değerler"e ilişkin kimi düşünceler sa
vunduysa da, konuşma esas olarak Kürt 
ve Kürdistan sorununa yönelikti. Yargı
tay Başkanlar Kurulu'nun 36 üyesi tara
fından hazırlanıp oybirliği ile kabul edi
len konuşmada Ocakçıoğlu, "Anayasa
mız, TBMM üyelerinin seçildikleri böl
geyi veya kendilerini seçenleri deği~ bü
tün milleti temsil ettiklerini öngörmüş
tür" sözleriyle üstü kapalı olarak HEP 
milletvekilierini ve benzeri tutum takı
nan diğer bazı milletvekilierini eleştir
di. Günlük basın-yayın organlarına da 
geniş bir biçimde yansıyan konuşmasın
da Ocakçıôğlu, devletin vatandaşlarına 
Türkçe' den başka dille hitap edemeye
ceğini, Türkçe' den başka bir hiçbir di
lin eğitim-öğretim kurumlarında, Türk 
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutu
lup öğretilemeyeceğini, Türkçe'nin tek 
bir bütün oluşturan Türk halkının tümü
nün dili olarak ülkenin her karış topra
ğında yayılmasının devletin tekliği ilkesi
nin doğal sonucu olduğunu belirterek 

Kürt ulusal uyanışı karşısında tuzla buz 
olan şu köhnemiş görüşü savunuyor: 

"Anayasa'da belirlenen değiştirilme
yecek nitelikleriyle birlikte devlet de 
tektir, cumhuriyet de tektir, millet de 
tektir, halk da tektir ve bu da Türk mil
leti, Türk halkıdır." 

Bir süre önce gündeme gelen legal 
bir Kürt partisinin kurulmasına ilişkin 
tartışmalara dolaylı atıfta bulunarak, 
"Anayasa bir yasak getirmişse onun yap
tırımı da kendi bünyesinde mevcuttur. 
Bu sebeplerle devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne aykırı amaçla
ra yönelik bir siyasi partinin kuruluşuna 
cevaz verilemez. Devleti bölmek iste
yenler karşısında Türk milletinin sarsıl
maz iradesi başta olmak üzere devletin 
güçlerini bulacaktır. Gerektiğinde İstik
lal Savaşı ruhu içerisinde bu prensipler 
elbette korunacaktır. Türk milletinin 
en güç zamanlar neler yaptığına tarih 
tanıktır" diyen Ocakçıoğlu, Türk asker 
ve polisinin devrimci ve yurtseved ere 
yönelik yerinde infazlarını, çok yönlü 
devlet terörünü şu ifadelerle savunu
yor: "Devletin terörü önlemek için terö
ristlerin kullandıkları vasıta ve yöntem
leri kullanması demokratik hukuk devle
ti kurallarına da tamamen uygun." 

Ocakçıoğlu, Ceza Muhakemeleri 
Usul Kanunu (CMUK) tasarısı konu
sunda da Cumhurbaşkanı T. Özal, Böl
ge Valisi Ü. Erkan ve DYP içindeki bir 
grup parlamenterin konuya ilişkin gö
rüşlerine destek verircesine, bu alanda
ki düzenlemeleri ülkenin birliği ve bü
tünlüğünü koruma açısından büyük kay
gıyla karşılandığını belirterek tasarının 
bir kez daha gözden geçirilmesini isti
yor. 

Ocakçıoğlu bu konuşmasıyla Türki
ye' de yüksek yargı kurumlarının öteden 
beri devrimci ve yurtseverlerin belirttik
leri gibi bağımsız olmadıklarını, onlar
dan adil bir yargılamanın beklenemeye
ceğini, kimi istisnalar dışında resmi ide
olojinin bekçileri olduklarını bir kez da
ha gözler önüne serdi. 

Şırnak katliamının sorumlularından 
hesap sorulması, ilgililer ha~kında dava 
açılması istemlerinin içte ve dışta yay
gınlaştığı bir dönemde Ocakçıoğlu'nun 
konuşması ülkemizdeki özel savaş çarkı
nın dişlileri için bir moral destek sağla
dı, fakat bu da sorumluları korumaya 
yetmeyecektir. 

. 
Istanbul'da devrimci güçlerin 

seçim ittifakı 
Dergimiz Medya Güneşi'nin de içinde 

yer aldı~ı bir seçim platformu oluşturul
du. Türkiyeli ve Kürdistanlı çeşitli devrim
ci ve sosyalist çevreler, Halkın Emek Par
tisi (HEP) ile ):tir araya gelerek, ülkeleri
mizde gelişen sosyal, ekonomik ve siyasal 
süreç de~erlendirmesi; seçimlere bakış açı
sı ve belediyecilik anlayışı konulannda ya
pılan bir dizi toplantı sonucunda ortak 
bir mutabakata vararak 1 Kasım 1992'de 
İstanbul'un altı ilçesinde yapılacak yerel 
seçimlerde birlikte çalışmayı kararlaştınp 
bir seçim bildirgesi yayınladılar. 

Bu bildirgenin süreç de~erlendirmesi 
ile ilgili kısmında; "DYP ve SHP'nin ge
nel seçimlerde Türk ve Kürt emekçileri
nin demokrasi taleplerini ve bu u~urdaki 
mücadelelerini sahiplenerek uzun yıllar 
boyunca yitirdikleri iktidar koltu~una ye
niden oturmanın bir basama~ yaptıkları 

açı~a çıkmış bulunuyor. Emekçi kitlelerin 
burjuva partiler konusunda boş hayaller 
beslemesinin yol açtı~ süreç oldukça pa
halıya patladı . Kürt realitesini kabul etti~i
ni böbürlenerek ilan eden başbakan ve 
hükümeti, zaman kaybetmeden Newroz 
katliamını gerçekleştirdi" denilerek koalis
yonu~ büyük vaatlerle ortaya attı~ "de
mokrasi paketi"nin bir türlü açılmadı~ı ve 
bunun gerçekte kitleleri aldatmak için uy
duruldu~u dile getiriliyor. Rejimin gerçek
leştirdi~i "faili meçhul'" cinayetler, devrim
cilere yönelik sokak infazlan, gözaltında 
sürüp giden işkence uygulamaları, işçi kı
yımlan, yolsuzluklar vb. sorunlan işleyen 
bildirgenin bu kısmı, Kürt halkına yönelik 
baskı politikalarını ele alarak şöyle de
vam ediyor: ' "Şırnak, Çukurca imha edili
yor ... Sınır ötesi harekatiara girişiliyor ... 
Sınır boylanndaki yerleşim birimleri in
sansızlaştınlıyor. Kürt'ü Kürt'e lordırma 

politikalannın bir aracı olan köy koruculu
~u sistemi halen devam ediyor... Kürtle
rin kurumlaşmalan yönünde gerçekleştir
dikleri vakıf ve enstitü gibi kurumların fa
aliyetleri Kürt kimliklerinden ötürü yasak
lanmaktadır." 

SEÇiM BLOKU 

Seçim Bloku, seçimlerdeki başlıca 
amaçlarını şöyle ortaya koymaktadır: 

"Halkları tahakküm altında tutan, 
tüm kaynaklarını ya~malayan, uygarlık dı
şına iten, milliyetçi bo~azlaşmalan kışkırta
rak zenginlik ve refahını sürdürmeye çalışan 
empeıyalizme, onun yeni dünya düzenine, 

Empeıyalizmle işbirli~i içinde kendi 
halkını baskı ve sömürü altında tutan, sö
mürgeci siyasetiyle başta Kürt ulusu ol
mak üzere çeşitli milliyetleri ezen kapita
lizme ve bu rejimin partilerine, 

FAŞiZME, 
Kadınlar üzerindeki her türlü baskı 

ve ayrımcılı~a, kadıniann bir cins olarak 
ezilmelerine karşı mücadeleyi yükseltmeyi, 

Kürt ul41sunun kendi gelece~ni belir-
leme ve devlet kurma hakkını önkoşulsuz 
savunmayı, 

Bu perspektife ba~ olarak; burjuva, 
mafya türü belediyecili~e karşı alternatif 
bir yerel yönetim anlayışını emekçi yı~ın
larla birlikte gerçekleştirrneyi ve sosya
lizm propagandasını yaygınlaştırmayı 
amaçlamaktadır." 

ittifakı oluşturan çevreler şunlardır: 
HEP- KURTULUŞ- DİRENİŞ
NEWROZ - HEDEF - SERKETİN -
KOMAL - MEDYA GÜNEŞi
ÖZGÜR HALK- KOMÜN -
TOPLUMSAL KURTULUŞ -
NEWROZ ATEŞi - BARİKAT 

'{~şn l(:~rt 1..1Y99J~rn~s•n•r iki yüzlülüğü . 
.• yeşil K:~ri ~ygularriistdaKUrdistan;da birbaşka oluyor. · < < > •.. ·· · .. · .. ·· ·.·. · . 

·· • •<Qrne~in Şırnak'da iki yüz civarında yeşil kart verilmiş. Nedeni de malı.im: Güvenlik 
• •. :Soruşturması. ·:::·.: •·.<:. :····· •<.:•·• · .· . • i· .• ... •• ...•.• :;:: • .• · ..••... ·· · . · 

>> "Yeşil Kart")çin efu.iıiyetten, merkez jandarma komutaiılı~ ve karakoldan "temiz" · 
· kağıdını almak gerekiyor. Tesadüfeseri de olsa gözaltına alınmışsa n, karakol da em-
niyet senin hakkında fiş tutmuşsa alamazsın. Her defasında neredeyse bine 

> ,Jlın K~rdista~' ?a gözaltına aıwdı~ı pikkat e .alınırsa geriye kip. ka~q · · 

11AV RADIZE DIJMIN RANAZE11 

Wezire Hundir ye Tirkiye İsmet Sezgin ji rojnamevane Sabahe Ahmet Tan re g_otiye 
ku "Av radize dijn$1 ranaze. Carna yen ku dost ten xwane jJ ranazen" {Sabah, 6'e Ilona 
1992'an). ATan ji l.Sezgin dipirse "Qesta te S~riye ye an ji Iran e?" 

Sezgin dibeje, qesta wl ne Suriye ye ne ji Iran e. Rojnamevan cardin dipirse "ev ki 
ne?" Sezgin li rojnamevan vedigere Ci weha dibeje: "Maalesef hejmara wan hindik be ji 
li Rojhilat Ci Başura-rojhilat de hin reisen belediyan ine." Sezgin naven van kesan nade 
Ci dibeje "Çi hewce be de waliyen me bikin." . 

Pişte ve xeberdane, reise bele<;liya Diyarbekir, Patnos Ci hin bajaren din ji rojnameva
nan re gotin ku "Wezire Hundir I.Sezgin ji hin h~zen tari re me wek hedef nişan dide. 
Ji ve gave şun de çi were sere me mesCile wl ewe I.Sezgin be." 

,_ L-----~--------------------~----------~----------~--------~ 

Hevkari'nin 
protesto su 

Kısa adı HEYKARİ olan Alman
ya'da Kürdistanlı örgütler birliği, Dr. 
Sadık Şerefkendi (Dr. Sait) ve üç arka
daşının katledilmesi ile ilgili ·olarak, 
20.9.1992'de bir bildiri yayınladı. 

Bu cinayetin İran yönetimi tarafın
dan gerçekleştirildiğine değinen bildir~ 

.J,989 yılında Avusturya'da katledilen 
Dr. ı<as·ımlo'nun katillerİniı! bulunması 

için Avusturya yönetiminin herhangi bir 

girişimde bu. nmadığını hatırlatarak, 

Alman yönetiminin de, İran'la ekono
mik ilişkilerini gerekçe göstererek ben
zer bir tutum sergilememesi gerektiği

ne işaret ediyor. 
HEVKARİ, Batılı devletler ve özel

likle Almanya' dan, İran'la olan ekono
mik, politik ve askeri ilişkilerini, insani 
hak ve özgürlükleri temel alarak gözö
nünde bulundurmalarını ve cinayetin so- 1 

rumluşu olan bu devletin izole edilmesi
ni istiyor. 

Ayrıca HEVKARİ, Almanya de
mokratik kamuoyıından da, bu cinayeti 
işleyenierin peşinin bırakılmamasını ve 
olayın aydınlığa kavuşturulması için ça
ba sarfetmesini istiyor. 

Osman Aytar 

Kürdün "MakOs Talih"i ve 
Güneydoğu Anadolu Projesi 

(Sorunlar ve Gerçekler) 

Osman Aytar 

Hamidiye Alaylarından 
Köy Koruculuğuna 

MEDYA GÜNEŞi YAYlNLARI 
Guraba Hüseyinağa Mah. Dağarcık Sok. Mehmet Han. 

No: 32/B D: 23 Aksaray - İSTANBUL Tel-Fax: 631 25 15 
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'Her türlü mücadele şekline ... 
• (Baştaraf1 arka sayfada) 

Dünyada meydana gelen de~işiklikler
den sonra,. Sovyetler Birli~i'nin da~ılması 
ve bunun Iran'ın komştıları üzerinde etki 
yapması, bizi aynı etkiyi Iran'ın di~er halk
ları üzerinde de yapması için umutlaı:ıdırı
yor. Bu kez Kürt halkının örgütleri ve lranlı 
di~er halkların; Azeri, Türkmen ve Beluci 
örgütleri arasında işbirli~i daha da güçle
necek ve bu bir cepheye qönüşecektir. 

M.G.: Geçmiş yıllarda IKDP ve Korne
la arasında bazı kötü olaylar oldu. Şimdi 
durum nasıldır? 

Dr. S.Ş.: Şimdi Komela ile bu tür çatış
ma ve olumsuzluklar kalmamış. Şu anda 
Komela ile ilişkilerimiz var. Komela ve kö
tü olaylardan söz açılmışkan konuya biraz 
açıklık getirmek istiyorum. Komela Kürdis
tanlı bir örgüttü. Sonunda. Kürdistani bir 
örgüt olmaktan çık~rak, Iran Komünist 
partisi bünyesinde Iran'ın her yanında 
lranlı bir örgüt oldu. Komünist Partisi'nin 
bünyesine girdiklerinde ilişkilerimiz kö~üy
dü. Çünkü bir Kürdistani örgüt ile bir Iran 
örgütü arasında düşünce farklılıkları olduk
ça fazladır. Fakat şimdi Komünist Part.isi 
bir krize girmiş ve Komela da ondan ayrıl
mış. Şu anda Komela hisleriyle tekrar Kür-
distani bir örgüt oldu. , 

Bizle Komela birbirimize çok yakın de
~iliz ama, aramızda çatışma durumu kal
madı ve yavaş yavaş dostça diyalog ve 
ilişkilere başladık. Bizler artık çalışma ala
nında daha fazla birlikte iş ve yardımlaş
ma yapabilecek duruma geldik. 

iKDP'nin Irak'la ilişkileri ilkelidir 

M.G.: Kürtlerin co~rafyalarından kay
naklanan bir dramian var. Dört bir yanımız 
düşmanlarla çevrili. Silahlı mücadele verdi
~imizde mecburiyatten bu devletlerden bi
rine el uzatıyoruz. ve bu dram bir _çok kez 
trajediye dbnüşüyor. Bu konuda IKDP'nin 
Irak'la ilişkilerinde ilkeli davrandı~ı gözlendi. 
Acaba şimdi Irak'la ilişkileriniz ne durumda? 

Dr. s.ş.: E~er "ilişki" anlamındaysa 
Irak Devletı ile hiç bir ilişkimiz yok. Mesela 
bir başka biC(imdedir. Kürdistan'ın her par
çasındaki Kürt hareketinin Kür.distan'ı ara
larında bölüşmüş devletler arasındaki düş
manlıklardan yararlanma hakkı vardır. Kür
distan'ı aralarında bölüşmüş devletler ara
sında düşmanlıklar var. Siyasi alanda Kürt 
hareketini onların düşmanlıklarından mü
cadelelerini ilerl~tmek için faydalanması 
do~aldır. Ancak IKDP'nin ilk günden beri 
uyguladı~ı prensibi - ki bu prensibin ya
vaş yavaş Kürt hareketi içinde yer ettigini 
sevinçle görüyoruz- şudur: Bu ilişkiler hiç 
bir şekilde o ülkedeki Kürtlere zarar ver
memeli, ortak çıkarlar üstüne kurulmalıdır. 

Bizim bir kaç yıldır Irak hükümeti ile il
keli ilişkilerimiz bu politi.kanın uygulanabi
lirli~ini çok iyi gösterdi. IKDP'nin şu anda
ki konumu da bunun bir ispatıdır ki; Irak 
Kürdistanı'ndaki tüm siyasi partiler ve Kür
distan .halkı tarafından onaylanıyor. Hiç 
kimse IKDP'nin konumunu ve Irak hükü
meti ile olan ilişkilerini Irak Kürtlerinin çı

karlarına karşıt oldu~unu söyleyemez. Bu 
model Kürdistan'ın tüm parçalarındaki 
Kürt örgütleri için bir örnek olabilir. 

M.G.: Dünyadaki de~işiklikler, özellikle 
sosyalist sistemin çöküşü düşünce anla
mında ideoloji ve politikanıza etki yaptı mı? 

Dr. S,Ş.: Dünyada de~işikliklerin oldu-
9u açık. üzeilikle son iki üç yılda sosyalist 
ülkelerde meydarıa gelen gelişmeler de~i
şiklik anlamın.da IKDP'nin programını etkile
medi. Olaylar IKDP'nin izledi~i yolu onayladı. 
Bunu biraz açmak istiyorurı:ı. Herşeyden ön
ce kuruldu~u günden beri IKDP'nin ana çiz
gisi demqkrasidir. Sosyalist ülkelerde meyda
na gelen d~işiklikter demokrasinin ne ka
dar pnemli ol.du~unu gösterdi. 

Ikincisi; IKDP'nin siyasi çizgisi ulusal 
sorundu. Yani her ulusun kendi kaderini 

kendisinin tayin etmesi insani bir haktır. 
Bu de~işiklikler sosyalist ülkelerde genel 
olarak gösterdi ki, ulusal sorun ne kadar hak
lı bir sorundur ve inkar ile önlenemiyor. 

Yine eski Sovyetler ve Yugoslavya gi
bi di~~r ülkelerde ulusal devletlerin kurulu
şu IKDP'nin politikasını do~ruluyor. 
IKDP'nin de iki ana ilkesi olan demokrasi 
ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı hiç 
bir zaman inkara gelmiyor. Bunlar şimdi 
uluslararası düşünceler oldu ve hiç kimse 
bunu inkar ec;lemez. 

iran Kürtleri kendilerini 
Iranil hiss'ediyorlar 

M.G.: Ülke dışında Kürdistan'ın her 
parçasından Kürtler var. Bu durumda her
kes birbirini daha iyi tanıyor. Kürtlerle ilgili 
protesto yür9yüş ya da tasa ve sevinçte 
~~er sorun Iran Kürtleri ile ilgili olmazsa 
lranlı Kürtleri bu tQr yerlerde görmek 
mümkün de~il. Siz Iran Kürdistanı'ndaki 
bir partinin lideri olarak bu sorunu nasıl 
de~erlendiriyorsunuz, sorunun çözümü 
için ne öneriyorsunuz? 

Dr. S.Ş.: Böylesi bir görüşmede böyle 
bir sorunu ayrıntı ve rahatlıkla cevaplandır
mak mümkün de~il. Madem ki siz sordu
nuz ben de cevaplandıraca~ım. Bunun 
gerçeklerinden biri Iran Kürtlerinin yurt dı
şındaki nüfusları Türkiye ve Irak Kürtlerine 
oranla daha azdır. Iran Kürdistanı'nda 
göçmenlik islami yönetimin işbaşına geli
şinden sonra~i son yedi-sekiz yıl içinde 
başladı. Yani lr~n Kürtleri yurt dışında çıl

dukça. azdır. Örneklemek gerekirse ls
veç'te Iran Kürtleri Türkiye ve Irak Kürtleri
ne oranla çok azdır. E~er kitle gösterilerin
de hazır bulunsalar da az olduklarından 
dolayı varlı.kları dikkat çekmiyor. 

Ayrıca Iran Kürtleri yurt dışında yenidir
ler, bu ülkenin toplumu ve diline karşı ya
bancıdırlar. Bu nedenle göze görünmüyor
lar. Oysa Türkiye ve Irak Kürtterinin Avru
pa'daki göçmenlikteri en az 20-25 yıla d~ya
nıyor. Bunun için Türkiye ve Irak Kürtteri Iran 
Kürtlerine oranla çok daha fazla göze görü
nüyorlar. Sayı konusunda bunlan diyebilirim. 

Politik. alanda da bazı gerçekler var. 
Genelde Iran Kürtlerinin durumu Tür~iye 
ve Irak Kürtlerinden daha farklıdır. Iran 
Kürtleri kendilerini iranlı hissediyorlar .. Ta
rih, kültür, dil ve müzik alanlan.nda Iran 
Kürtleri gerç~kten de kendilerini lranlı his
sediyorlar. Iranllları kendilerine Suriyeli 
Kürtlerden daha yakın görüyorlar. Bu bir 

. gerçektir. Evet bunlar Kürttürler ancak leh
çeler arasınd~ çok farklılık var. Di~er par
çalarda.büyük bir Kürdistan düşüncesinin 
tersin.e Iran Kürtlerinin politikalan her za
man Iran çerçevesinde otonemi olmuştur. 
Tüm bu gerekçeler böylesi bir tabioyu or
taya çıkarıyor. Fakat inanıyorum ki ilerde 
birbirlerini daha iyi tanır ve yakınlaşırlar. 

M.G.: Kuzey Kürdistan'daki Kürtlere 
bir mesajınız var mı? 

Dr. S.Ş.: Türkiye Kürtteri kendi durunilan
nı bizden daha iyi biliyorlar. Türkiye Kürdista
nı, Kürdistan'ın en büyük parçasıdır ve resmi 
olarak ifade edilen 12 milyon Kürdün hiç bir 
ulusal hakkı1yoktur. D~aldır ki ulusal haklan
nı elde etmek için mücadele edeceklerdir. 
Bu mücadelenin yol ve yöntimini de d~al 
olarak kendileri tespit edecektir. Ama ~er 
görüşümüzü belirtma hakkımız olursa şunu 
söylemek isterim: Her türlü mücadele yönte
mine inanın ve buna hazırlıklı olun. E~er de
mokratik mücadele koşullan varsa bu yol iz
lenmeli, yok ~er bu imkan bulunmuyor baş
ka imkanlar varsa bunlar yapılmalıdır. 

T emennim odur ki, ulusal hakları elde 
etmek için mücadeleden hiç bir zaman 
uzaklaşılmasın. Ama mümkün oldu~unca 
demokratik ve barışçıl yollarla, bu olmaz
sa düşı:rıanın saldırılanndan kendinizi ko
ruyun. Ozgürlük ve başarı umuduyla. 
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Merlıeba ji te re xwendevane Muçinke. Na na merlıeba ji te re, ez bi te re dipeyi
vim. Ez baş dizanim te ji dil a can xwe amade kiriye tu de MOÇINKe bixwfnf. U di
tirsim tu poşman bibf. Nebeje ev poşmpnban ji kudere derket. Ha hooo fcar poşman
ban çi ye! Bi ser de jf tu dipirsf "ev MUÇINKji kudere derl<et"? Ma navek din tuneba 
ku nave vf quncikf dan~n MO ÇI NK? Bi rastf ez jf nizaninı ji kudere derl<et. Le edi ji 
vf quncikf re dibejin MUÇINK Ji qewlf Demirel ve li gele me a li welate me pfroz be. 

"REFES PARTISI" 

Di kuröı de ji pihina dewar ii welaqen gir re refes (zltik) dibejin. Hesp refesan 
daveje, Hestir refesan daveje. Hesp ii hestiren din bi refesan mirov dikiijin. 

Ey biraye ınisilman en Kurd! 
Partiya Refese di we baweriye de ye ku he ciye çend refesen baş di gele Kurd 

de heye. HCın me neşikenin Cı bi ya Mele Necmedlne Pastavan bikin. Werin deng(
ray)en xwe bidin Refese. Her rayek we, we bibe refes, jop, gule, tank, top Cı bi ser 
we de were!.. 

MAHEBÜ 

Du zilam bi hevdCı re pevdiçCın. Ye yekemin ji nava xwe ter ewha got: 
- Tu ki yllawo ku tu li ber min dipeyivi. Bave te ji birçina ınir, lro tu jl bCıyl 

m er Cı li ber min radibl! .. 
Ye duwernln: 
- Ma lawo hebCı ku bave min mexwar!. .. 

BI HEVALtN XWE NIKARE 

ZarCıkekl ji bave xwe re got: 
- Bavo ji min re dareki ( ço) çebike. 
Bave wi je pirsl: 
-Tu bi dar çi diki lawo? 
- Eze pe li mezinan xim. 
- Tu çima li zarCıkan naxi? 
- Ez nikarim bi wan, ew li min dixin 

NAWTE 

Yekl ji yekl pirsl: 
- Nave te bi xer? 
Ye ku je hatibCı pirsin: 
- Nave min MCıiiCıCıCıCıiisa ye. Nave 

te çi ye? -
- Nave min jl Musa ye, le ne bi we 

ecebe. 

Birlik Kongresi Sonuç Bildirisi 
• Baş tarafi 5. sayfada 

YEKBÜN'u oluşturan üç hareketin c:ün
den bu güne kadar içine gırdikleri ideolojik, 
politik ve örgütsel hatalan eleştiri-özeleştiri 
sürecini işleterek de~erlendiren Birlik Kongre
si, güçlü bir müdahalecili~i gerektiren önü
müzdeki süreçte benzeri hatalann tekrarlan
maması için bazı kararlar aldı. 

Kongremlz, KUK-SE, KAK ve PPKK'nin 
birleşmesiyle Kürdistan sosyalistlerinin birli~i 
sorununun 9ündemden düşmedi~ini belirte
rek daha guçlü bir siyasal birli~in oluşması 
için di~er sosyalist parti, örgüt, grup ve kad
rolarla ilişkilerin sürdürülmesi gerekti~ini vur
guladı. Birlik Kongresi, ayrıca geçmişten gü
nümüze kadar çeşitli nedenlerle KAK, PPKK 
ve KUK-SE ile di~er hareketlerin dışına düş
müş, fakat sürece sosyalist bir parti ile müda
hale edilmesi gerektigina halen inanan bü
tün kadrolan yeni atılımımıza güç vermeye 
ça~ırıyor. 

Kürdistan işçi sınıfının, yoksul köylülerin 
ve dl~er emekçi sınıf ve katmanLarın sosyaliz
me inanan partisi olan YEKBUN'un Birinci 
Kongresi, işçileri, yoksul köylüleri, gençleri, 
kadınları, ~retmen ve memurlan, esnaf ve 
zanaatkarlan ile di~er emekçi kesimleri hem 
parti hem de parti-dışı örgütlerde örgütleye
bilmenin sorunlannı görüştü, gerekli bazı 
adımlar için kararlar aldı. . 

Kürdistan'da dünden bugüne meydana 
gelen "kardeş kavgalan"nı da görüşen kong
remiz, önümüzdeki süreçte bu alanda yeni 
sorunların ortaya çıkmaması için blıtün sos
yalist, devrimci demokrat ve yurtseverlere 
önemli görevler düştü~ünü, sorunların, politik 
dostluk temelinde çözümlenmaleri gerekti~i
ni belirterek YEKBUN'un bu konuda, üzeri
ne düşeni büyük bir titizlikle yerine getirece-
~ini vurguladı. . 

TC tarafından Kürdü Kürde kırdırtmak ve 
bu yolla Kürdistan'daki ulusal uyanış ve ulu
sal kurtuluş mücadelesini dumura u~ratmak 
için oluşturulan Köy Koruculu~u da kongra
mizde d~elendirildi. Kongremiz, nedeni ne 
olursa olsun TC'nin silahını alarak Köy Koru
culu~u denilen cahşlık örgütlenmesinde ye
ralanlann silahlan hemen bırakıp ulusal de
mokratik safiara geçmeleri ça~rısında bulun
du. 

Kongremiz, Kürdistan'ın di~er parçaların
da halkımızın ulusal demokratik haklara ka
vuşması için verilen mücadeleyi destektedi~i
ni, TC ordusunun Güney Kürdistan'a yöneTık 
saldınlannı kınadı~ını, Güney Kürdistan'da 
başta seçimler olmak üzere ulusal kurumlar 
yaratmak için atılan bütün adımlara büyük 
d~er verildi~ini belirtti. Birlik Kongresi, ı-yrı
ca Kürdistan ın bütün parçalarında ve ülke 
dışında yaşayan Kürtleri uluslararası platform
lar nezdinde temsil edecek, parçalar arasın
da ihtiyaç duyulan koordinasyon ve sıkı da-

~ışmayı sa~layacak bir "Ulusal Otorite" 
ıçin çaba ve girişimleri sürdürmeyi kararlaştır
dı. 

TürkiYe sosyalist, devrimci ve demokrat 
güçleriyle faşizme, emperyalizme, şoveniz

me ve sömür~ecili~e karşı yaşamın d~işik 
alanlarında güç ve eylem birliklerine gitme
nin önemine d~inen kongremiz, KÜrdistan 
ve Türkiye halklarının kardeşlik ve dostlu~u
na büyük önem verir. 

Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin Ortad~u'da ve dünyada ba
rış, b'a~ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için 
verilen mücadelenin kopmaz bir parçası ol
du~una inanan Birlik Kongresi, halkımızla 
uluslararası dayanışma için komünistlerden 
dindarlara kadar herkesle kişilikli bir politikay
la işbirli~i yapmayı ve bu d~rultuda çaba 
ve girişimlerin v.~un bir biçimde sürdürül
mesini kararlaştırdı. 

Birlik Kongresi, TC' nin Kürt halkına yöne
lik yıldırma, sindirme ve giderek imha etme 
politikalarına karşı seslerini yükseltmeleri, her 
özgür ve ba~ımsız ulus gibi Kürt ulusunun 
da kendi ulusal demokratik haklarına kavuş
ması için dayanışmalarını göstermeleri için 
başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamento
su, Avrupa Güvenlik ve lşbirll~i .. Konferansı 
ve üye .ülkeler, UluslararC~şı Af Orgütü, Kızıl 
Haç ve Islam Konferansı Orgütü olmak üze
re bütün demokratik ve insancıl kurum ve 
kuruluşlara ça~nda bulunmayı kararlaştırdı. 

Güç ve kararlılı~ını Kürdistaı:ı işçi sınıfı ve 
emekçi halkından alan YEKBUN'un Birinci 
Kongresi'nin tartıştı~ı sorunlar, aldı~ı kararlar, 
benimsedi~i perspektifler Kürdistan ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde birlik 
ve yeniden dirilişin birer adımlandır. ·Kongre
miz başta Merkez Komitesi olmak üzere bü
tün partililerin önüne titizlikle yerine getirmele
ri gerek~n ~sal görev ve sorumluluklar 
koyô.ı. Onümüzdeki zorlu süreçte sonuçlan
nı gösterecek karar ve perspektiflerimizin gü
vencesi bunlar ~rultusunda sergiley~i
miz mücadele kararlı~~~ olacaktır. Ovleyse 
baıfan ..,. atılımlarla ooa. ..birlik ve yeniden di
ril. için gÖI8t başınal 

Kahrollun Sömürgecilik, Yaşasın Ba
~ımsızlıkl 

Yaşasın Kürdistan Sosyalistlerinin Mü
cadeleci Birli~il 

Yaşasın Kürdistan Ulusal Demokratik 
Güçlerin Birli~il 

Yaşasın Efirlik Kongresil 

Haziran 1992 

YEKBÜN 
Kürdistan Birleşik Halk Partisi 

Merkez Komitesi 
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1-KDP Lid_eri Dr. Sadik Şerefkendi 
Berlin'de öldürüldü 

Kürt liderlerinin planlı ve hunharca öldürülmesine 
20. yüzyılın son/anna doğru yeni bir Kürt lideri daha eklendi: 

İran Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Dr. Sadık Şerefkendi (Dr. Sait). 
Dr. Şerefkendi ile beraber partinin MK üyesi ve Avrupa Temsilcisi Fattah Abdo/i ve Almanya 

Sorumlusu HomayunArdalan 17 Eylül gecesiAlmanya'nın Berlin şehrinde, bir restorantta Iran 
muhalif grublanyla görüştükleri bir sırada uğradıklan saldın sonucu öldüler. Aynca olayda KDP 

sempatizam Nuri Dehkurdi de yaşamını yitirdi. KDP lider ve yöneticileri Sosyalist Enternasyonal'in 19. 
Kongresi'ne katılmak içinAlmanya'da bulunuyorlardı . . 

Olaydan hemen sonra KDP Merkez Komitesi'nin yayınladığı bildiride cinayetin Iran devleti tarafından 
işlendiğini belirtildi. Olaydan sonra Alman polisi geniş çaplı bir soruşturmaya girişti ve cinayetin 

failierini bulmak için 25 kişilik uzmanbir komisyon oluşturdu. Sosyalist Ent~rnasyonal Başkanı Pierre 
Moaroy, Enternasyonal' e üye hükümet ve partileri olayı kınarnaya çağırdı. Talabani ''cinayetin 

arkasında İran devleti var" derken, Mesut Barzani cinayeti. sert bir şekilde kınadı. Avrupa 'nın değişik 
ülkelerinde Kürt örgütleri mitingler/e olayı kznadı. Iran elçiliklerine yürüyüşler yapıldı. 

S. Şerefkendi ve arkadaşlannın mücadele anısının halkımızın ulusal mücadelesinde hep yaşayacağını 
belirterek Nisan 1992 'de gazetemiz adına S. Şerefkendi ile yapılan röportajı yayınlıyoruz. 

Dr. Sad1k Şerefkendi: 

'Her türlü ~ücadele yöntem.ine inan1n ve hazır olun' 
Medya Güneşi: Dünya basınında Kürt sorunundan 

bahsedilmesine ra~men, iran Kürdistanı'ndan çok az 
bahsediliyor, sizce bunun nedeni nedir? 

Dr. Sadık Şerefkendi: iranKürdistanı'ndan az bahse
diliyor olması basından kaynaklanan bir sorundur. Büyük 
devletler iran'ın durumunu özel bir şekilde gözönüne alı
yorlar. Amerika ve Batı Avrupa, iran'ın Irak sorununda ta
rafsız kalması, Sovyetler Birli~i'nin da~ılmasından sonra 
islam cumhuriyetlerini tahrik etmemesi ve Afganistan so-
rununda tertiplerinin azaltılması için iran'a özel bir önem 
yeriyorlar. Bütün bu nedenlerden dolayı iran özel bir ko
num elde etmiş bulunuyor. Batı ve özellikle batı basını 
iran'ı gündemleştirmekten kaçınıyor. 

Yoksa Kürt halkı her zaman oldu~u gibi şimdi de Kür
distan'ın her köşesinde yönetime muhaliftir. Kürdistan hal
kı yönetimi tümüyle reddediyor ve iKDP'nin çalışmaları 
gerek siyasi gerekse askeri al.anlarda Kürdistan'ın her kö
şesinde etkin olarak var. 

iran ve di~er devletlerin (örnetJin Türkiye) politikaları 
arasında fark var. iran elden geldi~ince Kürt halkının mü
cadelesinin üstüne bir sessizlik perdesi çekmek istiyor. 
Partinin, peşmergelerin faaliyetlerini, genel olarak tüm 
muhalefetin haber ve etkinliklerini gizliyorlar. 

M.G.: Şu anda politik ve ekonomik alanda iran ve 
Kürdistan'ın durumu nasıldır? 

Dr. S.Ş.: Kürdistan'ın ekonomik durumu iran'ın eko
nomik durumundan ayrı de~il. Çok açıktır ki iran bugün 
ekonomik olarak çok kötü bir durumda. Bu durum tüm 
iran ve Kürdistan halkını etkiliyor. Bir kere iran'da işsizlik 
çok, işse çok az. Gelir oldukÇa düşük, buna karşın tüke-

, tim ürünleri çok pahalı. Genelde hiç bir aile tek üyesinin 
çalışmasıyla geçinebilecek durumda de~il. Devlet işlerin
de çalışan insanların durumu daha da zor. 

İrao Kürdistam'nda ha/km 
yüzde 70.inden faztasi oy ku/lanmad1 

M.G.: iran'da birkaç ay önce yapılan seçimleri nasıl 
de~erlendiriyorsunuz? 

Dr. S.Ş.: Bu seçimlere iran'ın tüm böl~elerinde katı
lım son derece düşüktü. Özellikle Kürdistan'da halk se-

çimiere katılmadı. Katılanlar da yönetime karşıt oldukları
nı göstermek istediler. 

Bu konuda bir örnek vereyim: Mehabad bölgesinde 
150 bin seçmen var. Ancak sadece 49 bin kişi oy kullan
mış. Meclise giden milletvekilleri sadece 16 bin 500 oyla 
seçilmişler. Bu durum tüm Kürt kentlerinde böyledir. Tüm 
Kürdistan'da yüzde 70'in üstünde seçmen sandık başına 
gitmemiş. Bu da halkın kendisini yönetimden ne kadar 
uzak gördü~~nü gösteriyor. Seçmenierin bazıları da oyla-. 
rını Kasımlo, iKDP ya da alay etmek amacıyla "bir başka:-

sına", "et"e vb. verdiler. 
M.G.: Bilindi~i gibi bir kaç ay önce kongrenizi yaptı

nız. Parti olarak stratejinizde bir de~işiklik var mı? Strateji
niz hala "iran'a demokrasi, Kürdistan'a otonomi" mi? 

Dr. S.Ş.: Evet, bir kaç ay önce yaptı~ımız kongremiz
de bu strateji ve şiarımızı oldu~u gibi koruduk. 

İslami yönetimin Kürtlere 
dtonomi vermesi mümkün değil! 

M.G.: E~er bugün Rafsancani yönetimi demokrasi ol
maksızın size otonomi verse, bu otonominin ömrü aynen 
Irak Kürdistanı'nda 1970'te olduğu gibi kısa ömürlü olma
yacak mı? 

Dr. S.Ş.: iran'da demokrasi olmaksızın, Kürdistan'da 
otonominin olması mümkün de~il. Bu gün iktidarda olan 
islami yönetimin Kürtlere otonomi vermesi mümkün de
ğil. Kürtler otonomi aldı~ında bu hükümet değişmiş ola
caktır, yani islami yönetim değişmiş olacaktır. 

M.G.: Irak'ta da aynı şey oldu. lrak'a demokrasi gel
meksizin Kürtlere otonomi vermek zorunda kaldılar. Son
ra güçlerini toparlayarak saldırdılar, otonomi kaybedildi. 
Bunu nasıl yorumluyorsunuz? 

Dr. S.Ş.: Olabilir ki, politik alanda" Iraklı Kürtlerin oto
nemilerinde eksiklik olsun. Fakat Iraklı Kürtler kültürel ve 
sosyal haklar alanında olanaklar elde ettiler. Buna oranla 
iran ve Türkiye Kürdistanı çok farklı. 

Şimdi Irak Kürdistanı'nda otonomi altında bir çok der
gi, tiyatro, yazın, kitap var; Kürt dil ve sanatı iran ve Türki
ye Kürdistanı'na oranla gelişmiş. Otonomi Irak Kürdistanı 
halkına siyasi haklar sağlamadı, yalnızca kültürel haklar 
sağladı. 

. M.G.: Şimdi bu stratejiye göre partinizin taktikleri na
sıldır? 

Dr. S.Ş.: Partimiz 46-47 yıllık bir partidir. Bu 46-47 yıl
lık süre zarfında partinin durumuna uygun taktikler seçil
di. E~er özellikle islami yönetimin iktidara geldiği son 
1 0-12 yil için konuşursam, asıl yol, asıl taktik silahlı sava
şımdır. Hükümet bu biçim çalışmayı bize dayattı. Çünkü 
hükümet bize silahlı savaşırndan başka bir yol bırakmadı. 
iKDP her zaman için legal politik ve demokratik çalışma 
yapmaya hazırdır. Böyle bir olanak oluştu~unda taktiğimi
zi de~iştiririz. E~er demokratik mücadelenin yolları şimdi
ki gibi tıkalı kalırsa son 12 yılın da gösterdi~i gibi silahlı 
savaşıma devam edebilecek durumdayız. Bugün ne şekil 
bir mücadele gerekliyse, ne şekil bir çalışma mücadelemi
zi ilerletiyorsa, iKDP bu şekil bir çalışmayı yaj)maya hazır
dır. 

İslami yönetim 
Kürdistan'da ileri ad1m atamad1 

M.G.: 10-12 yıllık silahlı savaşımın bedeli ne oldu? 
Dr. S.Ş.: 10-12 yıllık silahlı savaşımın sonucu şunlar- · 

dır: Her şeyden önce Kürt ulusu teslim olmayacağını gös
terdi, mücadele alanında meşru hak ve hukukunu koru
du. Kürt halkı iran Kürdistanı'nda genellikle, çoğunlukla 
yönetime karşı direndi. islam Cumhuriyeti yönetimi Kür
distan'da ne politik, ne de toplumsal somut bir adım ata
madı. Kürdistan tümüyle yönetimi reddediyor. i ran Kürdis- . 
tanı halkı da ulusal, politik ve kültürel hak ve hukukunu 
her zamankinden daha iyi biliyor. 

M.G.: iran Kürdistanı ve iran'da bulunan di~er Kürt, 
azınlık ve iranlı siyasi güçlerle ilişkileriniz nasıldır? 

Dr. S.Ş.: iKDP'nin şiarı "iran'a demokrasi" olduğu için 
ve "otonbmi" de demokrasinin bir parçası blduğundan, 
partinin ilk günden beri temel ilkelerinden biri bütün de
mokrat, ilerici iranlı güçlerle birlikte geniş bir cepheyi kur
maktır. Ne yazık ki bu cephe çeşitli nedenlerden dolayı 
bu güne kadar kurulamadı. Ancak partimiz hala bu gö
rüşlerini koruyor. Amacımız demokratik, ilerici bir cephe
nin kurulmasıdır. Mücadele edecek bir cephenin oluştu
rulması için bütün iranlı demokratik-ilerici güçler ile yakın
laşmamız, dostluk ve işbirliğimiz vardır. 

Diğer yandan piz Kürtler gibi, iran'ın diğer halklarının 
örgütlü ve kendilerini temsil edebilecek siyasi örgütleri yok. 
Azeri, Beluci ve Türkmenler gibi. .. Belucistan'da po1itik ve· si
lahlı mücadele var. Ancak bunlar çok asgari bir düzeydedir. 
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