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80'1i yıllardaki bir soluğu olarak Nisan 1988'de yayınma başladı, TC'nin
tüm baskılarına rağmen Kürt ve Kürdistan
sorunundaki ikircimsiz tutumunu karariica
sürdürdü, sürdürüyor. Medya Güneşi, Kürt
halkının basın-yayın alanındaki özgürlük çığ
lığı oldu, oluyor.

ur
di
.o
rg

95, Medya " Güneşi 6
yaşında. Nisan 1898'de Kahir~'de yayınına
başlayan Kürdistan gazetesinden bugüne 95
yıl geçti. Kürt gazeteciliği bu süre zarfında
önemli ve de zorlu aşamalardan geçti. Kürt
basın-yayın organları egemen devletlerin her
türlü baskı ve engellemeleriyle karşı karşıya
kaldılar. Çalışanları katiedildL Hapis ve para
cezalarına çarptırıldı. Medya Güneşi, Kürt

6. yıldönümü ile ilgili yazı ve görüşler ÖZEL EK'te.
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"Ma Kurd blyayen suc o?"
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DIYARBAKlR (Medya Güneşi) - DiyarbaDicle ilçesine bağlı köylerde korucu ve TC
güçleri tarafından olanca hızıyla bir terör estirilmektedir. Operasyon adı altında köylere gidilerek köyiLiler dışarı çıkarı lıyor, halka işkence yapı
lıyor, evler ateşe veriliyor, kısacası alışılagelmiş
barbarlıklar birbir sergileniyor.
Dicle'ye bağlı köylerde yaşayan köylüler,
devlet güçlerinin tehdit ve saldırılarından kaçıp
Diyarbakır ve çevre ilçelerdeki yakınlarının yanlarında barınmaya çalışıyorlar. Göç eden köylülerle görüştük. Devletin işkencelerine, baskı ve
zulmüne maruz kalan köylüler isimlerini vermekten çekiniyorlar. Konuştuğumuz Z.B. adındaki
köylü, "Devletin estirdiği terörü protesto ediyoruz. Dış olaylara sözümona olağanüstü duyarlı
lık gösteriyorlar. Ermenilerin, Sırpların yaptığını
her zaman dünya kamuoyuna abarta abarta
anlatmaya çalışıyorlar. Ama Kürt halkına karşı
estirdikleri terör ve yaptıkları katliamları örtbas
etmek için olmadık yalanlar uyduruyorlar. Bütün
bu yapılanlar, devletin ne kadar çirkin erneilere
Devamı s.15'te
kır'ın

RaSt Dikaranina
Wiişeyan
Niviskar'i kare zaneyiye ye. Te ve yeke ko bitane
kesen zane karin blnivis1"nin. Hege zaneyiyen kes1" farah bi.
be goman we eY{ kes nMskariya xwe bl salan bidoment.
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kadardır?

Eli Sopalının "Kardeşligi"

w

Yaşadığımız sürecin uzun ve kisa vadeli görev ve sorumluluklarını değerlendirir
ken hem Kürdistan hem de ulusal kurtuluş
mücadeleleri tarihinden alınabilecek sayısız
dersler vardır. Ulusal sorunun çözümünde
kapitalist ülkeler bir yana sosyalizm adına
yola çıkan devletlerin bile bazı temel sorunları çözümleyemedikleri, ulusların kendi
geleceklerini özgürce belirlemelerinde
garantilere yeterince sahip olmadıkları, a. nayasa ve yasalarda yeralan konuya. ilişkin
bazı hükümterin çoğu kez birer görüntüden
ibaret oldukları bilinmektedir.
KOrdistan tarihinde de bu konuda
öğretici dersler az değil. Geçmişte defalarca otonemi anlaşmaları imzalanmaları
na, hatta 1970'te Gür1ey Kürdistan'da
olduğu gibi, belli bir geçiş dönemi yaşan
masına rağmen Kürdistan'ı boyurduruk
altında bulunduran egemen devletlerin
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benimsernesi ile "federal Irak" çerçevesinde "federe Kürdistan" genel bir görüş
haline geldi ve Kürdistan Feciere Devleti'nin kurulması ile bu konuda somut bir
adım atıldı.·

Kuzey Kürdistan'da ise durum deği
PSK hariç bütün sosyalist, devrimci
ve yurtsever güçler "bağımsızlık" hed.efini
benimsiyorlardı. PSK, Tevger olayında
görüldüğü gibi zaman zaman bağımsızlık
çözümünü de benimsemakle birlikte yorumlarında federasyonu hep en "gerçekçi" alternatif olarak savundu. Bu sorun yıl
larca örgütlenmeye ilişkin tartışmalarda
da gündeme geldi. PSK ve özellikle son
·yıllardaki tutumu nedeniyle PKK hariç,
diğer güçler günümüze kadar bağımsızlık
hedefini en gerçekçi hedef olarak savunmayı sürdürdüler.
Fakat sosyalist sistemin yıkılması ve
yeni dünya düzeninde söz sahibi olanların, Kürdistan konusunda Ortadoğu'daki
statükonun savunuculuğunu yapmaları
olmak üzere, bir dizi etken
şikti.
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dönüşümler yapılmadıkça her an başa,
kanın gövdeyi götürdüğü duruma
dönülebileceği açıktır. Bur.da birlikteliğin
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veya "kardeşliğin" kimlerle ve hangi düzIemterde yapıldığının önemi ortaya çıkar.
Elinde sopa ile masaya oturup "kardeşlik"
ve "eşiklik''ten bahsedenlerin durumu sorunun köklü çözümünde büyük bir engel
oluşturuyor.
Eli sopalı ile görüşülmez, anlaşmalar
yapılmaz görüşünde de değiliz. Çerçevesi ve getirip götürecekleri sağlıklı hesaplandığı takdirde bu tür görüşme ve anlaş

malardan hiç de küçümsenemeyecek yararlar sağlanabilir. Fakat kimlerle nereye
kadar gidilebileceği iyi hesaplanmaısa umulmadık yenilgilerle karşı karşıya kalına
bilir ve bu durumdan sadece şu veya bu
parti ve örgüt değil, tüm halk zarar görebilir.

OrtakPay daNe Olmalı?
gibi, nedenleri ve hareket
ne olursa olsun, bugün Kürt toplumunda da ulusların kendi kaderlerini
tayin hakkı (UKKTH)nın somut çözüm
biçimleri konusunda farklı yaklaşımlar var
ve olması da doğaldır. Doğu ve Güney
Kürdistan'da yıllarca savunulan, "lran'a
demokrasi Kürdistan'a otonomi", "lrak'a
demokrasi Kürdistan'a otonomi" talebi idi.
Her ne kadar Güney Kürdistan'da Kürdistani Cephe'nin kurulması ile kendi
kaderini tayin hakkı savunulmaya başlan
dıysa da otonemi talebi etkin bir görüş
olarak varlığını korudu. Güney kürdistan'da geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerden
sonra, PDK'nin de federasyon çözümünü
Bilindiği

noktaları

Bütünsel Yaklaşım Gerek
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Bugün bağımsızlık, konfederasyon,
federasyon veya başka bir çözümü savunanların birleşebilecekleri ortak bir payda
vardır ve bu da ulusların kendi kaderlerini
tayin hakkıdır. Bu hakkın savunulması
geniş kesimlerin içten benimsemeyecekleri somut çözümler konusunda şu veya
bu taahhüt altına girmeyi de önleyebilir.
Sorunun adil ve kalıcı çözümünde UKKTH savunularak güncel görevler için
mücadele yoğunlaştırılabilir; sorunun tartışılmasının ve Kürt halkının özgür iradesinin ortaya çıkarılmasının önündeki engellerin kaldırılması için çok yönlü mücadele
verilebilir.
UKKTH'nin gerçekleşma biçimi konusunda parti, örgüt ve tek tek kişiler farklı
düşünmekle birlikte UKKTH ve buna
giden yolun açılması için mücadele,
günümüzün ortak paydalarından biri olarak benimsenmali derken bu, federasyon
ve diğer kısmı çözüm yollarına karşı çık
ma anlamına gelmem eli. Şimdi Kürt halkı
nın hiç bir ulusal hakkı yok ve en küçük
bir hak bile onun için anlamlıdır. Kürdistan sosyalist, devrimci ve yurtsverleri
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini sürdürürken aslı hedeflerini bir yana
atmadan, bunların önünü tıkamadan Kürt
halkının bir nefes alması için bile kararlı
Kürdistan'da da statüko içi çözümlerin mücadele içinde olmalıdırlar. Ulusal uyagiderek "rağbet" görmelerine neden oldu. nış ve diriliş sürecini baltalamak için
Bu değişikliğin savunulmasında bir dizi uygulamaya konulacak kimi bilinçli politigerekçe ileri sürüldü ve bilindiği gibi kaların farkında olarak, bir taraftan bu
politikaların boşa çıkarılmaları için ellerinhalen de sürülüyor.
Sorunun bu yönüyle değişiklik içsel den geleni yapartarken öte yandan da
ol~akt~~ 9ok dış~_al?ı. Çünkü Kürdis- oluşan boşluklardan yararlanmasını bilt~n ı~ s?mu_rge statusun.de ve. ~g~menle- . melidirler. Duyarlı ve sorumlu politika, en
rın nıtelı.klerınd.~ temel bır değışıkl.~k olma- küçük istemleri için mücadeleyi uzun
d~: ~eğışen d~~y~ koşulla.rı~a ~ore bazı vadeli amaçlarla ilişkilendirmeyi becered~~un~~l?r.~~gıştı ve bu k~mılerınde str~- bilmektir.
önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi
teıı .degışıklıgıne yola~ı. Hıç kuşku~uz 0 :
zellı~le son yıllarda dunyada çok onemli gereken bir diğer gerçekrık de parti, örgüt
d~ğışm~ler yaşa~dı, yaşanıy?.r ve bunlar ve çevrelerin iradesinden öte Kürt halkı
gormez!ı~te.n g~lın.~mez .. Pol~ık~larda da nın özgür iradesinin ortaya konulacağı
bu değışıklıkların onemli etkılerı oldu ve koşulların oluşması için mücadele etmekolacaktır.: ~?r~.n b~.nunla kalmıyor v~ ~~1- tir. Kürt halkının ne düşündüğü sorunsalı
~~dı: Gunumuz dun.~asının gerçeklığının nı çözümlayebiirnek için artık uygun yolbılıncınde olarak polıtıkalar savunmak ve lar bulunmalıdır. Yaşadığımız süreçte
uygulamak, oluşan ~o~luklardan. yara.r- tuzaklar ve olanaklar içiçedir, her boşluk
lan~ak, h?şumuza gitsın veya gitmesın tan yararlan ıp ileriye atılan her adım desgelışmel~rı anlamay~ çalışma~ ~e ..h~r- tekienirken kazanımların sistemli bir
şeyd.en ?n~e ger~ekçı ol~a.k gunumuzun biçimde korunup yenileri ile perçinlenmeleri gerekir
devrımcı goreviarınden bırıdır.
·
Ne ki bu, "gerçekçi olmak" adı altında
Bugün sürece Kürt halkının ulusal
\alternatifsiz olarak bizlere dayatılmak
istenen çözümlere boyun eğmek olma- demokratik çıkarlarını korumayı esas alarak müdahale etmek isteyen her Kürt
malıdır. Onlarca uluslararası anlaşmada
yeralan UKKTH'yi Kürtler için savunma- sosyalist, devrimci ve yurtseveri, somut
man ın ikiyüzlülüğü ve çifte standardını koşulları dikkate alarak· ve geçmiş olumsuzluklardan da dersler çıkararak önüdeşifre etmek, sınırların dokunulmazlığını
müzdeki sorunları soğukkanlı ve büyük
eleştirel
garanti altına alan anlaşmalara
bakmak bugün de savsaklanamaz bir bir sorumlulukla değerlendirebilmeli. Gügörev olmalıdır. Hiç bir devletin Kürdis- nübirlik, gelip geçici, dar grupsal kimi hesapların ortalıkta boyverdiği bir süreçte
tan'ın bağımsızlığından veya Kürt halkının
duyarlı ve duyarlı olduğu kadar da serumbağımsız devlet kurma hakkından yana
görünmemesi, bizler tarafından dikkate lu davranmak, dahası böylesi bir beceriyi
gösterebilmek günümüzün yaşamsal soalınmalı; adil ve kalıcı çözümlerin önünü
runlarında biri olarak beliriyor.
kapatmadıkça geri gördüğümüz çözümler
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yönetimleri güçlerini toparladıkça etonomiyi bir çırpıda geçersiz hale getirdiler ve
yüzbinlerin, milyonların katledilmelerine,
sürgün edilmelerine yolaçan politikaları
uygulamaktan -çekinmediler. Sömürgeci
yönetimler hep kuzu postuna bürünmüş
kurtlar olarak görüşme masalarını oturdular.
Bu nedenledir ki en küçük bir hak
için mücadelenin kararlı sürdürülmesi gereği ile egemen devletlere ilişkin "iyiniyet"
ve ham hayallerin birbirine karıştınlma
ması gerekiyor. Egemen devletler yüzyıl
lardır süregelen ırkçı-şoven, sömürgeci
ve yayılmacı politikalarından vazgeçmek
bir yana belli yönleriyle daha da pervasız
laştırıyorlar. Görüntüyü kurtarmak için bazen söylenenler kimseyi yanıltmamalı.
Örneğin, belli iç ve dış koşullar oluştu
ğunda Irak gibi Türkiye de otonemiden
federasyona kadar giden bazı çözümleri
"içine sindirebilir" veya öyle görünebilir.
Ne var ki mevcut devlet anlayışı değiş
umda köklü
medikçe ve bu temelde
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Kürdistan'da yıllardır _sosyalist, devrimci ve yurtseverler arasında da canlı tartışmalara yolaçan "federasyon" ve diğer
çözüm yöntemleri konusu, PKK-PSK
Protokolu ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle basın-yayın organlarında daha
çok tartışılır hale geldi. Gelişmeler tartış
maların süreceğ!ni gösteriyor.
Kürt halkının ulusal demokratik haklarının kazanılmasında titizlikle değerlendiril
mesi, öğretici- sonuçlara varılması- gereken bir dizi sorun ve soru sözkonusu.
Gerçi resmi çevreler halen sorununu adını
bile doğru koymaktan öcüden korkar gibi
kaçınıyerlar ve kendi ~ski köhnemiş resmi
ideolojilerinin ürünü olan nakaratları hiç
sıkılmak bilmeksizin tekrarlıyorlar.
Kürt halkının kendi geleceğini özgürce belirlemesinde bağımsızlık, konfederasyon, federasyon veya başka çözüm
yollarını nereye koymak gerekir? Kimlerle
ve nasıl bir federasyon? Kürt halkının varlığının bile kabul edilmediği bir ortamda
federasyonu savunmanın içsel ve dışsal
nedenleri nelerdir? Bazı dış etkenler ne olursa olsunlar geçmişte farklı sosyo-ekonomik yönelimler içinde olan bazı devletlerin bile "ulusal birlikleri" esas alarak bütünleşmeye gittikleri ve bunun Türkiye dahil genel kabul gördüğü bir ortamda, Kürdistan'ın bölünmüşlüğünü ve bu bölünmüşlüğü gidermenin en· uygun ve gerçekçi yollarını hesaba katmadan çözümler üretmenin geçerliliği nedir?
Yine Sovyetler Birliği ve Yugoslavya
örneklerinde görüldüğü gibi merkezi yapı
lardaki değişikliklerin federe cumhuriyetleri s~rstığı; iç çatışmalara, komşu ülkelerle
hesaplaşmalara götürdüğü; Kafkaslarda,
Balkanlarda ve Kıbrıs'ta federasyonların
çözümsüzlüğünün savunulduğu; egemen
devletlerin Kürt halkının özgür iradesini
tanıyıp saygı göstermek bir yana varlığını
bile tartışma konusu yaptıkları bir ortamda
ısrarla "federasyonu" öne çıkarmanın, hatta kimilerinin yaptıkları gibi bazı kültürel ve
dilsel hakiarta yetinir görünmenin mantığı
nedir? Böylesi bir ortamda "federasyon"
veya özünde üniter devletin korunması
temelinde bir çözümü en gerçekçi çözüm
olarak lanse etmede TC'nin söylemi ile
"bölücü" görünmeme kaygısının etkisi ne
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ASLOLAN
KÜRT HALKI.NIN
ÖZGÜR iRADESi

için de mücadele içine girmaliyiz ve ilişki
ler geliştirmeliyiz; ama bağımsız devlet
kurma hakkı dahil Kürt halkının kendi
geleceğini özgürce tayin etme hakkı konusunda geri konumlara düşmemeliyiz.
Çünkü bir halkın sosyalist, devrimci ve
yurtseverleri bağımsız devlet kurma hakkı
dahil UKKTH'yi savunamıyorlarsa; Kafkaslarda ve Balkanlarda "bağımsızlıkçı"
görünenlerin, Ortadoğu'da Kürdistan konusunda statükocu davranmalarını günümüzün bir gerçeği olarak kabul etmekle
birlikte, adil ve kalıcı çözümü savunup
buna uygun politikalar oluşturamıyorlar
sa; statükoyu savunan devletlerden Kürt
halkının özgür ve bağımsız uluslar topluluğunun onurlu bir üyesi olması için biriŞeyler beklemek ne denli doğru bir tutum
·
olur?
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Eylül Faşizmi'nin zindanlarında ser verip sır vermeden zindan direnişlerinde şehit düşen , Kürt
devrimci hareketinin önderlerinden Necmettin
Büyükkaya'nın eşi Cemile Büyükkaya da vardı.
Akşam, saat 20.00 civarında Selahattin
Usta Restaurantı'na gelen Talabani, salonda
bulunan herkesle tek tek tanıştı. Talabani'nin
tanışma diyaloglarında büyük bir sıcaklık ve
içtenlik gözlendi. Beşikçi ile çok eski bir dost
sıcaklığıyla kucaklaşan Talabani, Cemile Büyükkaya ve Leyla lana'nın yanına oturdu. Talabani'nin masasında bulunan, Kürt ulusal bayrağının renginde olan güller demeti büyük bir
dikkat çekti.
Beşikçi

sında

konuşma

va

bütün Kürt çevrelerin bir arada bulunmasından büyük bir sevinç duyduğunu ve kendi
rüyasının gerçekleştiğin i , Kürtler arasındaki ulusal birliğin adım adım örüldüğünü belirterek
"PKK ' nın ateşkes kararını da çok önemli bulduğunu" Söyledi. Uluslararası diplomasi ve dünya
kamuoyunu Kürt sorununda duyarlı kılman ı n
önemine ilişkin olarak Talabani; "Kendi ulusal
haklarımızı elde etmenin yolu, uluslararası diplamasi ve dünya kamuoyunu Kürt meselesine
karşı duyarlı kılmaktan geçer" dedi.
Talabani'nin onuruna düzenlenen yemeğe
katılan Kürdistan Demokrat Partisi Ankara
Temsilcisi S. Dizayi'yi daha sonra bürosunda
ziyaret ettiğimizde, "Kürt hareketlerinin arasın
da başlayan diyalog sürecine çok önem verdiklerini" belirtti. Bir hatırlalmam ı z üzerine
Dizayl, şu açıklamada bulundu : "Bütün Liderler hatta partiler gelip geçicidir; kalıcı olan Kürt
halkının ulusal ve yaşamsal çıkarlarıdır . Bu nedenle yapılan bütün birlikler, atılan bütün
adımlar Kürt halkının çıkarını esas alan kalıcı
birlikler olmalıdır; biriikiere salt taktik gözüyle
bakmak doğru değ i ldir."
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HEP Başkanı Ahmet Türk, yemek öncesi
Kürtçe konuşmasında, Halkın Emek
Partisi adına çok değerli bir konuğu tanıTmak
istediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu, çok değerli, üstün meziyetli misafirimiz Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Sayın
Celal Talabani; diğer adıyla Mam Celal'dır."
Türk, Celal Talabani'nin demokrasi, barış ve
insan hakları mücadelesinde çok ünlü olduğu
nu ve onu kendi aralarında görmekten büyük
yaptığı

(Foto: Medya Güneşi)

Kürtler ·diplomasi alanında
da
başarılı olurlar." Daha
sonra Celal
Talabani
kısa bir konuşma yaptı. Talabani
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bir gurur ve mutluluk duyduklarını ekleyerek,
devamla şunları belirtti: "Arzumuz şu ki, bu
akşamki birlikteliğimiz Kuzey Kürtlerininin kardeş
liğine bir başlangıç olsun; Kuzeyli ve Günayli
Kürtlerin kardeşliğini pekiştirsin, güçlü kılsın . "
Türk, kardeşliğin önemine de değinerek şunları
kaydetti: "Biz bütün halkların kardeşliğini istiyoruz, ancak Kürdün, Kürt ile kardeşliği bizim için
çok ·daha
önemlidir."
Ahmet Türk

ku

ANKARA {Medya Güneşi)- Halkın Emek
Partisi (HEP) tarafından 9 Nisan akşamı Ankara'da, Selahattin Usta Restaurantı'nda, Türkiye'nin üst düzey yöneticileri ile çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Celal Talabani'nin onuruna bir yemek verildi.
HEP tarafından düzenlenen yemeğe, HEP
milletvekili
ve yöneticilerinin yanı
sıra, davetli
olarak Kürt
yurtsever
çevrelerinden çok sayıda politikacı, yazar,
hukukçu ve
aydın insanlar katıldı.
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BISMIL (Medya Güneşl) -6 Nisan
1993 günü Sismil Lisesi'nde Nazım
Sever, M. Çetinkaya, Halit Çetinkaya,
Mehmet Saykara, Mehmet Uyan ve

w

· diğerlerinin başını çektiği silahlı, bıçaklı,
sopalı bir Hizbullah grupu, bayan-erk ek
demeden Sismil Lisesi öğrencilerine,
okul bahçesind e saldırdılar. Saldırı sıra
sında Hüseyin Aktar ve Abdullah Örnek
adlı öğrenciler ağır yaralandı. Çok sayıda
öğrenci yaralanma ianna rağmen, gözaltına alınma korkusuyla hastahane ye gitmediler. Okul idaresi ısrarla Emniyet Müdürlüğünü aramasına rağmen polis, olay
mahaline yarım saat geç geldi. Gelir gelmez 60'a yakın saldırıya uğramış öğren
ciyi gözaltına aldı. Saldırı sırasında si-lah
kullanan Nazmi Sever, M. Çetinkaya ve

TER ORU

üzerinde silah bulunan M. Saykara, M.
Uyan, H. Çetinkaya okulun bahçesind e
ellerini kollarını saliayarak gittiler . .Aynı
gruplar yaklaşık on gün önce 6 Edebiyat
sınıfına girerek S. Doğru adlı öğrenciye
benzeri saldırıda bulunarak yaralamışlar
dı . Olay Emniyet Müdürlüğü'ne yansımış
tı. 6.4.1993 salı günü saldıran
Hizbi
grupların ağır yaraladığı H. Aktar ve A.
Ornek hastahane ye kaldırılıp ilk tıbbı
müdahale yapılır yapılmaz gözaltına alın
dı. Saldıran Hizbullah gruplarından yaralanan Medeni hastahanade tutuldu.
Sismil Lisesi öğrencileri can güvenlikleri
olmadığı gerekçesiy le ve saldırıyı protesto etmek amacıyla 12.4.1993 gününe
kadar okulu boykot ettiler. ilçede gerginlik devam ediyor.
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SPD Dışilişkiler Soru ı lus u
Sulmen, CDU Dışilişki le r Sorumlu
hanes Mertens ve GAL (Yeş il -r) ü:

Navenda NOçeyan- Gruba Nete-wi
O Demokratik a Jinan li ser bOyeren
Newroza 1993'an raporek çavdariye belav kir. Çend jinen ku di gr0b9 de cih distinin, di 18'e Adare de di "Piatforma Kovaran a Heyeta çavdariye a Kurdistane"de ciye xwe standin. Di rapora çavdariye di li ser bOyeren Batm.ane O E- dene te rawestin. Di rapo re de ji bOyeren
Batmane ewha te qal kirin : "Berevajiye
beyanan berpirsiyaren dewletle yen weki" We gel li Batmane 27 kes hatine girtin
O ji van kesan tu xeber nehatiye standin.
Di pirozkirinen Newroze yen ku di 20'9
Adare de dest pekirin de bi sedan mirov
hatin girtin. Hezen dewlete bi. çavtirsandin O tehdite xwestin ku gel li Newroza
xwe xwedl dernekeve."

rd
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Ama sonuç olarak dün her yerde savu nduğumuz birliğin
önemi, bugün geç de o!sa kavranmışsa bu durum sevinmemiz
gereken bir olayd ır. Hatta daha ileri giderek her yurtsever
Kürdün savunması gereken bir olaydır.

Ternennirniz bu birliklerin eskiden farklı, yani kağıt üzerinde değil, gerçek anlarnd a ülke tem elinde halkın içinde olmaları dı r. Yoksa eski birlikten bir f arkı kalmaz. Halkımız bu tür hatalara artık tahammül edemez.
1993 y ılı Kürtler için umut barındırıyor . Bu anlamda hep
beraber omuz omuza dllşmana. karşı güçlerimizi b irle ştirelim .
Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün geçm i şten ders çıkarıp,
geleceğe adım atma günüdü r diyorum.

cisi Frau Anna Brund ile görüşen Macı t ,
Güney Kürdistan'daki durum hakkın d a
bilgi verdi ısterıle r in . dıle getirdi. Go' Üşm el ~ rd e aha önct A.lmanca hazırla
an aporla da unu~u
Siya~ parti te msil ci le rı görüşmele r
ka.ld''<lcı.r n , i'lsani yard ı~
de rı r.ıem
ıarır. a rtır a~a~ıarı ı belirttiler. Temsilcile r
Kürdı;:,! a n 1 Eıd eıı:ı D vleti'n 0l umlu bak ı
e il!':! anısılebi l'ürtler için
yorla rdı .
kend ı k ad<;; ini t· )'i

.a

HAMBURG (Medya Güneş. 1 flmanya'da faaliyetlerini sürdüren H vkar
Federasyonu'nun t:lavetlısı olarak Al·
manya'da bulunan Güney Kurdista P r
lamentosu i.ıyesi Ayad N a!"ı ık Mr
man Parlamentosu' nda tem~il ed il .·
tilerin yetkilil eıı ile bır dizi g.) r r

PSK de kimi belirlemelerinde "PKK'nin bugün silahl ı
mücadelesi TC'nin terörüne zemin hazırlıyor"vb . şefler söylüyordu. Kemal Surkay bir sene önce Bonn 'daki bir konferansta
yukardaki belirlemeyi yaptı. Biz bu anlayışı da mahkum ettik,
ediyorduk. Biz her ne kadar PKK'nin kimi hatalarını eleşt irdik
se de "terörist" tespitini doğru bulmadık . Her zaman karşı çık
tık . PKK diğe r Kürt örgütlerine yönelik hain, işbirlikçi vb. belirlemelerine karşı çıkmamıza rağmen yine de "yurtsever bir
örgüttür" belirlemesini yaptık . Yarın, öbür gün yine kimileriiı
kı zmasıyl a ayn ı hat alar ı işlememel iyiz.

rs
i

Bu konu, diğer tüm Kürt yurtseverleri gibi, ben i de bu
konudaki gelişmelerle ilgili görüş belirtmeye zorladı. Tarafların
gerek yazılı ve gerekse sözlü demeçlerine bakıldığında çok
önemli konulara değindiklerini görüyoruz.
Bundan Kürtlerin birliği ve Kürt örgütlerinin bundan sonra
sorunları karşılık lı diyalog temelinde h aletrıieler i, Kürt örgütlerinin en kısa zamanda yanyana gelmeyi sağlıyacak bir cephe
veya buna benzer bir b ir lığ i sağlamaları vb. konuları kastediyorum. Yoksa gerek iki örgütün ortak olarak yayınladıkları protokol ve gerek PKK Genel Sekreteri-Abdullah ÖCalan 'ın basın
açıklamal arı çok çok geri istemle r ve sorunu TC'nin devlet
sınırlar ı çinde federasyonu nihayi amaç olarak gören perspektıfe sahiptirler. Bu belirlemelere ve perspektife karşı olmama
rağmen, bu yazıda bu konuya değinmeyeceğim. Asıl değin
mek istediğim konu ise şudur : Düne kad ar h aykıra rak söylediğimiz ve bütü n yayınlarımıza ve kamuoyuna yönelik açıklama
l arımıza bakı ldığında görülecektir ki birlik olayının ne kadar
onemli olduğunu ve birlikte hareket edemesek de, 1:5irbirimizi
düşman ilan etmememiz gerekt iğin i hep belirtmiş iz. Bu konuda YEKBÜN 'un eski ve yeni bild irilerine bakıldığında ne kadar
haklı olduğumu z ortaya çıkacaktı r.
Baz ıları tum bunları neden anlatıyorsunuz? Madem ki sizler de aynı şeyleri söylüyordunuz o zaman ne istiyorsunuz?
gibi sorular sorabilirler. Ben ne istediğimi şimdi kısa olarak
açmak isityorum. Yani dün de söyledik bugün de söylüyoruz;
Kürt sorunu gündeme gelince Türkler sağcısıyla "solcu"suyla
yan yana gelebiliyolar, hatta dört sömürgeci devlet kendi iç
çelişkilerini bir yana bırakıp Kürt sorununda birleş iyorla rsa biz
Kürtler neden birleşmeyelim? Istesek de istemesek de tek kurtulu şum uz b irlıkten geçer. Ama birlikler de belli bir prensibe
sahip olm alıdır. Birliği bütün kadrolarımıza ve sempat i zanları 
mıza zorunlu bir gereklilik olarak kavratm alıy ız. Yoksa iki insanın ağzından çıkan kelimelere göre bir gün herkes haindir,

gün iyidir, dosttur belirlemeleriyle olmaz. Bir şeyleri
iddia ederken belli bazı inandırıcı temellere dayandırmak gerekir. Yoksa bazılarını hain veya dost göstermek gibi, kolaycı
belirlemelerle bi r yerlere varılmaz. Oysa bugüne kadar birbirlerini en çok olumsuz değerlendiren iki örgüt yani PKK ile
PSK'n in bu olums uz tavırlarına hep karşı çıktık . PKK eskiden
beri tüm Kürt örgütlerini hain, ajan ve i şbi rlikçi olarak değer
lend iriyordu. PKK'nin bu tavırlarına hep karş ı çıktık. Bunun
yanlış olduğunu ve Kürt örgütleri arasındaki çatışmadan her
zaman Kürtlerin düşmanlarının sevindiğ ini belirttik. Belirleme
ve düşüncelerim izi en zor günlerde bile savunduk. Örneğin ;
Güney Kürdistan'daki örgütlere yönelik kırk senelik hain işbir
Ji'·çi gibi belirlemelere tüm toplantı ve sohbetlerde karşı çıktık .

başka

va

PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCalan'ın tek taraflı ateş
kes ilanı ve PSK Genel Sekreteri Kem al Surkay ile ortak olarak yayınlanan protokol, gerek Kürt ve gerekse Türk bas ının da
çok konuşulan ve tartışılan konula rın başı nda geliyor.

B. TiREJ

rg

GÜN GÜÇLERİ BİRLBŞTİRMB GÜNÜDÜR

RAPORA
NEWROZE YA
.GRUBA NETEWT 0
DEMOKRATiK A
JINAN

CDU temsilcisi Kürtler üzerindekı arnborgonun kaldırılması, eksi DDA'ye ait zirai
ve diğer teknik makinaların Kürdistan'a
gönderilmesi, bir delegasyon'u n Güney
Kürt stan 'ı ziyaret etmesi gibi konularda
çab~ sarfedeceklerini belirtti CDU temsilcisi· Türkiye're gb nderilen yardı mlarkonu 
sunda çıka rdıkları zorluklara da değindi.
Macit'irı görüş m eJetine Hevkar Federasyonu B a~kanı M. Al' Yılrıın da katıl 
dı.

Di rapora de li ser pirozkirina Newroze ya li Edene ji te ·rawestin O di beyana de ewha te gotin:
"Gel, bi armanca plrozkirina Newroze beye, ku slogan baveje O marşan bixwine, ber bi kolanan meşiyan . Di ve nave
de hezen dewlete bi çek O bi panzeran
eriş i gel kirin. Bombayen hesirbarandine
jhi hatin bikaranin. Pişti erhişe mirov ber
bi malen xwe belav bOn; le hezen dewlete bi çekan beri w an dan ... Piştl van erlşan xortek je 17 sali, du kes mirin. Ji bill
viya du jinen hamlle ji, ji ber lexistine
zarOk ji ber wan çOn. Di erişe de neziki
300 seki birindar bOn.
Di dawiya rapore de ewha te gotin:
"Heta ku netewa Kurd rizgar bibe, we li
hembor hemO erişan tekoşlna xwe ya
meşru O matdar bidomine. De jinen Kurd ji
di nav ve tekoşlna matdar de ciye xwe bistinin Oriya ku diçe rizgariya xwe vebikin."

Bulgaristan'da Newroz:
o
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SOFYA (Medya Güneş i) - Kürt Ulusal Bayra mı Newroz her y ıl olduğ u gibi
bu yıl da Bulga ristan'ın başkent i Sofya'da
çoşkuyla kullandı. Kürt Kültür Klübü tarafından düzenlenen Newroz kutla masına
300'ü aşkın Kürt ve Bulgar katıldı. Newroz kutlamasına YEKBÜN (Kürdistan Birleşi k Halk Partisi) tarafından davet edilen
Bulg ar politikacısı Rumen Vodiniçarov
genel olarak Kürtler ve Kürtlerin birlik
z orunluluğu üstüne bir konuşma yaptı.
Vodiniçarov; "Ya birlik olup sorunları
nızı hal edeceksiniz ya da bizler (Bulgarlar) gbi bölük börçük çözümsüzlük içinde
kıvranacaksınız" dedi. YEKBÜN'u n diğer
davetiisi Transnational Radikal Parti Bulgaristan Seksiyonu Başkaı ltalyan Bozeli
Mikele'de bir konuşma yaptı. Ko n u şma
cıları n ardında n Medya Güneşi Genel
Yayın Yönetmeni Osman AYTAR ve Sahibi Cemal . ÖZÇELIK'in cezaevinden
Kürt Kültür Klübü'ne yoll adıkları kutlama
mesajı okundu.
Kardeş lik, birlik ve beraberlik içinde
geçen kutlarnalara sabahın geç saatlerine kadar devam edildi.
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kının desteğinin kazanılması amac ını n
güdüldüğü ilave ediliyordu. Tüm bunların
yanı sıra ne Türkiye 'nin Sesi, ne de Saşo

w

w
w
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STOYANOV, şu hayalet gibi dolaşan
Kürt "terör" örgütleriyle ilgili belgeler
yarattı Türkiye , ulus lararası kamuoyukonusunda tek kelime etmiyorlardı.
nun Kürtler,in durumunu yakından izlediGerek Ağustos ayında Noşten Trud,
ğini biliyor. Kürtler, TC'nin sürekli "degerekse Türkiye'nin Sesi'nde yer alan
mokrasiye geçiş", Tanzim attan bu yana
haberlerin kaynakları "doğrudan" Bulgaise, " Avrupalılaşma"larına alışmışlardır.
ristan Büyük Hal Meclisi'nde Todor JIVTürkiye'de herşey yapmacık, formal ve
KOV yönetimi sırasında meydana gelmiş
etiketse ldir; sıksık rastla nılan askeri darterör olaylarını araşt ırmakla yükümlü Abeler, gelişen Islam fundamantalizm i, zor
raştırma Komisyonu'na dayanı yo rdu. Kove terör bunun göstergeleridir.
misyon pariementoda temsil edilen SDS
Dikkatierinizi şu önemli noktaya çek(Demokratik Güçler Birliği) ve DPS (Hak
ı ıel< ısterim ki; Türkiye'de Kürt sorunu
ve Özgürlükler Harekal i-Bulgar Türkleçözülr1e den demokrasinin mümkün olrinin siyasi örgütü) adlı siyasal örgütlermayacağı
görüldü, demokrasisiz bir
den oluşuyor. Araştırma Komisyonu'nun
Türkiye de komş uları için potansiyel bir
başkanı ise Türk devletine ··sevgi·' ve
tehlike d urumundadır."
" saygı "sı yla Parlamento'da "ün" yapmış
Jar Sılav TC'nin Kürdistan'daki devolan SAŞO STOYANOV.
let terörünü uluslararası insan hakları
Turkiye'nin Sesi Radyo~u ·n un habeörgütlerinin belgeleri ile açı klay arak ~öyle
ri, olayları yakından izleyen Kürt yurtsedevam etti: "Kim, neden, bizden ulusal
verlerine sistemli bir provakasyonu d eşif
olarak kendimizi koruma hakkımızı elire etme kararı ald ı rdı.
mizden almak istiyor? Neden bu doğal
Kürt Insan Haklarını Savunma Hahak, terörizm ile lekelensin? Peşpeşe
zırlık Komitesi üyelerinden Kürt Sosyıkılan sınırlar, 'ulusal beraberlikler' bize
yologu Jar SI LAV ve Dr. Kawa AZIZI progeldiğinde, neden zorla 'dokunulmaz' ve
vakasyorıu aydınlatmak amacıyla eski
'kutsal' ilan edilsin?
SDS pariementeri ve Helsinki Gözlem
"Türkler geçmişte Bulgar d irenişçile
Komitesi Başkanı Rumen VODINIÇArine, Ermenilere, Yunanlılara ve benzerROV ile birlikte 19 Şubat 1993 tarihinde
lerine 'eşkiya' diyorlardi, Kürtlere layık
bir basın toplantısı düzenlediler. Basın
görülen 'terörist' kelimesi geçmişteki
toplantısı baklananin üstünde ilgi gördü.
'eşkiya' kelimesinin modernize edilmiş
Jar SILAV, Bulgaristan'daki Kürt toplumu
şeklidir ...
adına hazırladığı "Bir Kez daha, Kürt"Kürtlerin ne
Islamın
'yeniden
lerden Politikada Ahlaka 'Saf' Bir Çağrı
şahlanışı'nda ne de 'Büyük Türkiye'nin

5

bugün de geçerlidir...
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"Bir bütün olarak bir halkı ve onun
ulusal mücadelesini lekelerneyi amaçlamak, benzeri suçlama ve manipulasyonlar Türk devletinin stratejik yönelişlerin
den bağımsız olarak düşünülemez ...
" Her ulusun kötü insanları vardı. Biz
~O milyonluk bir ulusuz. Hatta Turgut
Ozal, Hikmet Çetin, hesaplarına geldiğin
de Kürt olduklarını söylüyorlar. Ancak, bir
bütün olarak bir halka, üstelik, mazlum
Kürt halkına hiç kimsenin kirli etiketler
takmaya hakkı yoktur...
"Kardeş Bulgar halkını duyarlı ve
temkinli olmaya davet ediyor, dürüst
insanları, Kürtlere düşman devletlerin
gizil istihbarat ağlarının kirli planiarına

düşmemeye çağırıyoruz."

Basın bildirisinin okunmasından sonra gazetecilerin sorularının cevaplandırıl
masına geçildi. Ruman Vodiniçarov, BTA
(Bulgaristan Haber Ajansı) adına gelen
bir gazetecinin Kürtler hakkındaki belgelerin gerçekliği konusunda Saşo Stoyanov ile yüzleşmaya hazır olup olmadığını
sorması üzerine, Vodiniçarov böyle bir
yüz leştirmaya hazır olduğunu, iddia edilen karalamanın hiçbir belgeye dayanmadığın ı belirterek zaten Stoyanov'un kriminal bir geçmişi olduğuna değindi. Olaya
örnek olarak da T. Jivkov döneminde
Komsomol'da çalıştığı y ıll arda Stoyanov'un adının Komsomol'daki yolsuzlu klara karıştığını hatırlattı. Kürtlerle ilgili sözden başka hiçbir belgenin ortada olmaması tüm basın mensuplarının dikkatlerini çekti. Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin günlük yay ı n organı olan Duma'dan (Söz) gelen bir gazetecide, "anlaşılan 'bizim' adam kendine verilen görevi
gerektiğ i gibi yerine getirmiş diyerek olay
hakkındaki kanısını belirtti. Basın toplantı
sında hazır bulunan ve araştırma alanlarım;!an biri df3 Bulgaristan'daki terör olayları olan Bayan gazeteci-yazar Paunka
Geçeva da terör olayla rıyla ılgili daha
önce yazmış olduğu "D PS' ı · iç yüzü"
adlı kitabı ve söz konusu terör ~yl emleri
ni yapan Türk t ara rıstlerinin kimliklerini
ve adli makamların konuyla ilgli belgelerini basına gösterd i. Duma temsilcisi Dr.
Kawa Azizi'ye Kürt Insan Haklarını
Savunma Komitesi'yle ilgili soru yöneltti.
Dr Azizi , Kürt surununun sadece politik
bit sorun değil, en atından bir insani
. &orun olduğunu söyleyerek böyle bir
ôrgutü kurma ihtiyacının doğduğunu söyledi. Örgütün oluşumu konusun da ise
ortak insani kaygı ları olan herkese açık
olacağının belirtti. Bu sırada Jar S ıl av 'ı n
" Eğe r isterlerse DPS'Iiler (Hak ve Özgürlükler Hareketi- Bulgaristan'daki Türkleri n
örgütü) de komitem izde yer alabilirler''
aspirisi salonda uzı:ın gül üşmelere neden
oldu. Jar Sılav ayrıca Kürt bası nı üstündeki devlet terörüne de değinerek. Bulgar
basınını Osman Aytar ve Medya Güneşi
ile dayanışmaya ç ağırdı.
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SOFYA- Geçen Ağustos ayının sonBulgar gazetesi Noşten Trud'a
(Gece Emeği) gözatan Kürtler hiç akla
gelmedik bir süprizle karşılaştılar.
Gazetenin o günkü sayısında Kürtlerle ilgili bir haber yer alıyordu: "Üçbin
Kürt teröristi Bulgaristan'da etkinlik gösterdi." Habere kaynak olarak da SDS
(Demokratik Güçler Birliği) milletvekili
Saşo STOYANOV gösteriliyordu. Bu
haber Kürt çevrelerin dışında bir tepki
görmedi. Daha sonraki günlerde bu kez
24 Çasa (24 Saat) adlı bir başka günlük
gazete, "Havalimanı Müdürü Kürtlerin
kurbanı oldu" manşeti ile Kürtleri bir kez
daha güncelleştiriyordu . Sözkonusu haber yasa dışı belgelerle Avrupa'ya iltica
için Sofya Havalimanı'ndan çıkış yapmak
isteyen Kürtlerin işi Havalimanı Müdürü'nün görevden alınmasına vardırdıkları 
nı yazıyordu . Oysa daha sonra Kürtler tarafından yapılan araştırmada söz konusu
Havalimanı Müdürü'nün, havalimanı kasasından zimmetine geçirdiği paralar için
görevden alındığı gerçeği öğreniliyordu.
Herşeyin bittiğinin sanıldığı bir anda
yeni ge li şen bir olay Bulgaristan'daki
Kürtlerin sabrını taşıran son damla oldu.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 12 Şubat
1993'deki Haber Bülteni Saşo STOYANOV'u kaynak göstererek 1984-85 yılları
arasında MIT ve Bulgaristanlı Türk teröri stlerin in ortaklaşa yaptıkları bombalama
ve saldırı eylemlerinin "bilinen"in aksine
Bulgaristan Istihbarat Örgütü (DS) ve
"Kürt terör örgütleri" tarafından yapıldığını
açıklıyordu. Eylemlerinin amacınınsa Bulgaristandaki Türk azınlığa karş ı yürütülen
asimilasyon kampanyasında Bulgar hal
larında

ya da Kim Gerçek Terörist?" başlıklı bir
bildirisini basına açıkladı. Basın bildirisinde şu görüşlere yer verildi:
"Kürtler uzun dönem dünyanın bloklaşan stratejik çıkarları arasında sıkışmış
lardı. Kürtler süper güçlerin hamiyatini ve
adaletin zafer kazanmasını umutla beklediler. Ne yazık ki beyhude bekleyişterin
ardından sayısız trajediye kurban oldular ...
"Dünya köklü bir değişikliğe uğradı,
Berlin Duvarı yıkıldı, Çekler Ve Slovaklar
barış içinde, uygarca ayrıldılar, ulusal azınlıkların hakları tanındı. Futurologlar ikibin yılına kadar dünya devletlerinin sayı
s.ının üçyüze ulaşacağını öngörüyorlar.
Kürt halkı yıllar boyu böylesi bir anı bekliyordu ama ne yazık ki yeniden büyük bir
trajediye kurban oldu. Kanlı Saddam kinini Kürt halkı üzerine döktü. Iran Devleti
peşpeşe IKDP liderlerinden Dr. A. Kasımlo ve Dr. Şerefkendi ve arkadaşlarını
katletti. ..
"Bütün bu değişikliklerden sonra TC
Kürt sorununu çözme yanlısı bir imaj
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"Türkiye'nin Sesi"
Bulgaristan'da
Neyin Peşinde?

70 milyonluk nüfusunda hiç bir yararları
yoktur. Kürt halkı ulusal kimliğini ve çağ
daş demokratik değerleri yaratmaya
yönelmiştir. Kürtlerin yeni bir kapana
düşmek istememeleri terörizm değil; bu,
despotik bölgenin kara talihini değiştir
mek için bir şanstır. Herşeye rağmen bu
despotik bölgede özgür irademizi ifade
etmeye çalışacağız, bu doğal hakkımız
dır, zira aksi takdirde bu despotik devletlerin elinde ruhsuz, amorf kitleler haline
geleceğimizi biliyoruz.
"Bizleri terörist olarak dünyaya lanse
etmeye çalışanların, Istanbul sokakla rır
dan yükselen, dün 'Ordumuz hay i 6
ya'ya ·, bugün 'Haydi Belgrad'a' hislE- ı .
yayılmacı çığlıklarını duymasını isteriz ...
"Bu nasıl bir mantık ki zamanın
Başbakanı Mesut Yılmaz, Bulgaristan
Türklerinin örgütü olan DPS'nin (Hak ve
Özgürlükler Hareketi) Bulgaristan seçim.• rine girmesine dair Bulgar Hükümeti'ne
veto gönderdiği aşıamanda Türkiye'de
Kürtler arasında seçmeni güçlü olan
HEP seçimlere sokturulmadı .. .
"Yeni oluşan Müslümün-Türki devletleri ilk tanıyan, destekleyen, onlar için
gökkubbeyi başkalarının başına yıkmaya
çalışan aynı Türkiye'nin, Güney Kürdistan'da büyük }rajedi sonrası, özgür,
demokratik seçimler sonucunda oluşan
demokratik Kürt Parlamentosu'nu ve Kürt
Federe Hükümeti'ni ortadan kaldırmak
için binbir şark kurnazlığı içinde olması,
TC'nin içinde bulunduğu paradoksun,
ahlaki çöküntünün ve tipik Türk riyakarlı-

Güneşi

ğının

sabit bir örneğidi r...
" Gerçek demokratlar, dürüst insanlar bizim doğal varolma duygularımıza ,
ulusal uyanışımıza sempatiyle bakıyorlar.
Avrupa Topluluğu'na girmeyi hayal eden
Türkiye bundan ra hatsız oluyor. Şimd i lik
Avrupa Türkiye'yi kabul etme yanlısı
olm adığı için, O, AT'ye Sofya, Bosna,
Tiran, Sarayevo, Kosova ka pılarından
girmeye çalışıyor.
"Kürt sorunu Türkiye'n in AT'ye girmesinin, entegrasyonu vs yayılmasının
bir dalga kıncısı olmasında n dol ayı onu
''terör" damgasıyla elerneyi düşünüycr ...
Provakasyon ve karalama girişimle ri 
"Oiof Palme'nin öldürülmesi de Kürtnin Kürtler tarafından açığa çıka rılm ası
ler tarafından örgütlenmiş denildi. Elbetle, Kürtlerin bu ·olayla hiç bir bağların ın . ertesi gün Bulgaristan ' ın yüksek tirajlı
günlük gazetele rinden Duma, Standart
olmadığı ortaya çıktı . lsveç Dışişleri Bave 24 Çasa'da haber olarak yek aldı.
kanı Sten Anderson; 'Biz Kürtlerin başka·
Bulgar Televizyonu'nun da basın to plantılarının suçlarına kurban olmalarına izin
, s ında bulunduğu halde konuyu haber
vermeyeceğiz ... Kürt davasını destekle olarak verınemesi Ruınem Vodiniçarov
dik ve desteklemeye devam edeceğiz'
tarafından bir açık hava toplantısında
diyerek ahlaki cesaret ini gösterdi ...
eleştirildL Vodiniçarov Bulgar TV'sinden
"Biz Kürtler ulusal bir mücadele
Kürtlere konulan haber ambargosunun
yürütüyoruz ve bütün demokratik güçlekald ı rılmasını istedi. Basın konferansı
rin anlayış ve dayanışmasını arıyoruz .
ayrıca Radio Ekspres adirözel bir radiyoBulgarlara gelince, onlara büyük bir semdan gen iş şekilde dinleyicilere duyuruldu.
patiyle bakıyoruz, çünkü onların geçmiş
leri bizim bugünümüzü çağrıştırıyor ve
Kürtlerin hazırladığı basın konferanmanevi bağlarımız olduğunu hissediyosının basında yer almasından bir sonraki
ruz. Biz Kürtler, hükümeti ne olursa
gün Standart aldı günlük gazetenin bir
olsun, Bulgar halkıyla bağ kurma yollarını
başka konu ile ilgili konusunda kör-sağır
arayacağız. Bu her zaman 9lduğu gibi
tavrı takınması dikkat çekti.
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PSK Genel Sekreteri Kemal
Surkay ile PKK Genel Sekreteri
Abdullah Öcalan arasıl)da imzalanan bir protokol kamuoyu-

PSK PKK PROTOKOLU
s.oru 1ar ve Soru n1ar
•

·
•

larını

getirirler.

Tuhafımıza

gi-

bir serseribu şekilde
den deolayıdır.
Her şey kanla
leşme
yaratılırken, her şey acımasız
işkence

altında

kurtarılmaya

çalışılırken, bu bayların buna
çok ucuza konmaları kabul edina açıklandı. Protokol, ilk bölümü, iki örgüt arasında genel
lemez. Kürtlerin önderi olduklaolarak Kürdistan ulusal demokV"ıldan TANRlKULU rını söyleyerek milyonları cebe
ratik hareketinin ilişkilerini ilgiindiriyorlar. Bunlara ya çok ahlendiren 3 madde ile yine iki ör------ ------ ------ ------ ---- laksız, ya çok çılgınlaşmış ya da
------------------------------gütün TC devletine yönelik acil
delirmiş demek gerekiyor. Ne olurlarrın ne olduğunu belirtmek ve bilmekistemlerini yansıtan ikinci bir bölüm- ların bu tarihten haberleri ve aldıkları
sa olsunlar bunların yerle bir edilmetir.
pay vardır. Işte bu nedenlerden doladen oluşmaktadır.
si gerekiyor....
"Ister sömürgecilerin ve uşakları
Protokolün muhtevasına geçme- yı da, bu maddede yazılanları bu ta"Işte, Özgürlük Yolu mu dileyim,
şu
ister
olsun,
feodal-kompradorların
den önce belirtmek gerekir ki, böyle rih süzgecinden geçirerek değerlenTalabani yolu mu diyelim ve
Barzanien
destekley
onları
ile
veya bu vesile
bir protokolün, özellikle de Kuzey dirrnek gerekiyor. Bu gereklilik bu
çoktur. Ateş altında iken
böyleleri
burküçük
ve
burjuva
oven,
sosyal-ş
Kürdistan'da faaliyet gösteren Kür- maddenin, pratik anlamının anlaşıla'demokrasi ne iyisin, ne dostsun, ne
juva reformistlerin olsun, devrimcilebilmesinin önkoşuludur, yaşam buldistanlı örgütlerden hem siyasal
güzelsin' diyorlar. Artık bunlara ne dire ve devrimci mücadeleye yönelen
hedefleri açısından hem de çalışma masının önkoşuludur. Çünkü, tarih
yelim? Gafil mi diyelim, hain mi diyesaldırılarına karşı, şimdiye kadar olbugündür; tarih, deneyimleri ile geletarzları açısından iki uç noktada bululi m? ...
duğu gibi bundan böyle de amansız
nan iki taraf arasında, ulusal demok- cektir.
"Bildiğiniz gibi, zindanda her şeGörülbir mücadele sürdürülecektir.
Protokolün yukarıda aktarılan ilk
ratik kamuoyunda böyle bir davranıdediler.· · Dağlarda aç su'evet'
ye
herhangi
düğü gibi bu gerici güçlerin
maddesi, aynı zamanda varolan bir
şın ön koşullarının hemen hemen hiç
ve bugünlere geldik.
adık
yaş
suz
öihmallık,
birine karşı mücadelede
bir ciddi belirtileri olmadan ve de sorunun da ifadesi ve itirafıdır. Ifade
a süper yaşadıAvrupa'd
onlar
Oysa
yi
gerilerne
veya
aksaklık
nemli bir
Abdullah ÖCalan'ın tek taraflı "ateş- edilen ve aynı zamanda itiraf edilen
öfkeniz neden
için
Bunun
lar.··
yanDiğer
...
tir
getirecek
de
beraberin
kes" ilanından iki gün sonraya "rast- sorun, "yurtsever örgütler birbirlerinin
dönüşsiyasete
Neden
değil?
büyük
komfeodal
cilerin,
sömürge
dan,
layarak" imzalanmış olmasının şaş- varlığına saygı" göstermemişlerdir ve
Güney
mi?
değil
müyor? Bu ihanet
pradorların , bu~uva ve küçük burjuva
·kınlık ve hayret yarattığını belirtmek "aralarında varolan veya varolabileVe
yapıldı.
bu
da
Kürdistan parçasın
reformistleri ile sosyal-şovenleri devcek sorunları diyalog yoluyla ve basanıyorum bir abartma olmayacak.
eliyle
düşman
Şimdi
kaçtılar.
biliniyor
rimci mücadeleye karşı pek çok taktiElbette ki sözkonusu "saşkınlık ve rışçı yöntemlerle" çözmemişlerdir.
saldırmak için geldiler. Sözümona
bu
tutularak
hatırda
kları
kullanaca
ği
temel
itirafın
ve
hayret", protokolün, özellikle de son Belirtilen bu ifade
Kürt Partisi değil mi bunlar? Güya
gerici güçlere karşı her türlü mücadeyıllarda gerekliliği ve özlemi daha da muhattapları kimlerdir? Kendisi dışı ngerçeğini kabul ediyorlar . DüşKürt
le biçimleri (ideolojik-politik vb.) kullabelirginleşen ulusal demokratik güç- daki örgütlerin varlığına tahammül
man eliyle böyle oyunlar kurulmak
lerin birarada bulunabilmelerinin koisteniyor. Türk egemenleri dokuz yıl
şullarına hizmet etmesi anlamında,
önce ne yaptıysa bu gafil ve hainler
kuşkuyla da olsa bir "iyimserliği ve
sayesinde yaptı , o sahtekarlar sayesevinci" de içermektedir.
sinde yaptı" (A. öcalan, SerxwebOn
Kuşkusuz, belirttiğim bu ilk tepkiEylül1992, s.16-17).
ler gerek protokolün muhtevası, geProtokolün ilk bölümünün ilk
rek tarafları ve gerekse son 15 yıllık
maddesine ilişkin yukarıya aktardıksiyasal mücadele tarihimi~le dolaysız
ları m yeterli bir perspektif vermekteilgili tepkilerdir ve bu nedenle de sözdir.
konusu tepkilerin nedenlerini bu üç
Protokolün ilk bölümünün ikinci
konuya açıklık getirerek tesbit etmek
maddesinde ise şu görüşler yer
mümkündür ve gereklidir de.
almaktadır: "PSK ve PKK Kuzey KurProtokolün iki bölümden oluşan
distan yurtsever örgütleri arasında
belirttiğim
yukarıda
muhtevasının
ilişkilerin iyileştirilmesi, işbirliği ve
tapkilere neden olan asıl yanı 3 maddayanışmanın geliştirilmesi ve gidadeden oluşan ilk bölümdür. 9 madderek ortak bir cephenin oluşturulması
lik ikinci bölümü ise, ulusal demokrpiçin çaba göstereceklerdir.
tik hareketin tek tek ya da birlikte
"Iki parti bu amaçla yakın bir
öteden beri gündeme getirdiği ve
zamanda tüm yurtsever örgütleri
"demokratikleşme içi n acil istemi~!
ortak bir toplantıya çağıracaklardır ."
paketi" olarak adlandırılabilecek is~
Yine, birinci maddeye ilişkin söyım,
Kavrayal
Yolu
(Doğru
"
nrlmalıdır
tamlerden oluşmaktadır. Bu nedenle ' edemeyenler kimlerdir? Bu tahamlenenler genel anlamı ile bu madde
1.11.1978, s.20).
de, protokolün ikinci . bölumünü bu mülsüzlüğü düşünsel olarak teori
için de geçerlidir. Kürdistan'da, hala
"Yanınıza, saflarımza ve bazan
düzeyine yükselterek herkesi bir çıryazının kapsamı dışında tutmaktaKürt halkı ulus olarak siyasal iktidar
da palyaço misali gecelerinize bir
pıda hain, uşak işbirlikçi ilan eden
yım.
olma hedefine ulaşabilmenin önkoavuç uşak Kürt almış olmanız bu gerProtokolün ilk bölümünün birinci kimlerdir? Teori düzeyine yükseltilen
şulu olarak "ulusal bir birlik platforçeği değiştirir mi? Aksine siz, ne
maddesinde şöyle denmektedir. bu düşünsel tahammülsüzlüğü pramu" (cephe-otorite vb.) yara!abilmiş
zaman bu yönteme başvurursanız,
tikte sistematik olarak fiziki imha biçi"Kürdistan'ın aynı ve değişik parçalaildir. Ve böyle bir platformun yadeğ
ın
çatışman
bu, Kürdistan üzerindeki
minde yürütmeye çabalamış olanlar
rından yurtsever örgütler birbirlerinin
nın zorunluluğunun ne kadar
ratılması
ortaya
gerçeğini
çok şiddetli olduğu
kimlerdir? Bu sorulara verilebelecek
varlığına saygı göstermeli, aralarında
ilişkin başka bir şey
olduğuna
önemli
de
günümüz
gerçek
Bu
r.
koymuştu
var olan veya olabilecek sorunlan ve de verilmesi gereken cevaplar,
söyleme gereği duymuyorum. Çünkü
çok daha çarpıcı bir biçimde böyledir.
diyalog yoluyla ve barışçı yöntemler- protokolün ilk maddesinde ifade ve
bu gereklilik toplumumuzun tüm uluSizler bu konuda son derece tecrüle çözmelidirler. Yurtsever örgütler itiraf edilen sorunların çözümünde
sal kesimleri tarafından bilinen ve
beli bir güç olarak, günümüzdeki Pegerçek ve kalıcı sonuçlar çıkarabilir.
arasında şiddete başvurulmamalı ,
özlenen bir istemdir.
şeng, TKSP vb. odakların nasıl dişiAçıktır ki bu soruların cevapları, Kutartışmalarda düşmanca ve saldırgan
PKK, 1981'de yayınlanan siyasal
nize göre uşaklar olduklarını , tarihtebirdil kullanılmamalı." Açıktır ki, daha zey Kürdistan ulusal demokratik
nın siyasal hedeflerbölümüprogramı
aratmaya
hareketinin son 15 yıllık tarihini izle- · ki Idris-i Bitlisileri, size hiç
işin başında olan, tarihi ve bir geçminde "bir ulusal cepmaddesi
ilk
nün
(A.
siniz"
caklarını çok iyi bilmekte
miş ya da bizzat yaşamış olan Kürşi olmayan bir hareket açısı ndan yuen söz etmektedir.
gereğind
henin"
s.
2,
Cilt
Yazılar,
Öcalan, Seçme
distanlı yurtseverler açısından bilinkarıda yazılı sözlere hiçbir sağduyulu
Kürdistan'da ta~
Kuzey
dışında,
PKK
1986).
153, Aralık
mektedir. Güneş balçıkla sıvanmıyor.
insanın, ülkesinin kurtuluşu için yola
örgütler,
siyasal
tüm
gösteren
aliyet
,
particiliği
Kürt
bir
"Örneğin
PKK ve Genel Sekreteri A. Öcalanın
çıkmış yurtseverlerin karşı çıkabilecegerekse
e,
düzeyind
program
gerek
alması
karşısına
PKK'yı
veya
PKK'sız
bu konuya ilişkin görüşlerini birlikte
ği, kuşkuyla bakabileceği herhangi
bazı örgütler dahi 70'1i yılların sonladurumunda ·nefes bile alamaz.
bir kelime yoktur. Ancak, Kürdistan okuyalım.
rı ndan başlamak üzere UDG, HEVPKK'yı karşısına alırsa yerle bir olur..
Bu arada vurgulamak istiyorum
ulusal demokratik hareketinin bir tariKARl, TEVGER örneklerinde görül"Tekrar tekrar uyarıyorum.
hi vardır. Sözkonusu maddeyi proto- ki, dün söylenen ve yapılanları hat ırdüğü gibi -başarı yada başarısızlıkla"Bu gafiller kendi tutumianna bu
kolün ilk maddesi olarak kaleme alan lama ve hatırlatmaktan amacım,
rı bir- yana- pratik adımlar da atmışşekilde devam ederlerse, kesinlikle
örgütlerin genel sekreterlerinin bir düne takılıp kalmak değil, sadece
lardır, bu düşünce ve davranışları
beklemedikleri bir biçimde kendi sontarihi vardır. Tek tek yurtsever insan- doğruları yapmak istiyorsak, yanlışla-
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bugüne kadar da devam etmektedir.
(PSK 3. Kongre Belgeleri, s. 81 , PSK
Eğer , son dönemlerde "siyasal
Ancak, PKK kendi parti progra- Yayınları, Kası
muhatap olabilmesinin önkoşulu eşit
m 1992). Adres açıktı r.
taktik" adına Demirelvari "biz 900 yıl
mında yer alan "ulusal cephe" söyle
halklar ve taraflar olarak gündemde
Umarım ki, PSK 3. Kongre Belgedır iç içe girmişiz, Türkiye'den kopamini 80'1i yıllardaki siyasal mücadele
bulunmamızdır. Sözkonusu şartların
leri'nde ifade edilen ve PKK'da aramayız" vb. demagoji ifadelerde dile
pratiğinden çıkarmıştır. 1985 yılında,
olmadığı bir durumda ve özellikle de
nan sözkonusu değişikliği bem izleyegetirilen "eşitlik temelinde birliktelik"
kendi başına ilan ettiği ve PKK'nın bir memişim,
Kürt halkının örgütlü siyasal potansiPKK gerçekten PSK 3.
hedefini bir yana bırakacak olursak,
"kitle örgütü" olmasından öte bir Kongre
yelini
n ve mücadele gelene!1lnin
Belgeleri'nde atıfta bulunulan
A. ÖCalan'ın "bağımsızlık" sözcüğü
fonksiyon yüklenmemiş olan ERNK tutumlarda
önemli bir bölümünün "bağımsız devn vazgeçmiş olsun . Tüm
dışındaki kavramların siyasal hedef
(Eniya Rizgariya Neteweya Kurdislet" ortak paydasında bulunduğu bir
bu nedenlerden dolayı da "ortak bir
belirt
mede kullanılmasından ne katan) ile de, bu tutumuna pratik bir cephe"nin
döne
mde, protokole taraf olan iki
oluşturulması için gösteridar ürktüğünü bizzat siyasal pratiği
kimlik kazandırmıştır. Bu konuya iliş
parti
açısından bu hakkın "b~msız
lecek çabalara böyle bir cephenin
ve belgeleri ile görmemek için Kürkin PKK'nın pratik davranışlarının
bir
devle
t" şeklinde kullanılmaK istenPKK'yı da kapsa yacak bir biçimde
distan siyasal yaşamından bihaber
yani cephe sorununu parti çalışması
memesinin nedenleri nelerdir sorusuoluşturulmamış olmasının bugüne
olmak gerekiyor. Doğru Yolu Kavnın kitle örgütlenmesinin aracı olarak
nu sormakta geri duramıyorum?
kadarki asli nedenleri ile başlamak
rayalım büroşürü, PKK Programı ve
gören anlayışının düşünsel temelleri- gerekmekte
Reel
politika mı? Niyet gösterisi mi?
dir. Bu gereklilik de atı la
kongre belegeleri , en azından Ali
ni "PKK MK'nın PKK 2. Kongresi'ne cak adımı
Siyasal taktik mi? Muhatap oJabilme
n kalıcı ve sonuç alıcı olaFırat'ın Yeni Ülke gazetesinde "Güsunduğu Çalışma Raporu"nda ve
kaygısı mı? Bu soruların cevabı sözbilmesi çin gözardı edilemeyecek bir
ney
Modeli"nin Kuzeye taşınması
yine A. öcalan'ın "Seçme Yazılar Cilt koşu ldur.
konusu siyasal hedefin herşeyden
üzerine söylediklerine göz gezdirmek
1, s.180-211"de okuyabilmek mümönce Kürdistan ulusal demokratik
Protokolün ilk bölümünün 3.
bu
konuda yeterli bir perspektif sunkün. Ben sadece arabaşlıklardan biriharek
eti ve Kürt halkının meşru siyamaddesi ise, Kürdistan ulusal demaktadır.
ni aktarmakla yetiniyorum. "ERNK,
sal
haklar
ı açısından meşruiyetini ve
mokratik hareketinin siyasal hedefleri
Bu sorunun bir diğer yanı da, iki
Bağımsızlık mücadelesinde her türlü
gider
ek
''takti
ksel" doğruluğunun ölaçısından en önemli noktayı oluştu r
genel sekreterin de ilk iki maddede
işbirlikçi, reformist akımları teşhir ve
çüleri
ni
sapta
yabilm
ek için gereklidir.
maktadır. Bu maddede şöyle deniliortaya koydukları "niyet"lerine rağ
tecrit edecektir" (age. s.200) . Bu du- yor:
Buray
" ... Kürt sorununa adil bir çözüm
a
kadar söylenenler, protomen daha diğer Kürdistanlı örgütler
rum bugün de devam etmektedir. Bir anca
kole ilişkin soruların ve sorunların
k iki halkın eşitliği temelinde
ile
"ortak
bir
cephe
" için protokol
yandan, ulusal bir cephenin (diğer
boyutlarını göstermeye yetmektedir.
mümkündür. Biz böylesine demokradışında herhangi bir pratik adımlan
siyasi örgütlerle birlikte) gerekliliğin
Şimdi, Kürdistanlı her yurtsevere dütik bir yapıda iki halkın yanyana, karyok iken, -belki de böyle bir protokoden söz edip, diğer yandan hiç bir
şen görev tüm bunları bir kenara
deşçe, barış içinde yeşayabileceği
lün muhtevası konusunda kendi
şey olmamış gibi ERNK ismi ile bir
bırakarak, alelacele kaleme alınmış
görüşündeyiz. Bunun biçimi demokkarar organlarına danışma fırsatı bile
"cephe"ye "önderlik" etmek, sözkobir protokolde ifade edilı:niş olan ve
ratik federasyondur. ... "
bulamadan- hem kendilerini hem de
nusu protokolün bu maddesindeki
politik
mücadelede esas olması gereKuşkusuz, siyasal taktik açısın
"ortak bir cephe"nin siyasal hedefini
düşüncenin tutarlılığı, ciddiyeti ve
ken genel bir tesbiti hareket noktası
dan, protokolün ilk bölümünün asil
alelac
ele "bağlamış" olmalarıdır. Bu
samimiyetinin boyutlarını göstermeye
olarak almak mıdır, yoksa bu genel
muhattabı açısından bunun ne kadar
ise, "ortak bir cephe" konusundaki
yetmektedir. Sorunun ciddiyeti ve
tesbitin ve dolayısıyla protokolün, yututarlılığı önemlidir, çünkü ulusal dekarıya aktarılanlar çerçevesinde incemokratik güçlerin ittifakının bir hukuklenip gerekli sonuçlar.ın çıkarılması
sal ve örgütsel kimliği olarak "ulusal
çabası mıdır? Açıktır ki, yapılması gecephe" sorunu öyle herkesin keyfine
reken ikincisidir. Bu son 15 yıllık tarigöre istenildiği zaman kabul edilebihin tekerrür etmemesi için gereklidir.
lecek, ama zamanı geldiğinde bir
Bu tutum, protokolün bu maddesinin
kenara bırakılabilecek bir "taktik" soyarın yeniden bir kenara bırakılması
runu değil, tersine ulusal kurtuluşu
nın engellenmesi ve bırakıld ığı zamuz için olmazsa olmaz bir önkoşul
man d~, böyle bir tutuma girenierin
ve dolayısıyla stratejik bir politik somahkum edilebilmesi için gereklidir.
rundur. Abdullah öcalan'ın gazeteci
Bu
tutum, Kürdistan'da ulusal deRafet Ballı'nın "KDP-PKK" ittifak promokratik hareketin kalıcı değerler yatokolüne ilişkin sorduğu soruya verdiratabilmesi için gereklidir. Kalıcı deği cevap ta kullandığı "O ciddi bir şey
ğerler, ulusal ve toplumsal kurtuluşu
değildi. KDP ittifaktan anlamaz. KDP
muzun temel güvencesi olduğu için
aşılması gereken bir oluşumdur" (R.
gereklidir. Tarihimizin bir bütünlük iBallı , Kürt Dosyası s. 224 Cem Yaçinde görülmesi, tarihimizin, tüm
yınevi Temmuz 1991 lst.) sözleri,
yanlış ve doğruları ile, tüm başarı ve
yukarıda söylenenler üzerinde düşü
başarısızlıkları ile yeni nesillere aktanülmesi için yeterli neden oluştur
rılabilmesi ve bu yolla mücadelemizmaktadı r. Ayrıca, birinci maddeye
de bir sürekliliğin yaratılabilmesi ve
ilişkin bizzat A. Öcalan'ın ağzından
kavranabilmesi için gereklidir. Tahrif
aktardığım düşüncelerin ve de yaedilen bilincinin düzeltilmesi için
şanmış pratiğin kanıtladığı gibi, prota
gereklidir.
kolde sözü edilen ve de PKK'nın da
PKK-PSK protokolünün Kürdisyer alacağı bir "ulusal cephe"nin olutan ulusal demokratik hareketi açıs ın
şumu en başta PKK' nın özellikle de
iyi düşünülerek kaleme alınmış bir
niyetlerinin ciddiyeti konusunda çok
dan, Kürt toplumu açısından önem li
kendi "güç"ünü temel alarak yarattığı
tesbit olduğu üzerine düşünmek - açık bir soru
işaretinin somutlaştır
bir gelişme ve belge olduğundan hiç
tasfiyeci tutum ile engellenmiştir.
gerekmektedir. Diğer yandan PSK
masa bile, en azından politik duyarbir kuşkum yok. Ancak sorunun öneProtokol sonrası çok atıfta bulunan
açısından da, "federasyon" kavram ı,
sızlığın ifadesi olma k durumundadı r.
mi,
belirtmeye çalıştığım gibi, her
PSK 3. Kongre Belgeleri'nde de bu
her ne kadar son yıllarda bundan
Öyle görülüyor ki, bu maddede belirşeyden önce böyle bir protokolün
konuda şöyle bir yaklaşım sözkonuuzaklaşma eğilimi göstermişlerse de
tilen siyasal hedef her şeyden önce
ortaya çıkardığı sorulara ve de sorunsu. "Halkımızın ve yurtsever güçlerin
(Bak: TEVGER programı) yabancı bir
TC
devletine bir niyet gösterisidir.
lara ciddiyetle yaklaşmadadır. Politik
özlemi olan böylesi bir birliğin oluş
kavram değildir. Ancak PKK ve GeAncak bu anlamda bile, başta da
mücadele aynı zamanda bir toplumması için, yurtsever güçler arasında
nel Sekreteri A. öcala n için aynı şey
belirttiğim gibi yapılanın ''taktik" olasal değerler sistemi yaratma uğraşı
yeni bir anlayışa gerek var. Ulusal
leri söylemek mümkün değil. Yıllardır
rak
doğru olduğunu söyleyebilmek
dır. Ya Demirelvari "dün dünd ür buçıkarlar kişisel ve grupsal çıkarların
"bağımsızlık" dışında ülkemizin sademümkün değil. Çünkü, BM Insan
gün de bugün" deyip işin içinden
ve tüm öteki kaygıların önüne konce Kuzey parçası için değil , aynı
Hakları Evrensel Bildirgesi ve AGIK
çıkac
ağız ve elbette o zaman da ona
malıdır. Diğer yurtsever örgütleri hazamanda kendisini tüm Kürdistan'ın
sözleşmelerinde dile getirilen (çok
uygun sıfatlarla kendimizi adland ır
sım saym a, onlara karşı şiddete baş
tek ve tartışıimaz sahibi olarak gören
karmaşık olmasına rağmen -özelli~le
mamız gerekecek. Ya da, toplumuvurma, kardeş kanı dökme ve doğal
garip bir mantığın sonucu olarak, her
AGIK
sözleşmelerinde-) bir ulusun
muzdaki her gelişmeyi -olumlu ya da
eleştiri boyutlarını aşan düşmanca
türlü siyasal hedefleri "u şaklık", "iha"kendi geleceği ile ilgili serbestçe
olumsuz- kend i tarihi ve bugünüyle
karalama gibi, geçmişte ve bugün
net", "emperyalizmin ve sömürgecilikarar
verebilme hakkı"dır ve bu hakbir bütünlük içinde değerlendirip çı
yurtsever örgütlerin birliğine ciddi zağin kuklaları " olarak değerlendiren A.
kın kullanılabilme olanaklarıdır. Kürt
karacağımız sonuçları temel alarak
rarlar veren ve ancak düşmana yaraÖcalan'ın birden bire böyle bir çözüulusu
nuri da bu hakkını nasıl kullanaileriye yöneleceğiz. Kalıcı ve sürekli
yan yöntemler terk edilmelidir. Örgütmü gündemleştirmesini nasıl değer
cağı na karar verebilmesi için ve bu
politik değerler yaratabilmein yolu da
ler arası ilişkiler uygarca olmalıdır"
lendirmek gerekiyor?
kararda Türk halkının bir taraf olarak
budur.
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Os ma n Aytar:

'' K ü rt a l d ·· y a
sa h ip olduğu t• • m h

girişimlerine değinilmektedir.

i·
Hazırlık soruşturmasında da belirtt
igetird
dile
da
yazım
ğim gibi, sözkonusu
stan
Kürdi
ve
Kürt
değil,
suç
ler
görüş
ğim
lmesi
gerçekliğinin genel bir değerlendiri
ulusla
kimi
dığı
imzala
de
e'nin
dir. Türkiy
ını terarası . anlaşmalara ve insan haklar
mel alan evrensel hukuk kurallarına göre
sözüedilen yazımda dile getirdiğim görüş

Öncelikle şunu belirtmek gerek ir ki,
gene l olara k sosyalist ve devrimci basına,
özel olara k da gazetemize yönelik toplatma ve dava açma kararlarında görülen
daha
peşin hükü~m bu davamızda bir kez

Yeni Atılımlar
Gazetemizin 22. sayısında yayınlanan "93'te
ine konulan ga
istanbul DGM tarafından tutuklanıp cezaev
uşmada yaptığı
1993 gün ü çıkarıldığı 3 Nolu DGM"deki ilk dur çabalarını ele~
a
leri savunarak özgür basına yönelik susturm ın tüm özgür
yan
dün
da
olmadığını vurguladı, Kürt halkının
sunuyoruz.
belirtti. Aytar'ın savunmasını okuyucularımıza

ler suç olmak bir yana, vazge çilme z haklardır; aksini savun mak suçtur.
Say ı n Yargıçlar,
ğim

Dava konusu olan yazımda da belirttigibi, iflas ettikleri artık geniş çevreler

edilmek istendi. Yine bu dönemde Kürt
ulusal demokratik hakları için verilen mücadelenin önderliğini yapanlar çeşitli oyun
ve komplolarla katledildiler ; bunların itibari için
larının Kürt halkı nezdinde düşürülmes
ve
yalan
verici
utanç
en akılalmaz ve
demagojilere başvuruldu. Kürdü Kürde kır
Devlet
dırtmak için her yol mübah görüldü.
er,
edenl
t
ihane
na
halkı
kendi
ında
saflar
ilişlevlerini yerine getirdikten s,onra yoked
iplerias
n
ndan
kaları
politi
n
diler veya sürgü
ni aldılar. Yani Kürtlere trajedi içinde traje-

iv
ak
ur

idetarafından da vurgulanan , TC resmi

w

w

w

.a

.Iddia rrıakamı sözüedilen yazımın tümünde "suç"un işlendiğini belirterek alışıl
mi\ bir yakla.>ıınla belli bazı bölüm leri aktarmakla yetiniyor. Çünkü siyasi otoritenin
ve resmi ideolojinin benimsamediği her
olara k
düşünceyi rahatlıkla ''terör suçu"
ızda
tanımlama olanağı veren ve başım
yasa
bir
n
dırıla
salian
gibi
kılıcı
damokiesin
var. Bu da bilindiği gibi geniş kamuoyunun tepkilerine yolaçan "Terörle Mücadele Yasası" (TMY)dır.
Genel olara k Türk hukuk sistemi ve
özel olara k TMY'nin antidemokratik ırkçı
söyşoven nitelikleri konusunda çok şey
lendi, söyle niyor. Konunun bu yönün e girmeyeceğim . Davanın bu aşamasında iddia makamının ''terör suçu" olara k değer
ma gelendi ~dıği ve benim de tutukl anma
rekçe yapılan ilgili yazımda dile getirdiğim
ık
görüşlerin , her sağduyulu insanın rahatl
i
ifades
klerin
gerçe
kimi
ği
ilece
la göreb
serolduklarını bir kez daha gözle r önüne

olojisinin birer ürünü olan politikalarda ısrar
etmenin konuya ilişkin sorunları ağırlaşt ı rdı
şöyle
ğı ortadadır. Bugün gelinen aşamada
bir geriye dönüp bakıldığında görülecektir
ki, Kürt halkına yönelik yıldırma, sindirme
ve giderek imha etme politikalarının sonucu
kan ve gözyaşı oldu, halen de kan ve gözazsa bu
yaşları dökülüyor ve önlem alınm
kar
tahrip
daha
sı
derya
şı
gözya
ve
kan
sonuçlara yolaçabilecektir.
Görevi ve sosya l konumu ne olurs a
olsun hak ve haklıdan yana olduğunu ,
"önce insan"ı teme l aldığını belirten herkes bu kan ve gözyaşı deryasının kurutulKürt
ması, ideolojinin bir tarafa bırakılarak
l
tartışı
ce
özgür
unun
sorun
ve Kürdistan
özgü r
ması, Kürt halkının dünyanın her
olmahalkının sahip olduğu haklara sahip
eğini
gelec
kendi
halkın
bir
iğini,
gerekt
sı
özgür ce belirleme hakkının evrensel bir
hak olduğunu görmelidir. Önceki döne mler bir yana TC'nin yetmiş yıllık geçmişi ,
inkar ve imha politikalarının çözüm olmabüyüdığını, bu yolla sorunların daha da
nın
fatura
bir
ağır
düğünü, halklarımıza
mu?
r
rmiyo
göste
ı
ldığın
çıkarı

rs

meti daha da artıyor.

Bu örnek ler bile hem yetmiş yıllık inkar politikalarının sefaletini, hem de devlet tarafından işlenen suçların kimi boyutinlarını göste rmey e yetiyo r sanırım. Bu
alarla
sanlık dışı ve utanç verici politik
bugüne gelindi. Ama sonuçta _ne oldu?
Kürt halkı yokedilemedi, ulusal demokratik mücadelenin önü alınmadı. Kürtler belli
döne mler sindirildi ise de, bu uzun sürmedi ve ulusal uyanış egemen güçlerin
.
uykularını kaçıracak boyut lara vardı

"Vatan haini" , "dış devletlerin ajanları",
"gerici" gibi yalana dayalı sözlerle suçlan ıp
halkının gözün de küçük düşürülmek
Insanlık açısından utanç verici uygu- , Kürt
istenen ulusa lliderl er, Kürt yurtseverlerinin
larnalara "yasal" gerek çe yarat mak için
lerinde hakettikleri yeri aldılar, büyük
gönül
bazı
özel
kanunlar, karar name ler çıkarıldı;
' sevgi ile anıldılar, anıları ulusal demokratik
planlar kabul edildi. Kürtçe konuşma
mücadelede yaşatılclı. Peki onları katledenril
yasaklandı, köy ve şehir isimleri değişti
ler ne oldu? Elleri Kürtlerin kanıyla boyadi. Dünden bugü ne halklarımızın faturası
nan genel müfettişler, komutanlar, hakim
kan
nı ağır ödediği ve Kürtler açısından
lar,
savcılar, irili-ufaklı cellatlar, bakan
ve
jiye
ve gözyaşıyla biçimienan resmi ideolo
n
tarafı
r
kitlele
geniş
başbakanlar bugün
,
dayalı politikaların "Türklük" karakterinin
ar?
lıyorl
anı
nasıl
dan
çeşitli döne mler başbakanlık yapan lsmet
ığı yaınönü ve bir dönem adale t bakanl
Inkar politikalarını sistemleştirerek
sözleri
şu
rt'un
Bozku
pan Mahm ut Esat
uygulayan 12 Eylül faşizminin yolaçtığı
çok açık bir biçimde göstermektedir:
sorunlar sağlıklı değerlendirilmeden aynı
zihniyeti değişik adlar a~ında sürdürerek
Türk
e
lsmet lnönü : "Bu ülkede sadec
günü müzd e de Şırnak, Kulp, Çuku rca,
ulusu, etnik ve ırksal haklar talep etme
Göle, Güçlükonak , Balveren örneklerinde
böyhakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin
tutangörüldüğü gibi şehir ve köyleri topa
le bir hakkı yoktur."
year,
ayanl
uygul
nu
rgosu
amba
lar, gıda
M. Esat Bozkurt: "Türk, bu ülkenin
rinde infaziara başvuranlar halklarımız .
yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf
lehine hangi teme l sorunları çözebildiler?
Türk soyun dan olmayanların bu memle-

di yaşatı ldı.

verildi. Gazetem izin şi rnd iye_ kadar yayın
lanan 26 sayısından 23'ünün toptatılması
ve davaların açılm ı ş olması, "Türkiye'de
en yetdüşünce özgürlüğü var" sözle rinin
kili ağızlar tarafından hergün defalarca
'ta bevurgulandığı bir ortamda, 22 Ocak
nim tutuklanmam , 12 Mart'ta da gazetemiz sahibi Cemal Özçelik'in benzeri bir
gazepeşin hüküm le tutuklanması sanırım
tamizi sustu rma çabaları konus unda yeterince fikir veriyor. Hele bu tutuk lama kaverilrarlarının daha hazırlık aşamasında
dikleri düşünüldüğünde durum un veha-

rg

Medy a Güneşi gazetesinin 16-31 Ocak 1993 tarihli 22. sayısında yayınlanan
"93'te Yeni Atılımlar Için ... " başlıklı yazım
la ilgili olara k mahkemeniz savcılarından
aYaşar Türk tarafından hazırlanan iddian
rnede "TC devletinin ülkesi ve milleti ile
bölün mez bütünlüğü aleyhine propa ganda" yaptığım belirtilerek 3713 sayılı "Terörle Mücadele Yasası"nın 8/1. maddesi
ektedir.
gereğince cezalandırılmam istenm
müişleri
yazı
ve
i
Ayrıca gazet enin sahib
fıkra
2.
enin
madd
aynı
da
nda
hakkı
dürü
sından dava açılmış bulunuyor.

mektedir. Bu anlayışla varol an gelişmeler
esas alınarak egemen devletlerin inkar ve
imha politikalarına, bu doğrultudaki çok
yönlü siyasi, askeri, diplom atik ve benzeri

di
.o

Sayın Yargıçlar,

maye çalışacağım.

ligili yazımın bir bütün olara k incelenmesi durum unda görülecektir ki, 1992 yılı
boyun ca Kürt ve Kürdistan sorun u ile ilgili
olarak yaşanan kimi gelişmeler gen~l hatlarıyla değerlendirilmekte , Kürt haikının
ulusal demo kratik haklarına kavuşması
için verilen mücadelenin kazanım ve kailişkin
yıpları ele alınmakta, 1993 yılına
getiril
dile
ler
gtırev
ve
nti
bekle
kimi umut,

Bu yetmiş yılda onlar ca ulusal direniş
ve ayakl anma TC devletinin tüm olanakve
ları sefer ber ediler ek bastırıldı, şehir
göKürt
nlarca
milyo
,
edildi
ir
köyle r yerleb
çe zorlandı, yüzbinlercesi katledildi. Yani
TC yönetimleri "ulusal kurtuluş savaşı"
sürecinde "kardeş" olara k değerlendirdik
leri Kürt halkının haklı ulusal demo kratik
taleplerini soykırımlarla, toplu sürgüntarla
ri tümbastırmaya çalıştılar . Devlet, Kürtle
olara k
sız
aralık
rını
planla
den teslim alma
yürürlükte tuttu. Türkl er daha Orta Asya
r ve
bozkırlarında at koştururken Kürtle
ktopra
ıkları
yaratt
ıklar
uygarl
öncüllerinin
lar "Ne mutlu Türkü m diyene", "Bir Türk
dünya ya bedeldir'', "Önce vatan" gibi ırkçı
doğ
şoven slogantarla süslendi; "Türküm,
ruyum, çalışkanım ..." gibi sözlerle başla
yan anttarla Türklük, Kürt ve diğe P ulusal
şırınga
azınlıkların çocuklarının beyinlerine

kette bir tek hakları vard ı r: Hizmetçi olma
hakkı, köle olma hakkı."
Sait ve arkadaşları olmak
' idam ettiren Şark
Kürdü
ce
binler
üzere
lstiklal Mahkemesi savcılarından Süreyya
Örgeevren'in anlattığı ve güya yaşamı boyunca kendisine acı çektirdiği bir anısı ise,
adalet adı a~ında Kürdistan'da nasıl bir
rmekadaletsizliğin hakim olduğunu göste
tedir. S. Örgeevren, sözüedilen olayı anıla
Başta Şeyh

rında şu şekilde aktarır:

"Gen ç bir çocuğu getirdiler karşıma.
hiçbir soruy a cevap vermiyordu. Türkç e bilmiyordu. Biz de Türkçe bilmeyen adam dan memlekete fayda gelmez diyer ek onu idama gönd erdik."
Sorduğum

binlerle ifade edilen ''faili
meçhul" cinayetlerta Kürt ulusal uyanış_ı
engelianebiliyor mu? Ya da Bölge Valiliği , özel Ordu, Özel Tim, Köy Koruri
culuğu, GAP, DAP, GAP- TV ve benze
politieden
iflas
erle,
projel
ve
lenme
örgüt
kalar daha ne kadar süre uygulanabilecek? Bütün bunla rla Kürtlere günlü k yadaki
şam zindan edilirken Türklerin ağzın
na
halkı
Kürt
mu?
r
lokmalar da küçül müyo
yona
enflas
ın
savaş
kirli
rülen
sürdü
karşı
etkisi küçüm seneb ilir mi?

Sayıları artık

Dava konusu olan yazımda inkar podaha
litikalarıl)da israr etmenin sorunları
da ağırlaştırdığını belirtirken, bu politikalarda dünden bugü ne yaşanan iflas ger-

'
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ozg u ha l la
akl a a avu
Için ... " başlıklı gündem yazısı nedeniyle 22 Ocak 1993'te
~etemiz Genel Yayın Yönetmeni Osman Aytar, 31 Mart
yazılı savunm ada sözü edilen makale de belirtilen görüş
tirdi, iflas eden inkar politikalarında ısrar etmeni n çözüm
halklarının sahip olduğu haklara kavuşması gerektiğini

Öte yandan dava konusu olan yazımda da belirttiğim gibi egemen devletlerin geleneksel politikalarında ısrar ettiklerini, fakat bunun Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesini önleyemediğini,

Kürt halkının da dünyanın her öigür ve
bağımsız halkının sahip olduğu haklara
kavuşması gerektiğini vurgularken, varolan Kürt gerçeğinden hareket ettim. Benzeri durumda hangi. halk olursa, onun için
de aynı hakları savunmak gerekir ve bunlar evrensel hakiard ır.

Biz Medya Güneşi olarak konumumuza uygun bir biçimde Kürt halkının özgürleşmesi mücadelesine katkıda bulunurken, bu mücadelenin haklılığını savunurken
TC yöneticileri gibi çifte standartlı davranmıyoruz. Biz Kürt sosyalist, devrimci ve
yurtseverleri olarak her zaman her türden
ulusal baskıya karşı çıktık, çıkıyoruz. Baskı
altında olan halkın ulusal kimliği veya coğ-

w

w
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Sormak gerekir, bir halkın kendi ulusal
demokratik haklarına diğer halkların ulusal
demokratik haklarına saygı göstererek
sahip çıkması mı, yoksa bir halkın varlığını
reddetmekle kalmayıp onu kendi "Türklük"
potasında eritmeye çalışmak mı gerçek
bölücülük ve ayrımcılıktır? Ya da kamuoyunda SS kararnameleri olarak da bilinen
424, 425 ve 430 sayılı kararnameleri çıka
ran, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nın
hükümlerini "Olağanüstü Hal" bölgesinde
rafa kaldıran, TMYve CMUK düzenlemelerinde geniş çevrelerden tepki alan ayrımcı
maddeler getiren mi, yoksa bu ve benzeri
bölücülük ve ayrımcılığa karşı mücadele
eden Kürt sosyalist, devrimci ve yurtseverleri mi bölücü ve ayrımcı?

w

Büyük yalan ve demagojilerle DYPSHP Hükümeti tarafından kabul edildiği
söylenen "Kürt realitesi"ni gözler önüne
sermaye çalıştığımızda bizleri susturmaya
çalışanlar Kıbrıs, Bosna-Hersek, Türk cumhuriyetler gibi sorunlarda ulusların kendi
geleceklerini özgürce belirlemeleri gerektiğini vurgulayıp bu konuda dünyada .ahkam
kesebiliyorlar. Bu ülkelerde yaşayan halklar için federasyonların bile çözümsüzlüğü
vurgulanıp bağımsızlık talepleri yükseltilirken, bırakalım Kürt halkı için de benzeri
talepleri savun'mak, en temel insanı hakları bile gaspetmek , ikiyüzlülük değil de

.ı

rafik olarak bize yakınlığı ve uzaklığı, bizim

onların vazgeçilm~ez hakları için verdikleri
mücadeleyi desteklememize, onlarla dayanışma içinde olmamıza engel değildir.
Örneğin Türk halkı bütün ulusal demokratik
haklarından yoksun olsaydı, onun da dün- yanın özgür halklar topluluğuna katılması
için vereceği mücadele meşru olurdu ve
kendisine demokratım diyen herkesin desteklemesi gerekirdi. Sorun ulusal ' baskının
her türüne karşı olma sorunudur.
Kürt sorunu aynı zamanda Türkiye'de Türkleri, Iran'da Farsları, Suriye

Sayın Yargıçlar,

Sonuç olarak tekrar vurgulamak istiyorum ki, "93'te Yeri Atılımlar için ... " baş
lıklı yazıda somut gelişmeleri belli yönleriyle aktarmaya çalıştım. Kürt ulusal kim-

di
.o

Iddia makamı bizleri "bölücülük" ile
suçlarken genel kabul görebilecek geçerli
bir gerekçe sunamıyor. Ne var ki TC yönetimlerinin bölücülüğü konusunda önemli veriler mevcuttur. Esas bölücülük
başta Kürt halkı olmak üzere Türkler dı
şındaki halkların varlıklarının inkarı temelinde TC inşa edilirken yapıldı. Baştan beri
belli yönleri ile aktarmaya çalıştığım gelişmeler TC yönetimleri nin bölücülüğü konusunda açık birer örnektirler.

ak

istiyorum ki iflas eden politikalarda israr
etmek, bunları aşma çabalarının önüne
setler çekmek, amaç ne olursa olsun daha fazla kan ve gözyaşı demektir.

nedir? Temel Insan hakları bir yana, yaşama hakkının bile tehdit altında olduğu
örneğin Şırnak, Cizre, Batman, Nusaybin, Kızıltepe, Silvan ve benzeri onlarca
şehir varken "Sırp kasaplığı"ndan bahsetmek; özel tim ve korucuların tecavüz dahil her türlü cinsel saldırılarınaKürt kadın
ları maruz kalırken Boşnak kadınları için
gözyaşı dökmek çifte standart ve ikiyüzlülük değil midir? Böylesi bir anlayış ayrım
cılık ve bölücülük değil midir? Sorular
çoğaltı labilir.

liğine , Kürt ve Kürdistan sorununun adil
ve kalıcı çözümüne ilişkin tartışmalarda
resmi ideolojinin savunuculuğunu yapanlar; Kürtlerin dünyanın her özgür ulusunun sahip olduğu haklara kavuşmasını
yayın organlarında yolaçtığı tartışmalar
istemeyenler; Kürt ulusal uyanışı ve yenibile, Kürt ve Kürdistan sorununun tartışıl
den dirilişini bastırmaya çalışanlar istedikmasının önündeki engellerin zaman geçilerini Kürt ve Kürdistan terimlerini bol bol
rilmeden kaldırılması gerektiğini bir kez
telafüz ederek dile getirebiliyorlar. Ama
daha gösterdiler.
resmi ideolojiye, Kürt ve Kürdistan gerreddedenlere karşı düşünceleri
çekliğini
Türkiye'nin de imzaladığı birçok ulusettiğimizde, Kürt halkının da
ifade
mizi
lararası anlaşmada yer alan ulusların kenuluslar topluluğunun onurlu
özgür
dünya
hakkı
belirleme
özgürce
di kaderlerini
gerektiğini savunduğu
olması
üyesi
bir
artık Kürtler için de tanınarak bunun pratik
kez sadece Kürt ve
çoğu
'hatta
muzda,
kalı
ve
Adil
gerekleri yerine getirilmelidir.
Kürdistan terimlerini kullandığımız için
cı çözümün yolu buradan geçer. Bü-tün
devletin resmi-gayriresmi çok yönlü saldı
bunların kabul edilmesi şu veya bu
rılarına maruz kalıyoruz, engellerle boBağım
değildir.
kabulu
çözüm biçiminin
zorunda bırakılıyoruz. Antideğuşmak
sızlık, konfederasyon, federasyon veya
yasa ve kararnameırkçı-şoven
mokratik
topkonusunda
diğer bazı çözüm yolları
ler böylesi bir anlayışın birer parçası olalumda farklı düşüncelerin olması doğaldır
rak önümüze çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı,
ve bunun bir parçası olarak bizler de farklı
başbakan ve bakanların hergün "Türkitoplumda
Fakat
z.
savunabiliri
tercihleri
düşünce özgürlüğü var" sözünü alaye'de
bütün bunlar tartışılmadan, Kürt halkı özkullandıkları bir ortamda, dübildiğince
yolların
çözüm
gür iradesiyle sözüedilen
z nedeniyle ''terör suçlusu"
şüncelerimi
dan birini seçebilme hakkına sahip olmacezaevine konuluyoruz,
tutuklanıp
olarak
gitmek
dan adil ve kalıcı bir çözüme
yayıniarım ız toplatılıyor, özgür basın hapis
mümkün değil. Kürtler için hangjsi daha
ve para cezaları ile susturulmak isteniyor.
iyi yerine Kürtler ne istiyor gerçeğinden
Son bir yıl içinde onbeş gazetecinin öldüArgerekir.
yaklaşmak
soruna
hareketle
rülmesi özgür basının adeta ateş çembetık herkes germalidir ki Kürt halkına rağ
rinde çalışmaları sürdürdüğünün açık kaolmaz.
çözüm
bir
men adil ve kalıcı
nıtıdır. Uluslararası basın kuruluşları taGünümüzde gerek tek tek parçalar
rafından Türkiye'nin gazeteciler için "en
düzeyinde gerekse. Kürdistan genelinele-- tehlikeli devlet" olarak ilan edilmesi herkeKürt ulusal demokratik muhalefeti arasında
si bir kez daha düşündürmelidir. Çağdışı
güç ve eylem birliklerini, sıkı işbirliği ve dauygulam~ları bir yana bırakmanın zamanı
yanışmayı savunmak kadar doğal bir davçoktan gelip geçmiştir ve gelişmelerin daranış olamaz ve bu, yurtseverliğin bir gereha fazla tahribatlara yolaçmamaları için
ğidir. Türkiye, Türki cumhuriyetlerle, Kuzey
herkese, hepimize savsaklanamaz önemKıbrıs Türkleriyle ve en son 21 Mart'ta Anli görevler düşmektedir.
talya'da düzenlenen toplantıda olduğu gibi
Davanın bu aşamasında söyleyebiledünyanın dörtbir yanındaki Türk topluluklabunlardan ibarettir. Konuya iliş
ceklerim
rıyla; Arap devletleri birbirleriyle; Iran düngereken duyarlılığın gösterilmeolarak
kin
yanın değişik ülkelerindeki dini gruplarla
bilgilerinize
saygılarımla
dileğiyle
si
Türkiye,
;
kurabilecek
her düzeyde ilişki
.
sunuyorum
Iran, Suriye ve Irak devletleri Kürt ve Kür31 Mart 1993
distan konusunda başları sıkıştıkça arala-

daha da günceldir. Özal'ın değişik amaçlarla zaman zaman gündeme getirdiği federasyon tartışmaları ve en son olarak
PKK liderinin yaptığı açıklamaların basın

iv

çeğinden hareket ettim. Tekrar belirtmek

Kürt sorununda adil ve kalıcı çözümün artık kendisini dayattığı tespiti de
bugün yaşanan gerçekliğin diğer bir ifadesidir. Iflas eden politikaları bırakıp soruna adını koyup tartışmaların önündeki engelleri kaldırmak bugün her zamankinden

rg

••

rındaki en büyük sorunları bile bir tarafa
atarak biraraya gelip Kürtlere karşı kapsamlı politikalar oluşturabilecekler; fakat
Kürtlerin biraraya gelmeleri, kendi araların
da sıkı işbirliği ve dayanışma gerçekleştir
meleri, hatta böylesi bir anlayışı savunmaları, "bölücülük propagandası" yapmak
gerekçesiyle yasak ve suç olacak. Peki
sormak gerekir, gözlerimizin içine baka
baka ve genel kamu vijdanına ters bir
biçimde savunulan bu anlayışı insan hakları savunuculuğu, demokrasi ve eşitlikle
bağdaştırmak mümkün mü? Esas bölücülük ve ayrımcılık bu değil midir?

ur

••

ve Irak'ta Arapları doğrudan ilgilendiren
temel bir sorundur. Bu hem genel olarak
insan hakları hem de egemen ülke halkları olmanın getirdiği sorumluluk gereği böyledir. Bilinmelidir ki, Kürt halkı kendi geleceğini özgürce tayin etmedikçe Türk,
Fars ve Arap halkları da özgür olmayacaklardır. Gerçi ulusal sorunun çözümlendiği ülkelerde de halkın özgürleşmesi
sorunu bitmiyor ve bu toplumsal kurtuluş
la doğrudan bağlantılıdır. Fakat ulusal
sorunun çözümlenmesi ile en azından
başka halklardan kaynaklanan bazı engelleyici sorunlar ortadan kalkmış oluyor.

Güneşi. 9

bu gazetenin
ilk beş sayısının sahibi ve sorumlusu Mikdad Midhat Bedirhan Bey'dir (3). Altıncı
sayıda ise Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in hastalığından dolayı kardeşi Abdurralıman Bedirhan Bey bu görevi üstleniyor (4) ve gazetenin son sayısı olan 31.
sayıya kadar bu görevinin yürütüyor.
Iki dilde (Kürtçe-Türkçe) çıkan bu
gazetenin her sayısı dört sayfa olup ebadı
25,5x32,5 cm dir (5). 23. sayıya kadar gazetenin isminin altında "Onbeş günde bir
çıkar, Kürtçe gazetedir" ibaresi yer almakta, 24. sayıda "Ayda bir çıkar, Kürtçe
gazetedir" ve 25. sayıda ise "Ayda bir çı
kar Kürtçe-Türkçe gazetedir" sözleri yer
almakta ve gazetenin son sayısı olan 31.
sayıya kadar hep bu biçimde sürmektedir.
Bu gazete her ne kadar Kürdistan dı
tüm yazıları OsKürtlere yönelikti.
Aynı zamanda dönemin Osmanlı padişahı
olan Abdü lhamid yönetimine karşı da propaganda yaptığ ı yine içindeki yazılardan
anlaşılmaktadır. lık sayılardın Abdülhamid'in çevresindeki yöneticileri eleşt ir
mekte, daha sonraki sayılarında ise Sultan Abdühamid'i de hedef almakta, eleş
tirmekterdir.

" ... Kürdistan gazetesinin buraya ulaşması bizi çok sevindirdi .. . Fakat burada Sultan Abdülnamid'in yöneticileri olan
vali, müdür, memur ve polisler bırakmı
yorlar bu gazeteyi okuyalım ... Yasaklı
yorlar. Gazeteyi kimde görseler onu hapsediyorlar, işkenceye tabi'tutuyorlar ... Bu
konuda Sultan Abdülhamid'e yazsanız da
bu zulümden kurtulup
sebestçe Kürdistan gazetesini
okuyabilelim ... "(8)
- Gazetenin
sahibi
Abdurrahman Bedirhan
bu mektubu Türkçeye
çevirerek "Abdülhamid'e" başlığıyla ga-zetenin
sözkonusu sayısının ilk
sayfasında ve fSürtçesini
de aynı sayının ikinci
sayfasındayayın lıyor.

s-Haberler
6-0kuyucu

Mektupları

TARIH

di
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Gazeteye gelen mektuplardan, özellikle de Diyarbakır'dan gelen mektuptan
öyle anlaşılıyor ki dönemin yöneticileri
(vali, müdür, polis vb.) gazetenin dağ ıtım
ve okunmasını yasaklamışlar. Mektubun
sahibi olan Diyarbakır eşraflarından Ş .M.
mektubunda özetle şöyle demekte:

Tarihle ilgili yazılar gazetenin 8.
itibaren başlıyor. Gazetenin
sahibi Abdurrahman Bedirhan Bey bu
konuda şöyle demekte:
sayısından

"Kürtlerin Kürdistan tarihi hakkında
herhangi bir bilgiye sahip olmadıkların ı
biliyorum. Bu yüzdendir ki ben de bundan böyle kısaca ecdadımızın tarihinden
bahsedeceğim ... "(11)
Kürt tarihi olarak "Ceziret ül-lbn üi'Ümer'' hanedanları iş
leniyor. Bu hanedanlar sırası yla anlatılmış
ve daha sonraki sayı
larda da Bedirhani ailesi anlatılmıştı r (12).
15. sayıda da Selahaddin-i Eyyübi üzerine bir yazı (13) yer
almakta, 24. sayıda
ise "Kürdistan ve Kürtler" ad lı bir yazı bulunmakta (14).

Ayrıca gazetenin
Kürdistan gazetesi28. sayısında Hamidnin ilk beş sayısını Kaeye Süvari Alay ları
hire'de çıkaran Mikdad
konusunda da Türkçe
Midhat Bedirhan Bey'in
ve Kürtçe olarak uzunetkinlikleri daha sonra
ca bir yazıya yer verilSultan Abdülhamid yömiştir (15)
netimince engellenir ve
Yukarıda sıralad ığı
artık Mısır'da ikamet etMikdat Mithat Bedirhan
mız tarih konuları dımesine izin verilmez.
şında, ayrıca bir çok
Mikdad Midhat Bedirhan Bey de zorunlu
makale ve yazılarında yer yer eski tarihi
olarak lstanbul'a döner, Kürdistan gazeolaylara değinmekted ir. Çünkü bazen
tesinin yayınını Istanbul'da sürdürmek
döneme göre güncel olan bir konu anlat ır
ister. Ancak onun bu çabaları Abdülhaken bir çok tarihlere ve olaylara da değin i
mid yönetimince engellenir ve gazeteyi
liyor.
çıkaramaz .

.a

şında çıkıyorduysa da,
manlı yönetimi altındaki

4-Din

dağıt ın"(7) .

w

Gazeteyi niçin çıkardığını Mikdad
Midhat Bedirhan Bey ilk sayıda özetle
şöyle belirtiyor (sözkonusu yazı Kürtçedir):

w

w

"Günümüzde artık dünyada meydana
gelen her türlü olayları gazeteler yazmakta. Bir çok şeyi gazetelerden öğreniyor uz.
Fakat ne yazık ki o kadar cesur, yiğit ve
akıllı olan Kürtler böyle bir" şeyden mahrumdurlar. Dünyadaki olaylardan habersiz olarak yaşamaktadırlar ...
"Ben de, siz Kürtleri dünyadaki her
türlü gelişmelerden haberdar etmek, ilim
ve marifetin yollarını göstermek, Kürtçe
okuma yazmaya teşvik etmek için bu gazeteyi çıkarıyorum ... "(6)
Kürdistan gazetesinin, Mısır ve Avrupa'nın yanısıra Kürdistan'da geniş bir
şekilde dağıtımının yapıldığı, gaz et eye gelen mektuplardan ve yine gazetenin ilk
· sayısının birinci sayfasında yeralan, Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in Kürtlere çağ
rıda bulunan şu sözlerinden anlaşılıyor:

Bu konuda kardeşi Abdurrahman
Bedirhan Bey gazetenin 6. sayısında (9)
şöyle yazıyor (sözkonusu yazı Kürtçedi r):

"Bu gazeteyi şimdiye kadar kardeşim
Mikdad Bey çıkarıyordu . Fakat ne yaz ık
ki hünkar (Abdülhamid'i kastediyor) art ık
onun Mısır'da kalmasına izin vermed i.
Kendisi de mecburen lstanbul'a döndü.
Gazeteyi Istanbul'da çıkarmay ı denedi,
fakat çıkaramadı, çünkü hünkarın etrafın
daki cahil, hain ve soysuz yöneticiler buna engel oldular, özellikle o cahillerden
biri olan Ebu Hidaye buna engel oldu ...
diğerlerinden daha çok Bedirhaniara düş
mandır, Kürtlere düşmandı r ... "
Kürdistan gazetesinde çıkan tüm yazıları genel olarak konularına göre şöyle
bir sıralamaya koyabiliriz:
1-Tarih

rilmiş bir şiir görmekteyiz. Şiiri yazan Lawe Şex A. Fettah (18). Sözkonusu şiir
Kürdistan gazetesine bir . methiye şek
linde yazılmış. Şiiri yazan Lawe Şex A.
Fettah, Caladet ve Kamuran Bedirhan' ın
babası Emin Ali Bedirhan'ın takma adıdır.
Bilindiği gibi Emin Ali Bedirhan, Kürdistan
gazetesinin ilk sorumlusu ve sahibi olan
Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in kardeşi
dir (bu konuda daha geniş bilgi için bak:
Roja Nu, no:3/1943, Beyrut, s.1 ).

Ayrıca önemli diyebileceğimiz edebi
konuları işleyen her hangi bir makale

veya yazı gazetede yok. Fakat şunu da
unutmamak gerekir ki haber, yorum veya
makale niteliğinde olan bir çok yazı özellikle Kürtçe y~ıld ıklarından bizim için
ayrıca edebi bir değer taşırlar.

ur

sayı çıkan

3- Siyaset

ak

Toplam 31

2-Edebiyat

iv

lik Kürt gazetesi olan "Kürdistan" 22
Nisan 1898 de (1) Kahire'de, daha sona
sırasıyla Cenevre, Kahire, Londra, Folkstone (Ingiltere) ve Cenevre'de çıktı (2).

"Her defasında Kürdistan gazetesinden iki bin adet, parasız olarak Kürd istan'a göndereceğim , siz de o'nu halka

rs

Bundan 95 yıl önce, yani 22 Nisan
1898'de Kürdistan adıyla ilk Kürt gazetesi
yayınlandı ve 75 yıl sonra da, 1973'te 1rak'ta bu günün Kürt Gazetecilik Bayramı
olanrak kutlanması kararlaştırıldı. Her 22
Nisan 'da Irak Kürdistanı ' nda bu gün Kürt
Gazetecilik Bayramı olarak kutlanıyor. Bu
vesileyle Kürdistan gazetesi hakkından
genel bir değerlendirme yapmakta yarar
görüyoruz.
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EDEBIYAT
Ehmede Xani'nin "Mem O Zin" adlı
ünlü edebi eseri gazetenin 2. sayısında n
itibaren toplam 21 sayısında tefrikalar
halindeyayınlanmış(16).

Gazetenin 3. sayısında büyük Kürt
Haci Qadiri Koyi'nin Kürtçe'nin G ~
ney Lehçesi olan Soranca yazılm ış bır
şiiri var. Bu şiirin elde edilişini Mikdad
Midhat Bedirhan Bey "Bu şiiri Haci Oadiri
Koyi kendi elyazısıyla Ehmede Xani'nin
bizde bulunan elyazma Mem O Zin adlı
eserinin arka kapağına yazmışt ı" (17)
sözleriyle belirtmektedir. Sözkonusu şi ir
de Ehmede Xani ve Mem OZin ad lı eseri
övülmekte ve şair Kürtlere seslenerek bu
esere sahip çıkmalarını, dört elle ona
sarılmalarını istemekte.
şairi

Yine üçüncü sayıda Şam'dan gönde-

SIYASET
Siyasi konular gazetenin en

ağırlıklı

yanını oluşturuyor. Ilk sayılarında öz:ellikle

Sultan Abdülhamid'in çevresindeki kişiler
ve f( ı.irdistan'daki Osmanlı yöneticileri eleştiril mekte. Fakat daha sonraki sayılar
d:.; Abdülhamid'in de hedef alınıp eleştiril
diği hatta yerildiği görülür. Abdülhamid ve
çevresinin Kürdistan'da uyguladıkları zulüm ve baskılara, hemen her sayının çeş itli yazılarında sık sık yer veriliyor.
Gazetenin birçok say ısında "Abdülhamid'e açık mektup" adı altında yazılmış
mektuplar da yer almakta. Bu mektuplarda Kürdistan'da yapılan zulüm ve baskılar
anlatılmaktda, Kürdistan gazetesinin Kürdistan'daki yöneticiler tarafından dağ ıtımı
nın engellendiğ i, yasaklandığı belirtilmekte. Daha sonraki " açı k mektup"lar da ise
sözkonusu baskılar anlatılı rken Abdülhamid'in bizzat kendisi de eleştirilm ekte.
Ayrıca Kürt-Erm~ni ilişkileri konusuna da yer verilm iş. Özellikle o dönemde
Abdülhamid'in Ermelilere karşı uyguladığı
siyasete karşı çıkmakta ve bu konuda
Kürtleri uyarmakta. Kürtlerin Abdülhamid
siyasetine alet olmamalar ı istenme~t?,
Ermenilerin günahsız oldukları be lırtıl
mekte, onlara karışmamal arı, öldürmemeleri uyarısında bulunmakta.
Diğer bir
Alayları ". Bu

konu da "Hamidiye Süvari
konu da Kürtçe ve Türkçe
olarak gazetenin 28. sayısında ele alını
yor(20).
Bunların dışında, yine şu önemli makale ve yazıları da görmekteyiz:
yazı

- Kürtlerin
(no:?, s:3)

birleşmeleri

üzerine bir

- Kürt ağa ve emirlerine hitaben bir
bu yazıda birleşmeleri, devletin oyununa gelmemeleri, Ermenileri öldürmemeleri belirtmekte (no:8, s:1-2)

yazı;

- Vatan sevgisi üzerine bir yazı (no:9,
s:1)
- Kürt Ülemalarına Hitab adl ı bir yazı
(no:13, s:2)
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- Abdülhamid'in yaptığı zulümle ilgili
biryazı (no:16, s:1-2)
- Mithat
(no:23, s:1)

Paşa Olayı

(Kürtçe-Türkçe),

- Istanbul'da halka yapılan zulüm ve
(no:21, S:1)

baskı

- Istanbul'da bir olay (no:22, s:4)
- Kürdistan'da katliamlar, Sason ve
yöresinde sıkıyönetimin ilanı · (no:28, s:4)
- lshak Sükuti (1862-1902)'nin ölüm
haberi (no:30, s:4)

- Kürdistan ve Kürtler (no:24, s:3)
- Kürtlere (bir hitab), (no:25, s:2-4)
- Kürtler ve Ermeniler (no:26, s:3-4)
Şimdiki
Durumumuz
ve
Kürdistan'ın Geleceği (Kürtçe-Türkçe),

(no:29,s:1)
- Kürdistan'da Esas Nifak (KürtçeTürkçe), (no:30, s: 1-3)
DIN
Gazetede tekbaşına dinsel konuları
işleyen herhangi bir özel makale veya
yazıyla karşılaşılmıyor. Ancak bazı yazıla
rın başında bir ayet veya hadisle konuya
girildiği, hadis ve ayetler örnek gösterilerek konunun pekjştirildiği görülür. Kısaca,
zulme ve baskıya karşı çıkmak, cehaletten
kurtulmak, öğrenmek ve ilerlemek amacıyladinden yararlanıldığı söylenebilir.
HABERLER

OKUYUCU MEKTUPLARI
Okuyucu mektupları olarak tebrik ve
kutlamalar dışında özellikle en önemli diyebileceğimiz mektup "Diyarbekir Eşra
fından Ş. M." imzalı Kürtçe bir mektuptur.
Mektup 13. sayıda yeralmakta. Gazetenin sahibi bu mektubu Türkçe'ye de
çevirip "Sultan Abdülhamid"e başlığıyla
yine aynı sayının birinci sayfasında yayın
lam ış~ Mektupta Abdülhamid yöneticilerinin halka yaptığı zulüm ve baskı, Kürdistan gazetesini okuyaniara işkence yapıl
dığı, zindanlara atıldıkları anlatılmakta.
Gazeteye gelen diğer önemli diyebimektuplar da şunlar:

leceğimiz

- N.H.,

Şam

(no:3, s:3)

- Seyid Tahir Bati, Adana (no:S, s:3)
- Ali Bin Hüseyin El Ahmedi, Mardin
(no:S, s:3)
- Mela Salihe

Cızir i,

Mardin (no:S,

Gazetede genel olarak dünya ve
Osmanlı yönetimine ilişkin çeşitli haberlere yerverilmiştir. Ayrıca çeşitli konular iş
lenirken Kürdistan'daki zulüm ve baskıla
rı dile getiren haberlerin öne çıkarıldığı
görülür.

s:3)

Haberler sohbet havasında sunulve özlü bir yoruma bağlanmış .
Yorumlarında genellikle Osmanlı yönetimi eleştirilmekte, genel bir çok haberin
yorumlarından ise cehalet eleştirilmekte
ve konu Kürtlerin cehaletliğine , geri bıra
kılmışlığına bağlanarak bu halden kurtulmaları gerektiği vurgulanmakta.

Kürdistan gazetesinin Kürtçe ve
Türkçe yayınlandığını yazımızın başında
da belirtmiştik. Türkçe yazıların tümü

çıkan
konuları şunlardır:

Gazetede

önemli

-Sudan-Mısır savaşı

bazı

haber

(no:1, s:4) .

- Girit

adası

ile ilgili bir haber (no:1,

s:4)

- Kürt ve Ermenilerle ilgili bir haber
(no:3; s:3)

w

w

-Amerika-Ispanya savaşı (no:3, s:3)
- Rus sınırında Rus askerlerince dört
Kürdün yakalanması haberi (no:1 4, s:1)
- Abdülhamid'in sarayından bir Ingiiizin Müslüman bir kızı kaçırması
(no:1 4, s:4)

w

-Şeyh

Hüseyin, Trablus (no:16, s:3)

KÜRDISTAN GAZETESININ DILI

Osmanlıca'dır.

Bu arada konumuz gereği şunu da
belirtmekte yarar var: Dr. Celile Celil Kürdistan gazetesinin bazı sayılarında (kendisi dipnot olarak 1. ve 2. sayı diye yazmış) Mikdad Midhat Bedirhan Bey tarafından Fransızca yazılmış bir yazıdan
sözediyor (21 ). Kürdistan gazetesinin her
hangi bir sayısında sözkonusu Fransızca
yazıya rasiamadık (bak:Kürdistan, no:131 ). Yalnız Kürt edebiyat profesörlerinden Dr. Maruf Xeznedar'ın dediğine göre, Kürdistan gazetesinin ilk say,ısının içine e~ olarak yabancı siyasilere ve bilim
adamlarına hitabeden Frans'ızca olarak
yazılmış açık bir mektup konulmuştur
(22). Ola ki Dr. Celile Celil'in değindiği
yazı bu mektuptur.
·

ilk Kürt gazetesi "Kürdistan", No:1 (22 Nisan 1898)

mış şiiriere de yer verilmiş.

Gazetenin anlatım tarzı berrak ve
akıcıdır. Özellikle o dönemi göz önünde
bulundurursak, ifadeler çok net ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmış. Olay
ve haberlerin dili bir sohbet havası
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-Geçen yılki (1897) Osmanlı-Yunan
savaşı (no:1, s:4)

- Musul'dan bir mektup (no:15, s:2)

va
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muş, kısa
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- Yine Kürt ülemalarına hitaben, zulme karşı çıkmalarının gerektiğini vurgulayan bir yazı (no:15, s:2)

Güneşi. ll

KÜRTÇE KlSlM

Kürtçe kısım genellikle Kurmanic
lehçesinin Botan şivesiyle yazılmış ve
yer yer Güney Kürtçesi (Sorani) ile yazıl-

şeklinde yazılmış.

Dil sade olmakla birlikte, yer yer zorunlu olarak Arapça sözcüklerin de kullanılığı göze çarpmaktadır ve bu sözcüklerin bir çoğunun günümüz yazı dilinde de
varlığını hala koruduğunu belirtmeliyiz.

Gazetede geçen Arapça sözcüklerin
bir kısmı şunlardır. Eşir, cemiyet, ilm O
irfan, sen'et, maarif, sebeb, wefat, ceride,
hıfz kırın, hafıza, aqıl, elimin, alım, ulema, ictimaiye, fıkır, mahiyet, meth, meth
kı rı n, el esas, mesele, misal vb ...
Gazetede Kürt dilinin yapısı, grameri
vb. konularla ilgili hiç bir yazıya ratlanmı
yor, yalnız 3. sayıda Yusuf Ziyaeddin
Paşa'nın el Hediyye el Hamidiye fi'l Lügat
el Kürdiyye (23) adlı Kürtçe-Arapça sözlüğü hakkında kısa bir yazı var. Gazetenin sahibi Mikdad Midhat bu konuda
Kürt ülemalarına seslenerek bu kitabı
elde etmelerini ve halka akutmalarını tavsiye etmekte ve bu kitabın Kürt dilinin
sözlüğü ve grameri olduğunu vurgulamaktadır (bak: Kürdistan, no:3, s:3)
Aifaba olarak Arap harfli Osmanlı
alfabesine yakın bir alfaqe kullanmış ve
Kürtçeye özgü bazı sesleri verebilmek
için bir kaç harf ekiemiş veya Fars alfabesinden almıştır.
Osmanlleada bazen N yerine kullanı 
lan (S) (kaf) harfi hep K olarak kullanıl
mış. Eklenen harfler şunlar (bu harflerin
bir kısmı o dönemde Osmanlıca alfabesinde pek kullanılmayan veya olmayan
seslerdir):
V harfi. .......... (ve) ile yer yer .......... (fe) ile,
W harfi. ................ (waw) ile,
J harfi. .............. , .. Qe) ile,

G harfi. .... (gaf-ge) ile, yer yer ..... (kaf) ile,
Z harfi. .................. (ze) ile,
yer yer................ (zeyn) ile,
D harfi. .................. (dal) ile,
yer yer ................ (te) ile,
Devamı

s 14'te

Cihnav, dac;ıık O gehinek se texliten
Kurdi ne. Ev herse wüşe xwediye erkina ne. Lewma her texlite wuşe
ye di arka xwe de bene bikaranin. Herçend cihnav di cihe navan de be bikarani'n jT, cihnava tekiliye "ko", gehineka
"ko", cihnava hindavki "ku" O daçeka
pirse "ku" ger di erken xwe de bene bikaranin . Le mixabin ji dela teva "ku" te blkaranin. Le layi ko me li jor goti, her wOşe xwediye erkeka de ye O ger her wüşe
di evka xwe de bene bTkaranin. Herweki
1) Cihnava tekiliye bi wüşeya paş
xwe ve tekiliye diki ü wena ·diruçikeni.

wuşeyen

Nişe :

- Hevale ko bi te ra hat.
- Mirove ko dest bi xebate kir.
- Kani saza ko te dabü min.
-Pertuka ko min dixwend birin.
Cihnava tekiliye "ko" hatiye peş wüşeya "heval", "mirov", "soz" ü "pertuk".
Bi hatina cihnava tekiliye "ko" ew 'I şe
xwe ji wekheven xwe diveqetenin, .uine
wüşeyine xwebiser. Herweki, "heval"
xwe ji hevala veqetandiye, bOyiye "havale ko bi te ra hat". Bi gotineke din ew wOşe xwe rüçikandiye. Layi ve wüşeyen
"mirov"; "soz" ü "pertuk" ji xwe bi cihnava tekiliye "ko" rüçlkand'ıye.
Bi ve re, ew wüşe hin dawine ji sitandine. Bi sitandina van dawineya ji ew
wüşe ji aliyeki xwe rüçikandine. Di aliyeki din ji layenan (cins) xwe raber kirine.
Herweki : Wüşeyen"heval" ü "mirov"
dawineya "e" sitandine. Bi ve dawi'neye
xwe ji wekheven xwe veqetandine, ji aliye din ji layana xwe ya "ner" raber kirine. Wüşeyen "soz" ü "pertuk" ji dawineya "a" sitandine. Bi we dawineye xwe rüçTkandine ü layana xwe ya "me" rabar
kirine.

w

w

w
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Herçend çend saziyen Kurdan hebTn, çend ji wanan kevin jT bin, di ware lekolana reziman de em liqayi ti xebaten
wan saziya nebün. Bitene çend zimanzanen Kurd di vi wari de xebatine heja
çe kirine O berhem dane me. Kese dest
avete kelke O viva bi Kurdi tiştina binivisinin, dive ko ew kes be r'ı her tişti rahejene barhemen wan hosteyan, bixwenin, teri rezimana zimane xwe bibin, pişt
ra binivi si'nin. Le mixabin gelek kes farbuna reziman pewist nabinin, li gora zaneyiya xwe nivi'saren xwe dinivisinin.
Be goman, bi ya wi bT, ya rasttirin nivisaren wanan e. Le ev rastT li gora kijan
zanistiye dikin, em wena nizanin. Di berdiberdaneka de her kes li gora xwe dinivisini. Bela layi ko hin dibejin, bere binivisinin . Ta ji ki' çiqas te, bere ewqasi
binivisini. Di salan peş me de we ew nivisar bizelilin, ya rast, ya baş, ya qenc
w e d erkevi ho le. Le ez dibejim na. Ez. dibej im kesen nezan bila (bere) nenivisinin. Ko dixwaze bini'visenT, dive peşi' runi teri rastnivisandine bibi. Riya rastnivisandine jT ji terbuna reziman de dibOhuri.
Hege reziken rastnivisandine di destpeke de çawa hat i bi d ani n, .we bi wl awayi
heri. Hege di destpeke de rezTk rast hatibin danin we rast b_i cih bibi. Hege rezik
çewt hati bin danin we çewt rünin. Bi ve
çewtiyen xwe erne li büwari zimane xwe
li büwari cilen peş xwe tawangbar bibin.
Nexwe niviskaren heja, ji kerema xwe,
nivisaren xwe li gora reziken zimane x:we
bikar benin. Wan çewtiyen xwe bibTnin,
nedomenin. Nexwe wine zimane xwe bi
desten xwe tek bibin.

Clhnav O gehineka (ko)

va
k

Niviskari kare zaneyiye ye . Te ve
yeke ko bitene kesen zane karin binivisenin. Hege zaneyiyen kesi farah bi,
be goman we ew kes niviskariya xwe bi
salan bidomenT. An ne we niviskariya wl
kesi di mideki kurt de biqedi Nexwe
kesen ko biven niviskari'ye bikin7 dive
xwe ji azinan niviskariye, nexasim di terbuna rastnivisandine de teküz bikin. Kes
kari romana, kurteçiroka an benda di wi
awayi an di vi' awayi' binivi'sinT. Le ti niviskar nikari rezimana zimane ko bikarteni, li gora xwe bikar beni. Reziman,
tevayiya rezTken rastaxaftin O rastnivisandina zirnan e. Ev rezik ji zirnan bixwe
diaferin. Bi gotineke din, zirnan di aferane de reziken xwe bi xwe ra tenin. Ew
rezik ji parzünga hazar salan -jibOhurin,
dizelilin o dirunine cih . Te ve yeke ko reziken zirnan ji aliya kesina an saziyina
nayenine danin O zirnan li wan razikan
nayen siwarkiri'n. Kes an sazi, bitene li
wan razikan le dikolin O wanan derdixine
hale de nivi'skar nivi'saren xwe li gora
wan razikan binivi'sinin.
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Nebejin kijan çawti ten kirin . Nebejin
tu çela kijan çewtTyan diki. Me ew çewtiyen ko ew bizanki, ew ji nezani ten kirin
peyitaııd. Erne wan çewtiyan bidine ruwen we seba ko ew çewti tane danin, ez
bawerim ko wine disa baweriya xwe bi
ya xwe bikin. Bila ya we rast bi, le ji kerema xwe win ji ya xwe binivisinin de em
li sere miqeresiye bikin. Miqeresiye bikin
ko ta ya baş, ya rast derkevi hale.

2) Gehineka "ko":

" Hevok her car ne hasan in. Carina
ji yekbüyine. "
Di hevoken yekbOyi de du !eker, di
teliye de jT du hevok hene. Yek ji van hevaka hevoka bingehin, yan din giredayi
hevoka bingehin e. Gehineka "ko" te
navbera van hevoka O ramanan wana bi
hev d idi qedandin.
Nişe:
- Ser hatine bOm ko tu vegeriyayi.
- Ko tu nehatana, eza herama.
-Te nehişt ko ez ya xwe bibejim.
- Mitelen ko we anin, şuştin.
Layi ko di hevoka duyarnin de te
ditin, gehineka "ko" te sere hevoke ji. Ne
ji ve gehineke bibane, ew hevok nivra
dima, ramane wa nediqediya. Di hevoken din de du hevok bi hev re girada ne.
3) Daçeka pi'rse "ku" :

Daçeka pirsa "ku" di hevokan de
bixweser tane nivi'sandin O bi pirani bi
bernavan bingehi'n "bi", "li", "ji", "di" ra
teme bTkaranin.
Herweki:
- Ew doh bi ku ve çü?

-Tu wilo ji ku teyi?
- Win doh çüne ku devera?

- Ez bi ku ve he ri m liqayi te dibim.

- Ew hevalli ku ma?
- Win di ku ve çüne mala?

- Haj min, te dernexi'st be ku der jı
wana xweş e.

Daçeka pirse "ku" bi bernavan bingehin ra dibine terkara hevoke yadaçeki jT.
4) Daçeka hindavki "ku" :
Daçek bi nişehirina hindava ji erken
xwe tenine cih.
Herweki':
- Win herine ku eze we bibinim.

- Nizanim ew ber bi ku ve diçün.

Layi ko di nişeyen jor de hati raberkirin wOşeya "ko" ü "ku" di awayen xwe
de tane bikarani'n. Hege ne di awayen
xwe de bene bikarani'n, ew bikaranineke
çewt e. Va li navçeya min ji dala "ko",
"go" te bikaranin. Ez ji rabim "go" bikar
benim, bi baweriya min tu cari' em
nagihajine zirnaneki zanisti' ü yekbüyi.
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TÜM HABER SEN:

çalışmalarına

w
w

başlanan Kürt insan Hakları Komitesi, son şeklini
alarak 25 Mart 1993 tarihinde yaptı 
ğı kuruluş kongresiyle fiilen faaliyete geçti. Amacı
Bulgar
kamuoyunu Kürt sorunu ve Kürt Insan
Hakları konusunda duyarlı kılmak olan Komite ayrıca,
Kürtler için destek ve girişimiere de
önayak olacak.
Komitenin kuruluş kongresini çoğunluğu Bulgarlardan olmak üzere 36
kurucu üye katıldı. Komite, Kürtlerle ilgili Berlin, Paris ve Stockholm konferanslarında oluşturulan ana ilkeleri
program. Komitenin ismi ile ilgili oylamada oybirliği ile komitenin adının
"Kürt Insan Haklarını Savunma Bulgar
Komitesi" olması kararlaştırıldı. 36 kişi
lik kurucu komite üyeleri kendi aralarında bir Yürütme Kurulu seçerek komitenin yürütme organını oluşturdular.
Içlerinde bir çok tanınmış Bulgar yaza-

w

- Yargısız infaziara derhal son verilmesini,
- Faili meçhul cinayetierin durdurulmasını ve faillerinin bir an önce bağımsız
yargı önüneçıkarılmasını,

- Kürt halkı üzerindeki toplu katliamve bölgenin i nsansızlaştırılması uygulamalarından vazgeçilmesin i,
- Kürt halkının kendi kimliği ile yaşa
mını sürdürabilmesi için ana dilde eğitim,
basın ve yayın hakkı dahil olmak üzere
her türlü ifade etme hakkının anayasal
güvence altına alınmasını,
- Kontrgerillanın dağıtılarak sorumluların

larının

cezalandırılmasını ,

Olağanüstü

Hal uygulamalarına son verilerek koruculuksisteminin kaldırılmasını,
- Kürt halkına karşı sürdürülen kirli
savaşa son verilerek akan kanın durdurulması için yapılan ateşkes çağrılarının
dikkate alınmasını,
- Izlenen milliyetçi ve şoven politikalardan vazgeçilerek HALKLARlN KARDEŞLI~I temelinden siyasal çözümlere
gidilmesini talep ediyoruz."

.a

SOFYA(Medya ,
• Güneşl) - Kısa
süre önce kuruluş

yasallaştırılmasını,

rı, bilim acıa mı , diplomatı , politikacısı
ve sanatçısının bulunduğu üyelerden
Rumen Vodiniçarov (SDS- Demokratik
Güçler Birliği eski milletvekili ve son
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağım
sız Cumhurbaşkanı yardımsıcı adayı.

Toplam oyların %48'ini aldı) ve Petır
Beron (SDS eski Genel Başkanı ve milletvekili) komitenin Yürütme Kuruluna
seçildiler. Kürtlerdense Sosyolog Jar
Sılav, siyasel bilinci Dr.Kawa Azizi ve
Tıp ögrencisi Siyameng Gazi (Şehit Kürt
önderi Qadi Muhammed'in torunu)
Yürütme Kurulu'nda yer aldılar. Yurütme Kurulu ilk toplantıda Başkan ve
Başkan Yardımcılarını belirleyecek.

rg

toplantıdan

ku
rd
i.o

değerlendirildiği

Walter Ruffler, önceki yıllarla karşı
bu y ı l Newrez'un barışçıl
geçtiğini, bunda hem ateşkesin hem
de yurtdışından gelen heyetierin etkisinin olduğunu belirtti. Adana'da meydana gelen olaylarda yabancı gözlemci
heyetlerinin bulunmamasının rol oynadığını belirten Ruffler, Diyarbakır'da Vali-HEP Parlamenterlerinin anlaşmasına
rağmen jopların kullanıldığını, fakat
büyük bir olayın olmadığını söyledi.
laştırıldığında

Güney Kürdistan'a gidişlerinin iki
amacının olduğunu belirten Ruffler, ilk
amaçlarının bir köyde ilkokul açmak,
diğerinin ise siyasal yardım old uğ ..,u
vurguladı . ilkokul inşa etmek istedikleri
köyde şimdi 14 aileden 150 kişinin yaşadığını belirten Ruffler, Güney Kürdistan'da yerlebir edilmiş köyleri, Halepçe ve Seyid Sad ı k'ı gördüğünde
adeta şoke olduğunu söyledi. Kürt halkınını dirençli olduğunu, kendi ülkesini
yeniden kurmaya çalıştığını, başta öğ
retmenler olmak üzere bazı yörelerde
memur ve diğer çal ı şanların çoğu zaman ücret almadan çalıştıkları n ı aktaran Ruffler, Çekiç Güç'ün oluşturduğu

va

malarının

sonra bir grup başkan gazetemizin Diyarbakır Bürosu'nu ziyaret etti. Kürt sorununa verdikleri önem nedeniyle toplantıyı
Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini belirten
başkanlar , Kürt sorunu konusunda duyarlı
olduklarını, fakat bunu tabana anlatmanın
zaman aldığını belirttiler.
Gelişmelere seyirci kalmadıklarını, fakat basın-yayın alanındaki ba ılar nedeniyle seslerini duyuramadıkla ını belirten
başkanlar, genel merkezlerinin kapatılma
sı için dava açıldığını , üyelerinin gözaltına
alınıp sürgün edildiklerini vurguladı l ar.
Sendikal mücadelenin sadece ekonomik
istemlerle sınırlı olmadığını savunan baş 
kanlar, sadece kitle sendikacılığı deği l, kitle ve sı n ıf sendikacılığını birlikte yaptıkları 
nı belirttiler.
öte yandan Başkanlar Kurulu Topl ant ı sı'ndan sonra yapılan aç ı klamada
kamu çalışanları sendikalarına ve üyelerine yönelik bas kı ve saldırılara değinilerek
Kürt sonunu konusunda bazı öneriler yapılıyor. Tüm Haber Sen Genel Merkezi,
Istanbul Yakası, Istanbul Beyoğlu , Istanbul Anadolu Yakası , Rize, Mersin, Adana,
Muş, Manisa, Zonguldak, Bursa, Eskişehir, Siirt, lzmir, Ankara, Diyarbakır, Van
ve Malatya şubeleri ile Batman Temsi lciliği ve Bitlis Komisyonu tarafı n dan
imzalanan basın açıklamasında Kürt sorunu dahil genel olarak şöyle denilmekle :
"Egemen çevrelerce bir yandan i şçi
kıyıını ve sendikasızlaştırma, özelleştirme
politikaları yürütülürken diğer yandan da
her türlü demokratik açılırnın önü tıkana-

rak Kürt halkı üzerindeki baskıc ı politikalara devam edilmektedir. Bu anlamda
bizler her türlü örgütlenme ve kendini ifade etme özgürlüğünün, yaşama hakkının
önündeki engellerin kaldırılarak bir an
önce özgür ve demokratik bir ülkenin
yaratılması için;
- Çalışanların grevii-toplu sözleşmali
sendikal hak ve özgürlüklerin Anayasal
güvence altına alınmasını,
- Sendikalarımızca yapılan ve yapıla
cak olan toplu sözleşme çağrılarımızın
reddedilmemesini,
- Bir MAYIS'ın emekçilerin birlik,
mücadele ve dayanışma günü olarak
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Tüm Haber Sen 4. Başkanla r KuToplantısı 3-4 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da yapıldı. Sınıf ve kitle sendikacıl ı 
ğ ı nın sorunları ve sendikanın işkolu çalış
rulu

TC'nin Newrez'da takınacağı tutumu yakından izlemek üzere Almanya'dan gelen komisyonun üyelerinden
Y-eşiller Partisi Bremen Eyalet Parlamentosu üyesi Walter Ruffler, Alman- ·
ya'ya dönüşte Istanbul'da 2 Nisan günü gazsternizi ziyaret etti. Newrez'da
Kuzey Kürdistan'da bulunduktan sonra
Güney Kürdistan'a da giden Ruffler ile
hem Newrez hem de Güney Kürdistan
izlenimleri konusunda sohbet ettik.

Stokholm(Medya Guneşi)- Ji 1987'a O vir de ye ku Enstituya Kurdi ya
Parise dest bi xebata li ser zarave
Kurmanci kiriye. Hata nuha 13 civin
çekirine. Ev civina wan a 13'an e ku di
navbera 3-9'e Nisana 1993'an de li
Stokholme li girava Biskops Arno'ye çe
bO.
Arınanca civine ew e ku ji bo rastnivisina Kurmanci O avakirina hin termen
nO bixebitin .

HA MBU RG(Medya Güneş i)- 1992
Newroz'undan sonra, ilticası kabul edilmeyen Kürtleri bile geri göndermeyen
Alman Hükümeti bu politikasında değişik
liğe giderek ilticacıları geri göndermenin
yolunu açan politikalar oluşturuyor.
Geri gönderme kararı bazı eyalet
parlamentolarında a lın d ı bile. Alınan bu
kararlara karşı Kürt ve A!man demokratik
kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gösteri
ve yürüyüşler yapıldı, bilçl iriler dağıtıldı ve
bir dizi yetkili ile görüşmelerde bulunuldu.
Bu çalışmalar üzerine SPD Hamburg
Eyalet Senatosu tüm yabancı örgüt ve
kuruluşlara çağrıda bulunarak 24 Mart
1993 günü bir toplantı düzenledi. Kürt

Watter Ruffler

korumanın kalkması durumunda yörede büyük sorunların çıkacağına inandı
ğını belirtti.
Bir sorumuz üzerine Türkiye ile
Guney Kürdistan'daki izienimlerini karşılaştıran Ruffler, Türkiye'de problemierin çok olduğunu , sürekli bir izlenmanin
sürdüğünü, Güney Kürdistan'da ise
demokrasi ve özgürlük içinde insanların yaşadıklarını belirtti. Türkiye'de polislerin kontrol a~ında tutmak için ken dilerini izlediklerini, Güney Kürdistan'da ise peşmergelerin koruma için
zaman zaman kendilerine e ş l i k ettiklerini vurgulayan Wa~er Ruffler, partisinin bundan sonra d~ Kürt hal k ıy la dayanışma içinde olacağın ı söyledi.

Her weha p işti her civineke bi nave
Kurmanci rojnameyeke ii derdixin. Di rojname de netica civine belav dikin.
Di civina 13'an de ev kesen jerir·
bObOn: Kendal Nezan, Rojen
Barnas, Hemid Kiliçaslan, R e şo Zilan,
Veysi Zeydanli, Elişe r, Mehmet Uzun, Z.
Zinar, Zinar Soran, Farhad Pirbal,
Muzaffer Begzade, L. Baksi, Hazim Kiliç,
Mahmud Lewendi.
beşdar

göçmen

örgütlerinden

sadece

HEVKAR'ın katıldığı toplantıda HEVKAR
temsilcileri Türk sosyal demokratlarının
temsilcisi Hakkı Keskin ile tartışmak
zorunda kaldılar. Keskin Türkiye'de

Kürtler üzerinde baskının olmadığını
belirttiğinde HEVKAR temsilcileri söz alarak Kürdistan ' ın genelindeki durumuna
değindiler, Kuzey Kürdistan'daki devlet
terörüne dikkat çektiler.
Toplantı sonunda SPD Hamb rg
Eyalet Senatosu'nun kararı geri alacağı
belirtildi. SPD temsilcisi, Kürtleri geri göndermeyeceklerini, söz verdiklerini, kararı
geri alacaklarını belirtti. Gerçekten de
karar bir hafta sonra geri alındı.
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GAZETESI
ILK KURT
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"KURDISTAN"
s.1 O'da

U,O,O harfleri .............(waw) ile gösterilmiş.

SONUÇ
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Kuşkusuz Kürdistan gazetesi hakki nda daha detaylı yazmak, incelemek başlı
başına bir araştırma konusudur. Fakat
kısaca şunu diyebiliriz ki, Kürdistan ilk
Kürt gazetesi olması nedeniyle Kürt ulusu ve tarihi açısından büyük bir öneme
sahip olduğu kadar, yakın tarihimizin
belirli bir kesitini içermesi bakımından da
ciddi bir belge niteliğindedir.

(7) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 1, s:1
(bu çağrı gazetenin her sayısında birinci
sayfanın sağ üst köşesinde yer almakta).
(8) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 13, s:1-2
ayrıca diğer mektuplar için bak: no: 2, 3,
8, 13, 14, 15.
(9) Bu sayıdan itibaren Abdurrah-man
Bedirhan Bey'in kendisi artık gazetenin
sahibi ve sorumlusudur.
(1 O) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 6, s:2
(yazı Kürtçe olarak yazılmış).
(11) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 8, s:3
(12) Bak: Kürdistan gazetesi, no:
8,9, 11,13,14
(13) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 15, s:3
(14) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 24, s:3
(15) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 28, s:1-3
(16) _"Mem ü Zin" için bak: Kürdistan
gazetesi, no: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
15,16,20- o.
(17) Bak: ürdistan gazetesi, no:3, s:3-4
(18) Bak: Kürdistan gaietesi, no: 3, s:4
(19) "Abdülhamid'e Açık Mektuplar" için
bak: Kürdistan gazetesi, no:4-7, 13,
20,26
(20) Bak: Kürdistan gazetesi, no:28, s:1 -3
(21) Dr. Celile Celil, Jiyana Rewşenbiri ü
Siyasi ya Kurdan, Jina Nü yayınları, werger: Elişer, Uppsala, 1985, s:36
(22) 31.8.1986'da Paris'te Dr. Maruf
Xeznedar ile yaptığım görüşmeden .
· (23) Yusuf Ziyaeddin Paşa, "El Hediyye
el Hamidiye fi'l Lüğat el Kürdiyye", birinci
baskı 131 O (1894), Şiket'i Mü rettabiye
Matbaası, istanbul.

rg

Baştarafı

NOTLAR:

(1) Kürdistan, no:1 (30 Zülkade
1315=9 Nisan 1314 Rumi=22 Nisan
1898).
Ayrıca Kürdistan gazetesinin tüm
sayıları için bak:
-Kurdistan, Yakemin Rojnarney Kurdi, 1898-1904, kokırdınewe w peşeki : Dr.
Kemal Fuad, 1972, Bağdat.
- M. Emin Bozarslan ; Kurdistan, Rojnama Kurdiya Peşin- lık Kürt Gazetesi
1898-1902, cild :1-2, Uppsala, 1991

va

- Malmisanij, Abdurrahman Bedirhan
ve lık Kürt Gazetesi Kürdistan, Sayı: 17
ve 18, Stokholm, 1992 (Kemal Fuad ve
M. Emin Bozarslan ' ın yayınladıkları tıpkı
basımda 10. 12. 17. 18. ve 19. sayıları
eksiktir).
(2) No: 1-5 (Kahire), 6-19 (Cenevre), 2023 (Kahire), 24 (Londra), 25-29 (Folkstone), 30-31 (Cenevre).
(3) Bak: Küraistan gazetesi, no: 1-5
(1898), s:1
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(4) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 6-31
(1898-1902), s:1
(5) Bak: Kürdistan gazetesi, tüm sayılar
(6) Bak: Kürdistan gazetesi, no: 1, s:1
(sözkonusu yaz ı Kürtçe'dir)

Sözkonusu kitabın ikinci baskısı için bak:
Yusuf Ziyaeddin Paşa, Kürtçe-Türkçe
Sözlük, yeniden düzenleyen ve Türkçeye çeviren : Mehmet Emin Bozarslan,
Çıra Yayınlar ı, 1978, istanbul.
Ayrıca no: 13, s:4'de Abdurrahman Bedirhan Bey, Kürt dili üzerine de araştır
malar yapmış olan Martin Hartman'dan
bahsetmekte, kendisiyle tanıştığını, iyi bir
alim olduğunu ve Kürtçayi öğrenmeye
çalıştığınıyazıyor.

. KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA... ·

.a

1 HEP milletvekilleri Cindoruk'a
gönderdikleri mektupta; kendilerine çifte
standart uygulandığı belirtilerek şöyle
dediler:
"Partimize diğer partilerden farklı
davranılmaktadır. Bize araba, oda ve
telefon tahsisi yapılmamıştır. Bu durumun düzeltilmesi, Meclis'teki çalışmala
rımızın daha verimli şekilde sürmesini
sağlayacaktır. Görevimizi layıkıyla yapabilmek için diğer partilere ve milletvekilIerine sağlanan hakların bize de sağlan
masını bekliyoruz." diye konuştular (Sabah , 13 Nisan 1993).
1 TC'nin 6 Mart'ta Kürdistan'da
başlattığı "Doğum Kontrolü Uygulaması"na Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve
Aile Planlaması - Vakfı (TASCAV)
"ücretsiz doğum kontrolü" çalışmaları
ile katılıyor.Kürt nüfusunun artışından
korkan TC yetkilileri bu ücretsiz uygulamayı "son 1 yıl içinde 300 kadına
ücretsiz rahim iç araç takarak gösterdiler. TAC-SAV Başkanı Hasan Acar bu
çalışmaların eğitim toplantıları ile beraber sürdürüldüğünü söyledi (Sa-bah,
8.4.1993).
1 Demirel-Inönü'nün Kürdistan
saferi öncesi halkı uyararak mitingiere
katılmamaçağrısı yapan Mahmut Alınak

w

w
w

ve Muzaffer Demir şöyle dedi: "Geziye
gerçekçi bir demokrasi paketi ile gitmeleri gerekir, bunun açıklanmaması halinde, Başbakanın konuşma yapacağı
alanlara halk gitmemelidir. Başbakan'ın
songünlerde sarfettiği sözler askeri,
çözümde ısrarlı olduğunu gösteriyor"
(Sabah , 6 Ni-san 1993).
1 HEP'in, kapatılmayakarşı başlat
tığı etkinlikler içinde yeralan kitlesel
eylemleri yapmayacağın ı belirten MahmutKılınç;
"Aslında

kitlesel eylem yapma gücümüz var. Bizim amacımız davanın
hukuki değil , siyasi olduğunu anlatmaktır ve bunun için kitlesel eylem de yapabilirdik.
"Ancak PKK'nın ateşkes kararı ile
girilen bir süreç var ve bu süreç başarılı
gidiyor. Kitlesel eylemlerde provokasyon olasılığının önüne geçmek kolay
değil. Biz bu süreci riske atmak istemiyoruz. Ateşkes ortamını etkileyecek bir
provokasyon yaşanmaması için kitlesel
eylem yapmayacağız" dedi.
Bu arada kapatılmaya karşı hazır:la
nan ve milletvekillerince geçen hafta asıl
ması ertelenen afışlerin salı günü asıla
cağı da bildirildi (Cumhuriyet, 5.4.19 93).

'

A. Vah ap BAYRAM

Abdulkerim

Şenses

Abdullah Ayaz

Yasin Şenses

Onlar ki halk1m1z1n umudu,
direnci, geleceği,
Onlar ki ulusal ve toplumsal
kurtuluş mücadelesinin
y1lmaz neferleri,
19ss·te Güney Kürdistan·da şehit düştüler.
An1lan mücadelemizde yaş1yor, yaşayacak.

DEVRİMCİ ULUSAL GENÇLER

DEVRİMCİ ULUSAL EGİTİMCİLER
DEVRİMCİ ULUSAL KADlNLAR
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Köprübaşı: Anlatılanlara göre
Mehmet adındaki köylünün evine korucular .tarafından gerilla giysisi giydirilmiş 2'si kız, 2'si erkek 4 !<işi gönderiliyor. Ev sahibi gereken ilgiyi gösteriyor. Bu şahıslar evden çıkar çıkmaz
evin etrafında mevzilenen korucular
evi tarıyorlar. Ev sahibi arka kapıdan
kaçıyor. Taramadan sonra eve giren
korucular eve .ve ah:ra benzin dökerek .eşya ve 40 hayvanı yakıyorlar.
Evin yakıldı(lı gecenin sabahı köye
gelen TC güçleri ve çevre köylerdeki
korucular, köylüleri evlerinden çıkara
rak, evde bulunan buzolabı, tv gibi
eşyaları balyoz ve keserleriyle parçalıyorlar, taşınabilir eşya ve evde bulunan paraları da alıp gidiyorlar.

Kurşunlu: Bu ·köyde iki gerillanın
bahane eden TC güçleri "Bunlar sürekli burdalar, bunları
siz besliyorsunuz. Burayı boşaltın
yoksa sizi de köy ile beraber yakarız" diyerek köylülere göç etmeleri için baskı yaptılar. Dahası Elazığ'a
ba(llı Arıcak ilçesinin yakınlarındaki
tepelere yerleştirilen havanlarla köy
ve çevresini top ateşine tutuyorlar.
Köyün içine kadar gelen top merrnileri köylüleri göçetmek zorunda bıra
kıyor. Köye yapılan operasyonlarda
12 kişi gözaltına alınıyor.
yakalanmasını

.a

Değerli

w
w

Arkadaşımız

Yaşar GÜNDOGpU

w

Seni düşünürken savaş ve
zafer düşünecegiz biraz da
ve sancılı yüreklerimiz
fırtınalarla çalkalanacak,
seni düşünürken hüzünlü
türküler söylemeyecegiz,
hayır marşlarla, destanlarla
gerilerek, gererek alandan
alana bayrakları baştan
ayaga umutla sevdayla ve
öfkeyle çogalacagız biraz
da.--KOMAL
[
YAYINEVİ
1

ÇALIŞANLARI

ı

DERBEKAR HÜN Ll KUNE?
Xelata Ataturk lsallayiql tu kesl nehatiye ditin. De ka reben€m heyata
hilbijartine çi bikin; derbekar O faşlsten wekl Kenan Evren peyderkirin
hergav ne mumkun e.
Yem weki Nelson Mandela ji nayen xapandin; Hitler O Mussolini jl
mirine. Sulemane Dunikul seroke heyeta hilbijartine ye; bi xwe bide
xwe de pari eyb çebibe.
De were vi kari ji hevdu biqetine. Ev xelata besuhOd ji ber peydemekirina derbekar O faşistan di salen 1988, 1991 O 1992'an de bexwedi
ma. Wusa xuya ye heya ku li Tirkiye derbeyak çenebe O Evrenek din
dernekeve we ew xelat bexwedi birnine O mlrat bibe bi sere xwediye
xwe de.
·
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köy tamamen boşaltılmış durumda.
Kelkom köyünün yarısı devlet güçlerince y~kıldı, kalan evlerde panzer
ve roketler ile açılan ateş sonucu
oturulamaz duruma geldiler. Yörede
baskılar devam ediyor. Ayrıca köylülere ait iki minibüs tahrip edildi. Bu
köylerdeki (Bo(lazköy'dekiler dahil)
dört bine yakın insan çaresiz durumda ve kimileri sokaklarda sayılır.

"KUÇE NE YEN WE NE"

Roja Newroze, gele Cizire ji malen xwe derketin O ji bo pirozkirina
Newroze bere xwe dan kuçeyan. Le hezen dewlete hemO kuçeyen
Cizire girtibOn. Pelisan bi hoperioyan bangi gele Cizire kirin o ewha
gotin:
- Kuçe ne yen we ne, kuçe yen dewlete ne. Herin malen xwe. Li ser
ve anensa polisan, Cizire tegihiştin ku kuçe ji ne bexwedine.

ak
ur

s.1'de

Amadekar: Bawer Andok

LE LAW.) KER.'. MIN MIR

Jineke pir a Kurd, her roj ji hin xorten Tirk en ku li Kurdistane leşkari
ya xwe dikirin re şlr dibir. Leşkeren ku ji nok O miqarneyen dewlete
acis bObOn, gelek kefa xwe ji şire pire re dianin.
Ku pire rojeke nehata we meraq dikirin O di dile xwe de digotin "gele
tiştek hat sere pire?" Pire ji şir belaş dida wan O qet tiştek ji wan
nedixwest.
Pire careke hunda bO O demeke direj tu xeber je derneket; leşkeren
Tirk we pirr meraq dikirin. Leşkeran rojeke pire di sOke de ditin O bi
gazi n je pirsin ka ew çi ma edi ji wan re şir nayne? Li ser ve yeke pire
bi awayeki xemgin ewha bersiva xwe da:
- Le lawo kera min mir.
'
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sahip olduğunun kanıtlarıdır'' şeklin
de sitem ederken bir başka köylü
ise maruz kaldıkları uygulamaları
şöyle dile getiriyor: "Tehdit altındayız .
Köylerden alınan ve ilçe karakoluna
götürülen onlarca insanımız günlerce
aç ve susuz bırakılıyor ve işkenceler
den geçiriliyor. Devletin barbarlığın
dan korkuyoruz. Bize yapılan işken
ceyi hiç bir yerde dile getiremiyoruz.
ismimizi yayınlamayın." Yani Zazaca
"Ma Kurd biyayen suc o? (Kürt olmak suç mu?) sorusunu ortaya atan
bir Dicleli köylünün dediği gibi
"Dewan di Pirani di Ferman o" (Dicle'nin köylerinde "ferman'dır").
Görüştüğümüz köylüler, Boğaz
köy (Guzel), Kelkom, Değirmen (Zuxur), Köprübaşı (Eiizulfiyan) ve Kur. şunlu (Pirijman) köylerinde devletin
· estirdiği terörü ayrıntılarıyla anlattı
lar. Anlatılanlar kısaca şöyle özetlemek mümkün:
Boğazköy: Bu köy 1 Kasım
1992'de PKK gerillalarının karakola
baskın düzenlemeleri üzerine, devlet güçleri tarafından basıldı; yakılıp
yıkıldı; köylüler göç etmek zorunda
kaldılar. Göç eden halk kışı Diyarbakır ve çevre ilçelerindeki yakınları
nın yanında geçirdiler. Baharı n gelmesiyle köylerine gidip yakıla n ve
yıkılan evlerini tekrar yapmaya baş
ladılar . Bunun üzerine köye gelen
askerler "Biz sizi geri dönesiniz diye
mi kovduk. Niye geldiniz. Sizi burada barındırmayız, geldiğiniz yere geri dönün. Yoksa sizi bu defa öldürürüz" diyerek yeni yapılan evleri tekrar yakıp yıkıyorlar. Bu gelişme üzerine köylüler ikinci bir defa göçetmek zorunda kaldılar.
Kelkom ve Değirmen: Bu iki
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Kaybettik.
Amsı

Mücadelemizde
Yaşayacak.

Kemal ÇOŞKUN
EnverYÜZEN
Nursin KOTAN
SemaKOTAN
ABSÖNMEZ
Hüseyin EGELi
KasımPALEF

MahmutAGAMOLA

TIRKIVE

Muamer Kadafı dirOve Tirkiye bi jineke jinebiya ku ji xwe re li meran
digere xistiye.
·
Ma we direve Tirkiya ku bi baca xwediya kerxaneyan ManOkyan li ser
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1992 yılında dünya'da ve Kürdistan'da önemli niceliksel ve niteliksel

başladı.
Bu yayılma politikasını

HAREKETİ
me arayışına yöneldi. Üç aşamalı olan
Kürt sorununu "kökten" çözme planı
şöyle sıralanabilir :

1- Ilk aşamada, "Kürt sorunu ayrı
dır, terör sorunu ayrıdır"diyerek Kürt
halkı üzerine topyekun kirli bir savaşla

gitti. Amaç, devletle -hem de silahlabaşa çıkılmayacağını göstermekiL Kendisine başkaidıraniara "haddini bildirmek için~· sınıra yığdığı tank, uçak ve
helikopterlerle, "kardeş kavgası"nı da
fırsat bilerek Güney'e saldırdı.
"Ateşkesi" fırsat bilen TC Newroz

w
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lardadır) .

70 yıl boyunca Türkleştirmeye çaKürtleri başka bir şekilde dizginle-

w

lıştığı
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(fiziksel, biyolojik, düşünsel)
e Roman ENDAM

Güney'e karşı "Tırpan Hareketi"ne başladı. Mart · ayında "Türk
Hava Sahasını Radarla Kaplama
Projesi"ni devreye soktu . Amaç, TC
devlet yetkilisinin açıklamasından ortaya çıkıyor: "Proje Türkiye'nin tamamını
radarla kaplamayı öngörüyor, fakat
Güneydoğu stratejik açıdan önemli
olduğu için bu bölgeye daha fazla
önem veriliyor."
2- Bu aşama "bataklığı kurulma"
planıydı . Gerilla eylemlerini bahane
ederek Kürt yerleşim birimlerine amansızca saldırmaya başladı (Kulp ve
sırasında

.a

uygulayabilmesi için öncelikle kendi içindeki Kürt
ve Kürdistan sorununa bir "çözüm" bulması gerektiği , bazı TC üst düzey devlet yetkilileri tarafından , dile getiriliyordu. TC Kıbrıs sorununu, Yunanistan'daki Türk azınlığa yapılan sözde
baskıları , Bosna-Hersek'te Müslümanların ve Nahçivan-Karabağ sorunların ı
vurgularken kendi sınırları içindeki
Kürtlere baskıları sürdürdü. 1992 yılın
da Demirel-Inönü Hükümeti'nin "sorunu demokrasi içinde çözeceğiz" demeleri boşuna değildi. Kendi hükümetlerinin ne kadar demokratik olduğunu
aniatma işi bu role uygun olan lnönü'ye
verilirken içerde de TC; Şırnak, Kulp ve
diğer bazı yerlerde katliamlarını sürdürüyordu .
Özellikle Irianda ve Bask örnekleri
üzerinde yoğunlaşan Türk aydın ve
yazarfarı Ingiltere ve Ispanya'yı devlete
örnek olarak gösteriyeriardı (1992 yılın
da TC basınındaki IRA ve ETA konulu
yazı dizileri, röportaj ve haberler hatır

· ''KlSlRLAŞTlRMA ''

Kürt illerindeki %12 olan nüfus artış
hızını %2 olan Türk ilieri seviyesine
çekme çalışmaları başladı. 3 Mart'ta
başlayan Kürt kadınlarını kısırlaştırma
projesi için BM'den 55 milyarlık kredi
alındı. TC ilerde Kürt nüfusunun Türk
nüfusunu geçeceğinden korktuğu için
bu "kısırlaştırma" hareketine başladı .
TC aldığı askeri önlemlere "kalkın
ma hamlesiyle" destek vermek istiyor.
23 Şubat tarihli MGK toplantısında
Demirel'in; "Bu iliere (Tunceli, Şırnak,
Hakkari) on yılda yapılacak yatırımları,

veri~iz olduğu propagandası yapıldı.

Ozetlersek; TC için "En iyi Kürt ölü
Kürttür". Demokrasi kuralları çerçeveS!!lde öldüramediği Kürtler için de
"Oidüremediğimiz en iyi Kürt, bağımsız
lık düşüncesi olmayan, başkaldırma
yan, kısırlaştırılmış ve üremeyen Kürttür" demektir.
· Kürt bağımsızlık bilincine yönelik
bu hareket, son günlerde bazı Kürt
hareketlerinin önderlerinin konuşmaları
na da yansıdı. "Bağımsızlığın hedeflenmediği", "Türklerle Kürtlerin kardeş
olduğu", "Kürtlerin Türklerden ayrılmak
istemediği, Kürtlerle Türklerin etle tır
nak gibi içiç~ geçtiği" sözleri bir taktikt~n ?teye ciddi ~ir politika değişiklikliği
nı gostermektedır. TC'nin, "bağımsız bir
Kürdistan ekonomik olarak kendi kendine yetmez" şeklindeki propagandası,
Kürt liderlerinin konuşmalarında da
göze çarpmaktadır.
Geldiğimiz bu süreçte federasyon
ve legalleşme istekleri ağır basmakta.
Son protokol de bunu göstermektedir.
Birlik yolunda önemli bir adım olmasına
rağmen bağımsız devlet kurma hakkı
ifade edilmiyor.
TC yılların tecrübeli d~vlet politikası ile legal platform ve girişimlerin önünü tıkarnaya yönelik "Dar Bölgeli Seçim" planını devreye sokmaktadır. Bu
seçim planı ile legal bir Kürt partisinin
tek başına TBMM'ye girmesi imkansız
dır . TC silahlı mücadele anlayışlarının
üstüne giderken bir yandan da diğer
mücadele anlayışlarının yolunu tıka

ak
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Güney parçasında yapılan demokratik seçimler ve oluşturulan meclis ile
tarihsel talihsizliğimize son vermenin
sevincini yaşarken hemen arkasından
ba~layan PKK- Kürdistan Cephe çatış
ması bizleri acıya boğdu. Uzun yıllar
sonra oluşturulan fiili Kürt devleti sömürgeci devletler tarafından ambargoya- siyasi, ekonomik, askeri- alınırken
PKK'nın da federe devlete karşı ambargo uygulaması ~ 1992'nin unutulmaz
olaylarından birisiydi.
1992 Kürt siyasi hareketleri açısın
dan b!~ canlanma ve birlik yaratma yılı
oldu. Uç siyasi hareketin biraraya ~elip
sosyalistlerin birliği yolunda YEKBUN'u
oluşturmalarının ardından diğer Kürt
hareketlerinin yaptıkları kongreler sevindirici gelişmelerdi.
Dost cephesindeki bu gelişmelere
karşın düşman cephesi de boş durmuyordu. Düşman devletler arka arkaya
Ankara ve Şam toplantılarıyla Kürtlerin
lehine en ufak bir ilerlemeye karşı olduklarını gösteriyorlardı . Demirel-Inönü
Hükümeti 9rtadoğu ve Avrupa seferine
çıkarken, Ozal da Amerika seferine çık
maktaydı . Amaç Kuzeydeki hareketi
"terörist" göstermek, Güneydeki Meclisin de tanınmamasını sağlamaktı.
TC uzun yıllar üstünü örtlüğü "yayılma" politikasını 1992 yılında kendi
devlet politikası olarak tekrar sahneye
çıkardı. O~manlıdan kalan bu yayılma
politikası Ozal tarafından "Adriyatik'ten
Çin'e kadar bir ı;ıüç" olarak ifade edilmeye başlandı. Uç koldan yayılma politikası gütmeye başlayan TC, Balkanlarda Islamı, Ortaasya'da Türklüğü , Ortadoğu'da da Türkmenleri kullanmaya
başladı . TC dış politikadaki bu yayılma
politikasını uygulamaya sokmak için
kendi içindeki sorunları "halletmeye"
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gelişmeler yaşandı.

ik olan psikolojik savaşı devreye soktu.
Amaç Kürtlerdeki bağımsızlık istemlerini yoketmekiL TC basınında yayınlanan
anketlerle Kürtlerin sadece %20'sinin
bağımsızlık istediği, geri kalan büyük
çoğunluğunun Türkiye'de yaşamak istediği yalanı ile Kürtler'deki bağımsızlık
bilinci yok etmeye çalıştı.
- 23 Şubat tarihi MGK kararında
bölgede yatılı ilkokulların sayısının arttı~
rılması ve Türkçe'nin yeterli düzeyde
anlaşılması için bölgedeki okullarda
özel müfredat programlari uygulanması
planı devreye sokuldu.
- TC basınında ve özellikle köşe
yazarları tarafından savunulan "Kürdistan'ın Türkiye'yi sömürdüğü" yalanı ile
Kürt kamuoyunu yanılimaya yönelik yazılar yazıldı. TC aydın ve kalemşörleri
tarafından bağımsız bir Kürdistan'ın
yaşayamayacağı, Kürdistan'ın çorak ve

Şırnak hatırlardadır).

Geriliaya lojistik destek veren yerbirimlerini "toplulaştırma" planı ve
Kürt köylerini harabeye çevirerek köylüleri göçe zorladı. Amaç, geniş coğraf
yaya yayılmış Kürt nüfusunu birkaç
merkezde toplayarak kontrol alfına
almak.
Kürt kadınlarını kısırlaştırma hareketini başlattı , 23 Şubat tarihli MGK
kararında "Güvenli Annelik Projesi" adı
nı verdikleri kısırlaştırma hareketiyle
leşim

üç yılda tamamlayın" sözleri ile bu yatı
rımların amacı ortaya çıkıyor . DPT'nin
hazırladığı "Doğu ve Güneydoğu A-

nadolu Bölgesi Aksiyon Planı" ile gelec:;ek beş yılda 166 trilyonluk yatırım projesi hazırladı. Aslında bu yatırımların
amacı,

yatırım

yapılacak

alanların

ve yerüstü zenginliklerini talan
etmektir.
3- Kürt halkına yönelik bu yıldırma
politikasının son halkası olan üçüncü
aşama, Kürt ulusal mücadelesi için en
ciddi tehlikeyi içermektedir. TC, Kürt
bağımsızlık bilincine yönelik yaptığı- bu
son harekette Kürtleri "Türkiyelileştir
mek" istiyor. Ispanya örneğinde olduğu
gibi "çok kültürlü üniter devlet" planı ile
bağımsızlık perspektifine sahip Kürt hareketlerini yok etmek istemekte. Özellikle bu aşamada TC kitle iletişim araçlarını devreye soktu. TC basınında 19
92 yılında işlenen konular hatırianacak
olursa Kürt bağımsızlık bilincini yoketmeye ve kısırlaştırmaya yönelik plan
daha iyi anlaşılır . Bu amaç doğrultu
sunda:

yeraltı

maktadır.

TC'nin bu fiziksel, biyolojik ve dükısırlaştırma hareketine karşı
durmak gerekir. Bağımsız Kürdistan'ın .
imkansız olmadığı, TC devletinin Kürtlerin en temel demokratik ve insani
haklarını bile -bir karşı askeri güç olmadan- vermeyeceği aşikardır .
Son günlerde Kürt hareketleri arasındaki legalleşme ve federasyon istemleri ciddi bir şekilde gözden geçirilmelidir. Bağımsız, birleşik, demokratik
Kürdistan şiarını gündemleştirme dev- ·rimcilerin önünde duran en önemli görevlerden birisidir.
şünsel

