
Bi Nave DEP'e Partiyek Nô 
D Ji bo damezirandina partiya nu di roja 30.04.1993'an de li Enqere, li 

Navenda Giştl ya HEP'e civinek ji çapemeniye re girti hat çekirin. Di dora 

70 kes i de ronakbir a siyasetvanen Kurd beşdari ve civine bu n. Di civine de 

li ser "partiyek çawa", "partiya Kurdi an partiya Tirkiye"munaqeşe hatin kirin. 

Pirraniya başdaren civine li ser daxwaza "partiya Tirkiye" li hev kirin. Kürt ulusal uyanışı ve yeniden dirilişinin kaydettiği 
aşamalar; yıllardır özlenen fakat, en geniş ve etkin ulusal 

demokratik güçler arasında bir türlü sağlanamayan 
işbirliği ve diyalog sürecinin başlaması, legal parti 
konusunun daha güçlü bir ivme ile gündeme girmesine 

D Ji bo damezirandina partiye komisyonek amadekariye çebu. Ko

misyona amadekariye ji bo heyeta damezrener, bername(program) a. 
destUra partiye, xebaten xwe li dar xist. Komisyona amedekariye heta roja 
6.5.1993'an xebaten xwe ternam kir. 55 damezreneren ·· DEP(Partiya De

mokrasiye)'e di roja 7.5.1993'an de daxwaznama darnezirine dan We-

· yolaçtı ... Işte bu ve benzeri daha bir sürü irili-ufaklı etken, 
legal parti konusunu bizler açısından da pratik bir görev 
ve sorumluluk haline getirdi. 

zareta Karen Hundir a DEP bi awayeki resmi hat avakirin. ROpel14 Sayfa 2 
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iran'In Saldinlan Sürerken Medya Güneşi PDK-iran _Kamp1na Girdi 

· reneceğiz'' 
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Cemal Özçelik Halen Tutuklu 
Gazetemizin 25. sayısında yayınlanan bir yazısından 
dolayı 12 Mart 1993 günü Istanbul DGM tarafından 
tutuklan an ve o tarihten bu yana cezaevinde 
bulunan Gazetemizin Sahibi Cemal Özçelik'in ilk 
du ruşması 12 Mayıs günü lstanbul 3 Nolu DGM'de 
yapıldı. Mahkeme heyeti duruşma sonunda Cemal 
Özçelik'in tutukluluk halinin devam etmesini 
kararlaşt ırdı. Sayfa 3 

D iran kuvvetlerinin 19 Nisan'dan bu yana topa 
tuttukları, saldırılar sonucu onlarca insanın yara
landığı, hastaneye ve evlerin harabeye döndüğü 
PDK-iran'ın Güney Kürdistan'daki kampına giren 
gazetemiz muhabiri, hem saldırıların sonucunu 
hem de PDK-ir~:m ' ın karşı hazırlıklarını yerinde gör
dü. 

D PDK-iran'ın yön·eticileri ve peşmergeleri mol
lalar rejiminin hava ve karadan · gerçekleştirdiği 
saldırılara maruz kaldıklarını, ama kendilerinin 
sonuna ·kadar her türlü saldırıya karşı direnecekle
rini belirttiler. 

D PDK-iran Polit Büro Üyesi Hasan Şerefi iran'ın 
son saldırıları ve kendilerinin hazırlıklarıyla ilgili ola

--- rak gazetemizin sorularını yanıtladı. 
iran'm Sald1ns1na Paris ve Atina'dan T iler 

1 Mayıs coşkuyla kutland1 sayfa s 

Demirel'e mektuplar Sayfa 10-11 

Pireza me neynika me ye 

Tawanga Lekeran 

Teslim tore hat girtin , Rupel14 

AVRUPA'DA ............ 
"BÜYÜK ÖZGÜRLÜK 

YÜRÜYÜşü•• 

SIDA, Kürdistan Press 
ve Baksi House 
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Başta örgütlü güçler olmak üzere 
genel olarak ulusal demokratik mu
halefet arasında son dönemlerde geliş
me gösteren diyalog ve işbirliği süreci, et
kisini mücadelenin her alanında gösteri
yor. Parti ve örgütlerin katılımıyla yapıla
cak bir zirvenin hazırlıklarının sürdüğü bil
dirilirken, Türkiye ve Kürdistan'da da le
gal alanda olumlu girişimler ve bunların 

sonuç,ları kendini göstermeye başladı 
bile. üzeilikle legal alanda ortak oluşum
lara gösterilen yoğun ilgi, siyasi parti ve 
örgütlerin yakınlaşmalarından öte, girilen 
sürecin Kürt toplumunda yarattığı olumlu 
etkilerin sonucudur. 

Diğer demokratik kitle örgütleri düze
yinde yapılan girişimler sürerken en geniş 
ulusal demokratik güçlerin katılımını a
maçlayan legal bir parti sorunu da yeniden 
en geniş kesimlerin gündemine girdi ve 
kısa süreye sığdırılan çalışmalarla DEP 
(Demokrasi Partisi) adıyla yeni bir parti 
kuruldu. Kürt halkının kendi ulusal demok
ratik haklarına kavuşması için de önemli 
görevleri önüne koymuş bulunan DEP'in 
önümüzdeki süreçte üzerine düşenleri 

layı kıyla yerine getirmesi her sosyalist, 
devrimci ve yurtseverin istemidir; bu konu
da herkese önemli görev ve sorumluluklar 
düşüyor. Oluşum koşulları ve bu süreçte 
sergilenen tutumların , sürecin dayattığı 

görev ve sorumluluklar ile benzeri daha 
birçok sorunun titizlikle ele alınması, bunla
rın pratik gereklerinin yerine getirilmesi için 
de yadsınamaz bir öneme sahiptir. · 

Legal Partinin Gerekliliği 

Bilindiği gibi legal parti sorunu, Kürt 
ulusal demokratik güçleri açısından yeni 
bir olay değil ve son birkaç yıldır tartışılan 
sorunlardan biriydi. Daha sonra HEP'in 
oluşumu ile sonuçlanan girişim ve çaba
lar başladığından bu yana kesintili de 
olsa legal parti sorunu sürekli gündel:nde
ki yerini korudu . 

Konuya ilişkin tartışmalarda önceki 
dönemlerde şu düşünceyi savunduk: I
lkesel olarak legal parti de ulusal demok
ratik mücadele için gerekli araçlardan 
biridir. Ne var ki dönemin ulusal demok
rat ik muhalefetinin durumu, mevcut engel 
ve yasaklamalar, Kürt halkının çıkarlarını 
politikaların ı n merkezine koyup genel ulu
sal demokratik mücadelenin bir bileşeni 
olacak, ulusal birliğe hizmet edecek bir 
partinin kurulup ayakta kalmasına olanak 
tanımıyor. Kimi yanlışlar rahatlıkla statüko
cu çözümleri ön plana çıkarabilir ve kitlele
rin bu çözümlere entegrasyonu gündeme 
gelebilir. Devlet değişik yöntemlerle bu 
süreci teşvik ederek ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesini zaafa uğratabilir. 
Mücadelenin gelişimiyle koşulları oluştu
ğunda legal parti de kurulmalıdır ... Sa
vunduklarımız özetle bunlardı. 

Zamanlama başta olmak üzere, legal 
partinin genel perspektifleri konusunda 
farklı düşünen kimi ulusal demokratik 
muhalefet güçleri bu konuda adım atarak 
legal partinin belli bir potansiyelin katılı
mıyla kurulmasını sağladılar. Başta legal 
partiyi kuşkuyla karşılayan bazı ulusal 

) 

Legal Parti Sorunu 
ve DEP 

nel demokratikleşme için bazı mekaniz
maları işletebilir. Kürt ulusal demokratik 
muhalefetinin mevcut niteliksel ve nice
liksel düzeyi, belli temel amaçlar için 
kendi konumlarına göre katkılarda bulu
nacak her iki partiyi de ayakta tutabilir, 
harekete geçirebilir. Biz böylesi bir legal 
parti anlayışını savunduk, savunuyoruz. 

DEP'in Önemi ve Rolü 

demokratik güçler de legal parti çalışma
sına katıldılar. Daha ilk aşamada belli 
çelişki ve sürtüşmeler yaşandı ; süreçle 
karşılıklı suçlamalar, gizli-açık tasfiyeler 
birbirini izledi. HEP'in ulusal demokratik 
mücadeleye önemli katkılarına, ça
lışmalarında verdiği onlarca şehidine 
rağmen çok seslilik anlamında belli bir 
daralmayı yaşaması, diğer bazı çevrele
rin girişimleriyle yeni bir parti için çalış
maların başlatılmas ı , böylesi bir sürecin 
ürünü olarak gündeme girdi. 

Kürt ulusal uyanışı ve yeniden dirilişi
nin kaydattiği aşamalar; yıllardır özlenen 
fakat, en geniş ve etkin ulusal demokra
tik güçler arasında bir türlü sağlanama
yan işbirliği ve diyalog sürecinin başla
ması legal parti konusunun daha güçlü 
bir ivme ile gündeme girmesine yolaçt ı . 
Halen temel köşe taşları tümüyle belir
lenmese de, yakalanan ulusal . birlik 
zemini, kurulacak legal bir partinin genel 
ulusal demokratik muhalefetin bir bileşe-

ni olara,k yaşatılması ve azami bir biçim
de konumuna uygun olarak katkısını 

yapmasını olanaklı hale getirdi. Işte bu 
ve benzeri daha bir sürü irili-ufaklı etken, 
legal parti konusunu bizler açısından da 
pratik bir görev ve sorumluluk haline 
getirdi. 

Nasıl Bir Parti? 

Legal bir partinin gerekliliği, kendisiy
le birlikte nası l bir parti sorununu da 
gündeme getiriyor ve getirdi de. Çünkü 
konuya ilişkin geçmiş tartışmalarda da 
görüleceği gibi, nasıl bir parti sorunu, 
legal partiye ilişkin tartışmalarda önemli 
bir sorun olarak varlığını hep korudu. 

Kürt halkının kendi ulusal demokratik 
haklarına kavuşma mücadelesinde ya
kalanan ulusal birlik zemini, kimi öznel 
ve nesnel koşullar, öncelikle legal bir 
Kürt partisinin kurulmasını gerektiriyor
du. Kürt ulusal kurumlarının yaşamın her 
alanında oluşması ve giderek örgütlü bir 
toplumsal .yapının yaratılması gerekliliği, 

gündemimize öncelikle ve özellikle legal 
bir Kürt partisini koyuyordu. 

Böylesi bir partinin önünde bir yığın 
engel, gizli-açık yasaklamanın olduğu bir 
gerçektir ve resmi ideolojinin geniş kitle
ler içinde yaymak istediği bir sürü yalan 
ve demagoji var. HEP örneğinde görül-

düğü gibi program ve politikalarıyla Kürt 
partisi olmadığını, Kürt sorununa vurgu
ya ağırlık vermesine rağmen Türk ve 
Kürtlerin ortak partisi olduğunu defalar
ca açıklamış bir partinin bile bilinçli o
larak Kürt partisi olarak lanse edilip 
şovenizmin geniş kitleler arasında güç
lenmesi için gerekçe yapıldığı bilinmek
tedir. 

Fakat tüm dezavantajlara rağmen 
Kürt ve Kürdistan sorununun içte ve dışta 
kazandığı boyutlar, ulusal demokratik 
güçler arasında gelişen birlik bilinci, günü
müz koşullarında ulusal kurumlaşmaya 

her alanda girişmenin gerekliliği ve ben
zeri daha birçok neden, Kürt partisinin 
kurulmasını önümüze sürecin bir görevi 
olarak koyuyor. Bu anlayış, yerel ve genel 
seçimlere katılmak için ayrıca uygun araç
lar kullanmayı dışlamıyor. • Sorun, amaçla
ra varmada kullanılacak araçların doğru 

seçimi ve bunların kendi yapılarına uygun 
olarak kullanılmaları sorunudur. 

Ne ki, legal parti sürecine katılan u
lusal demokratik güçlerin çoğunluğu, 
Kürt partisinin koşullarının olmadığını ; 
günümüzde Türkiye genelinde demok
ratikleşme görevinin öne çıkarılması, 
Kürt ve Kürdistan sorununun bu genel 
demokratikleşmenin bir parçası olarak 
ele alınması gerektiğini belirterek Kürt 
sorununu politikalarının temeline otur
tan, Türklerin ve Kürtlerin ortak partisini 
savundular. DEP böylesi bir gelişmenin 
ürünü olarak ortaya çıktı. 

DEP'in kuruluş aşamasında, içinde 
bulunduğumuz sürecin mantığına ters 
düşen bazı hata ve eksiklikler de yapıl 
dı. Ön çalışmalar sürecinde gösterilen 
olumlu yaklaşımlar, amaç ne olursa ol
sun ne yazık ki yeni partinin yapılanma
sına istenilen düzeyde yansımadı ve 
ortaya çıkan görüntü kimi kuşku ların o
luşmasına neden oldu. Karşılıklı kimi da
yatmalar ve yapılanmayla ilgili bazı yön
temlerdeki yanlışlık ve eksiklikler, so
nuçta bazı aydın ve politikacıların sürecin 
dışına düşmelerine yolaçtı. Yaşanan sü
recin dışında kalmak için yeterli ve ye
rinde gerekçelerin olduğu yönündeki 
görüşlere katılmak mümkün değil ve bu 
aşamada bizzat çalışmaların içinde yer
cı;larak kimi yanlışlık ' ve eksikliklerin dü
zeltilebilmesinin amaçlanması gerekir_ 
Ayrıca şimdiye kadar yaşananlardan 
derslerin çıkarılarak yanlışlık ve eksiklik
lerin giderilmesi, yenilerinin tekrarlan
maması DEP'in başarısı için, zorlu ve 
de önemli mücadeleye koyulmuş her
kesin, hepimizin özenle gözetmesi ge
reken yaşamsal birer görev ve sorum
luluktur. 

Yaşanan süreçte dikkat edilmesi 
gereken konulardan biri de birliğe ilişkin 
yaklaşımların mantığı sorunudur. Ne için 

Bu inançla konuya ilişkin görüşme ve birlik ve diyaıog sorununu ele alırken 
platformlarda, ulusal demokratik muha- yeni sürece y<Diaçan nedenleri ve gerek
lafetin birliği koşuluyla ve genel işbirliği çeleri doğru değerlendirmek ve kısır 
ve diyalog sürecinin bir bileşeni olarak döngülere neden olabilecek tutumlardan 
i~ili. bir pa~i _önerisinde bulund~~- Bi~ce , kaçınmak gerekir. Gelinen aşamada, 
bırlık zemını yakalan~ışk~n on~e.lıkle ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadele
kurulması ~er_ek~n. partı Kurt partısı ol- sine katkı düzeyi konusunda gerçekçi ve 
malıydı. Kımı gızlı~~çık •. y~sal-y~~adışı samimi olmak gereklidir, ama hiç bir 
engellere rağmen boyl.~sı bır ~~rt_ının ko- neden kimi kazanım ve başarıları ikide 
şulları vardır. L~gai.Kurt partısının mev- bir kimi tarafları suçlamak için öne çı
cut ~as~la_r_~ ~o.re ıl~ etapta. doğruda_~ karmayı haklı gösteremez, buna özenle 
kendı kımlıgı ıle seçımiere gırmeyecegı dikkat etmek her zamankinden önemli
gerçeğine rağmen bu böyledir. Çünkü, dir 
öncelikle partinin ne için ve hangi amaç- · 
la kurulduğu önemlidir. Seçimler de ö- Ne var ki sürece ilişkin bu ve ben-
nemli bir olanaktır, ama Kürt partisinin, zeri görüş, öneri ve eleştiriler önümüz
seçim sorununu kat kat aşan boyutları de duran görevlerin savsaklanmasını 
vardır. Kürt toplumunun legal alanda da getirmemeli. Başta legal bir Kürt partisi 
en uygun ulusal oluşumlarla örgütlen- olmak üzere değişik ulusal kurumlaş
mesi sorunu esas alınacaksa nasıl bir malar için bir yandan çaba sarfeder
parti sorusu rahatlıkla cevaplandırılabilir. ken, öte yandan da DEP'in önüne koy-

Öncelikli olarak Kürt partisinin kurul- duğu görevleri yerine getirmesi için 
ması, seçim olanaklarından yararlanmak olanakları seferber etmek gerekir. li, 
için ayrıca bir başka partinin kurulmasını ilçe ve belde örgütlenmeleri konusunda 
engellemiyor. . Bundan hareketle seçim zamanlama nedeniyle önemli zorluklar 
olanaklarından yararlanmak için de se- olduğu için çok şeyi kısa bir süreye sığ
çim partisi önerisinde bulunduk. Bu par- dırmak gerekiyor. DEP'in gidebileceği 
ti, Türkiye sosyalist, devrimci ve demok- potansiyelin mevcut siyasi oluşumları 
rat kesimleriyle birlikte kurularak mevcut kat kat aştığı da bilinmelidir; doğru ve 
yasalara göre seçimlere girebilmek için gerçekçi politikalarla DEP ~kısa sürede 
gereken koşulları yerine getirebilir; elde önemli bir güç ve mücadele aracı hali
edeceği olanak ve kazanımlarla Kürt ne gelebilir; önüne koyduğu görevleri 
sorununun adil ve kalıcı çözümü ile ge- yerine getirebilir. 
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CEMAL ÖZÇELİK 
Halen Tutuklu 

Gazetemizin 25. sayısında yayınlanan bir · 
yazıdan dolayı 12 Mart 1993 günü Istanbul DGM 
tarafından tutuklanan ve o tarihten bu yana Sağ
maıcılar Cezaevi'nde bulunan Gazetemiz Sahibi 
Cemal özçelik'in ilk duruşması 12 Mayıs günü 
Istanbul 3 Nolu DGM'de yapıldı. Özçelik iddiaları • 
çürüten yazılı bir savunma .. yaptı. Mahkeme heye~i 
duruşma sonunda Cemal Ozçelik'in tutukluluk halı
nin devam etmesini kararlaştırdı. Gazete-mizin 29 
sayısı datoplatıldı. , 

Cemal Özçelik'in tutukluluk halinin sürmesi ve 
gazetemizin 29. sayısının toplatılması ile ilgili ola
rak gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Osman 
Aytar 12 Mayıs günü bir basın açıklaması yaptı. 
Aytar, basın açıklamasında konuya ilişkin olarak 
şunları belirtiyor: 

"Devlet yetkililerinin her gün insan haklarından, 
düşünce özgürlüğünden bahsettikleri, bu konuda 
resmi ideolojiyi aklamak .için her türden yalan ve 
demagojiye başvurdukları bir ortamda bir yazıdan 
dolayı Cemal Özçelik'in tutuklanması ve bugün de 
tutukluluk halinin sürmesine· karar verilmesi, devle
tin özgür basını susturma ve yıldırma için her yola 
başvurmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Kürdist 

an'da köyleri boşaltan, ölülere bile işkence eden, 
devrimci ve sosyalistleri yerinde infaz eden zihni
yet, özgür basının çalışanlarını 'terörist' ilan edip 
katlediyor, işkencelerden geçiriyor, tutukluyor, 
hapis ve para cezasına çarptırıyor. Gazelemize 
yönelik uygulamalar da böylesi bir anlayışın ürünü
dür. Bu anlayışı bir kez daha kınıyoruz. 

"Öte yandan gazetemizin 1:15 Mayıs 1993 
tarihli 29. sayısı, 'Mücadeleyi Güçlendirelim', 
'Tarihsel ve Güncel Açıdan 1 Mayıs', 'Bölün
müşlük Kader midir?' ve 'Oyunları Boşa Çıkar

mak Için' başlıklı yazılar nedeniyle Istanbul DGM 
tarafından toplatıldı. Bu karar da özgür basına ve 
gazetemize yönelik peşin hükmün sonucudur. 

" Basın-yayın kuruluşlarını, insan hakları savu
nucularını, tüm demokratik kurum ve kuruluşları 

genelde özgür basına, özelde gazetemize yönelik 
sindirme ve susturma çabalarına karşı çıkmaya, 

Cemafözçelik'in serbest bırakılması için girişimler
de bulunmaya çağırıyoruz." 

Cemal Özçelik'in savunmasını önümüzdeki sa
yıda yayınlayacağız. 

Ll ALITEKi MIROVATİ 
)Ll ALIYE DIN HOVİTİ 

Di roja 20'e Si
bata 1993'an de he
zen leşkeri yen dew
leta Tirk O gundpa
rezan girtin ser gun
de Bane. Gund hat 
bombarankirin, xani 
hatin şewitandin, pez 

~;:;=-:...:;;:~~~~;:~t;~~~~ '----·--....;...;;.ıı O dawar hat in kuştin . 
Di ve erişa bi hoviti 
de 43 gundi bi hev 
dO re hatin giredan O 
di pey de işkenceyak 
68 rojan dest pekir. 

lbrahim Ekinci di 
işkence de hat kuş
lin. Piyen M.Tahir 
Çetin, Fahretin üz
kan, paniyen Resul 
Aslan O peçiyen Ab
dulselam Demir hatin 
jekirin. 

Deftera hovitiye 
ya dewleta Tirk bi Iş
kenceyen dervayi mi
rovatiye tije ye. Nave 
ve dewlete ira li dine 
bi wehşet O bi iş
kence re bOye yek. 
Le xuya ye ku ne ev 
dewleta rOreş a hov 
şerm dike O ne ji ge
le Kurd seri li hembar 
hovitiyan datine. 

Gele Kurd doza 
mirovatiye dike; we 
mirovati seri li ber 
hovitiye daneyne. 
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DEP ô Tecrôba HEP'e 
Pevajoya yekiti, hevkari O danOstandin.e ya_ ku d~ n<l:vb~!a . hezen 

Kurdistani dest pe kiriye, him di tevayi Kurdıstane de u hım ıı dı yeko
yek perçeyen Kurdistane de bi hin gaven nO, ber bi f~~e~bOne diçe: Her 
çiqas çarçowa pevajoye ji hem O aliyan ve zelal nebe ı ı. lı gora gaven ku 
heta nuha hatine avetin meriv bi dilxweşi dikare bibeje ku meyla 
bOyaran ber bi başbOne ye. .. 

Li Kurdistana Bakur damezirandina partiyeke legal, yek ıı van 
gaven hevkariye ye. Di van demen dawi de xebaten HEP(Partiya Ked a 
Gel)'e O hez O kesen din gihiştin hey; _li pey h in gu~Ogo _o civ_inan parti
yeke legal, DEP (Partiya Demokrasıye) hat damezırandın. Dı nav wex
teke kin de heyeta damezreneran, medisa partiye, komita karrevebir a 
navendi, serok, sekreter O alikaren wan hatin hilbijartin. Ji bo ku DEP 
şerten hilbijartine O ji xezineya dewlete alikarl girtine bine cih, li wilaye~ 
qeza O beldan ji xebata rexistine dest pe kir. Wusa xuyaye ku DEP we 
van şertan di wexte xwe da bine cih. 

* 
DEP ne partiyeke Kurdi ye; partiya Kurd O Tirkan e. Vi tişti di prog

ram O destura partiye de ji ci girtiye. Li ser pirsa "partiyeke çawa?" di 
guftO~o O civinan de ji hat munaqaşe~irin. M~. di hem O platforman_ ?~ 
divetiya partiyeke legal a Kurdi parast. Lı gora dıtına me~ ferse~da ye.kı~ı u 
hevkariye ku muxalefeta Kurdistana Bakur di van deme~ dawı_ ~e xı~tıye 
deste xwe imkan O redide ku em partiyeke legal a Kurdı ava bıkın. Dı gel 
gelek aste.ngen resmi O gayri resmi, pevajoya iroyin ji bo ava~irina parti
yeke legal a Kurdi ku dive perçek ji tevgera rizga~ixwaz a Ku_rdıstan~ be, 
musait e. Li gor me, di gel partiyeke legal a Kurdı, hewcedarıya partıyeke 
hilbijartine ji heye. Çim ki imkan O tersenden idareyen meheli O parlaman
toya ne hindik in, dive Kurd ji van ji istifade bikin. 

Le ev ditin ji ali pirraniya beşdaren platforma avakirina partiye 
nehat pejirandin O partiyeke Kurd O Tirkan, yani p_artiyeke "Tirkiy~" av~ 
bO. Di gel van ditinen xwe ji me biryar da ku em dı çarçowa D~P'e de ı~ 
bixebitin o ji bo berjewendiyen gele xwe imkanan ku he~ı:_ bı a~axekı 
baş bikarbinin. Di gel parastina partiyeke legal a Kurd, dıve merıv ıı bo 
bicihanina armancen DEP'e ji bixebite. 

* 
Ji bo ku hin çewti dubare nebin O nexweşıyen nO dernekevin ; 

qezancen giranbaha di tekaşina iroyin O paşaroje de ben jiyandin, dive 
tecrOba HEP'e baş be şirovekirin. 

Gelo rastiya HEP'e çi ye? Beri her tişti dive be zanin ku di gel hemO 
çewti O kemasiyen xwe HEP'e ji bo doza Kurdi di ware legal de gelek 
tişten baş ji kir. Bi dehan eiıdamen HEP'e şehid bOn, nOneren we hatin 
tehdidkirin. Ji şere qireji ku bi salan e ji ali TC'e li Kurdistana Bakur te 
de meşandin, HEP'e ji para xwe girt. HEP di civate de şikandina gelek 
tabOyan de bO navginiyek baş. · 

Le dive HEP ji aliyen din ve ji be şirovekirin. Di vi ali de çewti O 
kemasiyen berbiçav hene. Yen ku di damezirandina HEP'e de role 
mezin leyistin, dO re dev ji HEP'e berdan, an tasfiye bOn. HEP'e di 
karObare xwe da xebatek bi program nemeşand, role xwe di wext O ci 
de neani cih. Di parlamentoye de xebatek bi rek O pek nekir. Di kongre 
O civinan de di şuna sloganen HEP'e de, sloganen din bi girseyi hatin 
avetin. Bi kurtayi bOyeren weha ji, bOn sebeb ku HEP bi her awayi role 
xwe neleyize. Ji bo ve armance, nirxandina tecrOba HEP'e ne tiştek 
çewt e. Ji bo polemiken nO dive em giş hesas bin, le ev hesasbOn dive 
re li ber derxistina hin tecrOban negre. 

* 
Sebeb çi dibe bila bibe hin çewti O kemasiyen ku di pevajoya dama

zirandina DEP'e de çebOn, dive ji me hemOyan re ders bin. Ji avakirina 
heyeta damezreneran heta . hilbijartinen serakati O sekreterti, di 
pevajoya destpeke de çewti o kemasiyen ku çebOn, li ber çavan e. 
Dabeşkirina andamen organen navendi li gora potansiyela ku di DEP'e 
de cih digre, nebO. Meriv naxwaze bawer bike ku hin terefan li ser hin 
tiştan li hev kiri ye, çimki ev kombinezonen weha, him ji di destpeke de 
ji rihe pevajoya nO re dijber (çelişik) in; le mixabin ancamen bOyeran, 
hin tiştan aşkerayi nişan didin. 

Li gor ditina me, dive ev tişten weha, hin di destpeke de nebin 
sebeb ku meriv platforman terk bike. Dive meriv bi awayeki makul ditin 
O rexneyen xwe bine ziman; ji bo ev çewti O kemasi di xebaten iroyin O 
peşeroje de telafi bibin O re li ber çewtiyen weha be girtin, dive hemO 
teref vatiniyen xwe binin cih; le dive ji bo peşveçOna pevajoya nO ku di 
navenda we de daxwaza yekiti, hevkari O diyaloge heye, hemO parti, 
rexistin, grub O şexsen sosyalist, şoreşger O welatperweren Kurdistane, 
xwe ji hesaben biçOk xelaskiri, li gor ware tekeşine mudaxeleye 
pevajoya tekeşine bikin. Beguman hemO welatperwer di van tiştan de 
hesas bin ji, çewti O kemasi ewen her hebin, çimki her tişti em tayin 
nakin; le em dikarin çewti O kemasiyen xwe gav bi gav ji hale rakin. 
DEP O tecrOba HEP'e dive bi ve narine be şirovekirin; qezencen giran
baha di tekeşine de ben jiyandin ; re li ber çewti o kemasiyan be girtin. 
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Peyvön "aşti'' , "birati" Cı "wekhe
viyö" ji deve me Kurdan nakevin. Tu 
kes bi qasi r:ne Kurdan ji nimetön 
demokrasiye ji qal nake. Ji me Kur-

, dan h inekan şitre ku demokrasi we
re de hernCı pirsen me çareser bibin 
O em'3 ji mafen xwe yön netewi O 
mirovi bi dest bixin. Disa hinekan ji 
me pirsa azadiya gele Kurd ji bi bi
cihbCına demokrasiye ve girMane. 
Gotinen weki "Ji irane re demokrasi 
ji Kurdistans re azadi", "Ji Tirkiye re 
de makrası ji ·Kurdistan e re azadi" 
encamen ve mantiqe ne. Helbet li 
dewleten ku Kurdistans di nav xwe 
de parvekirine de biclhbCına demok
rasiye we bi keri me Kurdan ji be, 
de Kurd ji ji rewşa demokratik a van 
welatan istifade bikin; le pirsa Kurdi 
ya netewi bi tene bi hatina demokra
siye çareser nabe. 

Ronakbiren Kurd en li Tirkiye, di 
xebata xwe ye siyasi de pirr giringi
yö didin demokrasiye. Di van rojan 
de partiyek ji ali Kurdan ve hat da
mezirandin ku nave we bi xwe ji 
Partiya Demokrasiye ye. Li gor da
mezrenen Cı peşengen ve partiye, 
de ev parti bibe partiya Tirk O Kur
dan O hezen welatparez, şoreşger Cı 
demokraten Tirk Cı Kurd bikaribin di 
nav ve partiye de bixebitin. Xuya ye 
ku de Partiya Demokrasiye ji weki 
HEP'e bi tCındi ji binavkirina Partiya 
Kurdi bireve. Le rastiyek heye ku 
em ji niha de dikarin bibejin ; rewş çi 
dibe bila bibe, çiqas berpirsiyaren 
siyasi yen DEP'e bibejin em ne par
tiya Kurdi ne ji de dewlet wan parti
ya Kurdl Cı partiya Kurdan bihesibi
ne. 

Herweki te zanin partiyen 
Kurdan en ku hene hernCı ji ilegal in. 
Di rewşa siyasi ya Tirkiye ya iroyin 
de, ev parti O rexistinen siyasi yön 
Kurdan nikarin bi aşkerayi xebaten 
xwe bidominin. Dewleta Tirk ve riyö 
girtiye Cı mirov dikare bibeje ku heta 
demeka ji de ev re xitimandi bimine. 
Li gor qanOnen Tirkiye Kurd bi nas
nama xwe ya netewi nikarin tu tişte
ki bikin. 

Baş e, we Kurd heta bi hetaye 
benasname (huviyet) birninin ' ma 
behuviyeti qedera me Kurdan e, 
erne hergav bi huyiyeta Tirki doza 
demokrasiye Cı biratiya Tirk Cı Kur
dan bikin, gelo miroveki Kurd bi hu
viyeta xwe ya netewi nikare doza 
biratiya Tirk Cı Kurdan bike? Partiyen 
me partiyen Tirkiye nebin, partiyen 
demokrasiye nebin we Tirk di nav 
de cih nestinin? Gelo we kenge Tirk 
me bi şexsiyet Cı huviyeta me ya ne
tewi nas bikin? Ma gelo em mecbur 
in ku xwe bi huviyeta Tirkitiye bi Tir
kan bidin naskirin Cı rastiya xwe bi 
wan bidin pejirandin? Ma vietnami
yan, Angolayiyan, Cezayiriyan, Filis
tiniyan ... bi vi awayi matan xwe' yen 
netewi Cı mirovi dan qebCılkirin? 

Avakirina partivek demokrasiye 
ya ku beşdari hilbijartinen h9remi Cı 
g i şti bibe, de di pirsa peşveb i r ina te
koşlna gele Kurd de roleke ereni 
biliyeze; le bela Kurd , i ro e.di ji ve 

Gavek Pewist: 
e A 

PAR71YA KURDI 
pevajoye bi şCın de nikarin bi tene 
qima xwe bi rexistinek ewha binin Cı 
dive neynan ji. Partiyek demokra
siye, di pirsa Kurdi de dikare riya , 
muneqeşe vebike; le di avetina ga
ven bingehin Cı çareseriye de roleki 
giring naleyize; en hindik li gor po
tansiyela ku pe ve te girMan. 

Serokwezire Tirkiye Suleyman 
Demirel, di gera xwe ya Çileya Pa
şin a 1991 'an a Kurdistans de, ji 
naskirina realita Kurdan qal kir. 
Beriya wi ji T. Ozal ji hebCına 12 
milyon Kurdi behs kiribCı. HebCına 
Kurdan bi awayeki fiili (de facto) ji 
ali hemO berpirsiyaren siyasi Cı leş
keri yen dewleta Tirk ve hatiye qe
bCılkirin. Çi heye ku ve rewşa fiili bi 
awayeki resmi he di nav qanCınen 
dewleta Tirk de cih nestandiye. Ya-

ne realita Kurdan a ku hatiye naski
rin, nehatiye salixdan Cı pewistiyen 
we nehatine cih. Beri her tişti, dive 
ku evrealite be binavkirin. 

Sazgehe·k netewi O de
mokratik: Partiya Kurdi 

Weki hernCı gelön dine, mate 
gele Kurd ji heye ku sazgehen xwe 
yen netewi ava bike. Le çi heyf e ku 
gele Kurd heta iro ji van matan xwe 
bepar hatiye heştin . Pirsa Kurdis
tans bi xebat Cı tekoşina salan, bi 
berxwedan Cı bi xwina bi hezaran 
şehidan, iro di qada navnetewi de 
rastiya xwe daye pejirandin. Di 
cihana hemdem de, bi derengi be ji 
Mi Kurd weki geleki, weki netewe~· 
ki ten qebOikirin. Rewşa siyasi ya 
başCıre Kurdistanö pirsa qebCılkirina 
dewleta Kurdi xistiye rojeva dine. 
Kurd iro li başCıre Kurdistans xwedi 
dewlet in; le li bakura Kurdistans di 
ser bist milyon! de Mnasname ne; 
li gor qanCınen hovane ew Tirk in. 

e Şervan POLA 
Gelo di rewşa siyasi ya Tirkiye 

ya iroyin de partiyek Kurdi nikare 
be demazirandin? Mercan avakirina 
partiyek ku bi bername Cı nasnama 
xwe, xwe Kurd bihesibiııe hene an 
na? Li gor ditina min ji ve merhele 
bi şCın de, ji bo gavek din ji peş
vebirina tekeşine partiya Kurdi pe
wist e Cı dikare be avakirin ji. 

Partiya Kurdi riya hen kurt a bi
navkirina realita Kurdan e. Partiyek 
Kurdi ya legal we di demeke kurt de 
munaqeşeyen paşvemayi O paşve
rCıyen li ser gele Kurd bide aliyeki Cı 
pirsa netewi bi nav bike. Di gava 
yekemin de we Kurd bi tevayi ji M
huviyetiye rizgar bibin; rasterası li 
hebCına xwe ya netewi Cı diroki xwe
di derkevin Cı di riya parastina reali-

ta xwe de bibin xwedi wasita. Par
tiya Kurdi, we hesta netewi ya gele 
Kurd ji hernCı awayi ve bi peş bixe Cı 
hişyariya netewi bi xwe re bine. 

Aşkera ye ku iro bi milyonan mi
rov~n Kurd ji derveya reten tekeşi
na rexistini ne. Di mercan tekoşina 
ilegal de birexistina van mirovan 
gelek dijwar e. Ji xwe iro edi ne pe
wist e ku tekoşina netewi di warek 
teng de be heştin ; hewce ye ku 
hernCı wasita, re O metoden xebate 
ben bikaranin. Lewra iro tekoşlna 
netewl gihlştiye merheleyekl wusa 
ku ji ve qade bi şCın de bi metoden . 
qlasik ji doze re peşengi kirin ne
mumkun e. Erişen dijmin, hasasiye
ta gele Kurd Cı hişyariya netewl ji 
hin aliyan de rexistinen siyasi yen 
gele Kurd ji paş ve heştine . i ro Mi li 
gelek bajar Cı gundön Kurdistane, 
miroven Kurd bi ırada xwe li hem
ber bCıyeran tawir distinin. 

Partiya Kurdi ya legal de bas
ken xwe ji hernCı miroven Kurd re 

veke. Ev parti we ji Tirkan Cı hindi
kaniyen ku li ser axa Tirl.<iye Cı Kur
distans dejin re ji girtl nebe. Disa 
ev parti dikare di tekoşlna demokra
siye de ji roleki sereke bileyize. 
Miroven Tirk en demokrat, peşverCı 
Cı welatperwer ji we dikaribin beşda
ri ve partiye bibin Cı di hernCı 
organen we de cih bistinin, bixebi
tin. Herweha ev hindikaniyen ku li 
Kurdistan§ Cı Tirkiye dijin Cı ji ber 
tada Cı qanCınen nijadperest en 
dewleta Tirk nikaribOne heta lro 
xwe Ifade bikin Cı rastiya iwe binin 
ziman, doza ma fen xwe bikin, we 
bibin aligir Cı xe batkaren ve partiye. 

Partiya Kurdi de bi bemama xwe 
partiyek aştixwaz , azadixwaz, wek
hewlxwaz Cı demokraslparez be. Ev 
parti we di çareserkirina pirsa Kurdl 
de, ji matan çarenCısiya gele Kurd 
re hurmet nlşan bide Cı bi aşkerayi 
bikaribe yekltiya gele Kurd bipare
ze. Di çareserkirina pirsa netewl de 
we gele Kurd xwedl soz Cı biryar be; 
ne hewce ye ku otonoml, federas
yon an ji serxwebCın wekl armancek 
stratejik di bemama Partiya Kurdi 
de cih bistine. Ne pewist e ku Par
tiya Kurdi he di seri de ji xwe re hi n 
sinoran deyne Cı mafen çarenCısiya 
gele Kurd bike mijara munaqeşe. 
Çewa ku hernCı gelen clhane di pir
sa tayinkirina qedera xwe de xwedi 
biryar Cı gotin in wusa ji dive ku gele 
Kurd azad be. 

Partiya Kurdl di riya avakirina 
sazgehen netewi de ji gava heri 
manidar e. Bi damezirandina saz
gehen weki E:nstltuya Kurdl, Weqta 
Mat Cı Azadiyen Kurdi, Weqta Çan
di ya . Kurdi qanCınen paşvero· yen 
dewleta Tirk nehatine h~sibandin Cı 
xebaten di vi wari de meşrCıbCı eke 
standine. iro dewleta Tirk bi tene 
nahele ku ev sazgeh tabelayen xwe 
daleqlnin; le herweki te zanln girti
na van sazgehan ji nastine çav Cı 
naxwaze bigire. Niha ev sazgeh xe
baten xwe didominin O di riya do
mandina xebaten wan de ji asten
ga heri mezin dewlet nine. Partiya 
Kurdi we pevajoye bi lez Cı bez peş 
ve bibe Cı di demeke kurt de piştgiri
yek xurt a navnetewi bistine. Par
tiya Kurdi ya ku li ser bingehek fi
reh Cı demokratik ava bibe, we bika
ribe di seri de hejmarek mezin da
mezrener ji biblne. Dema ku di ser 
hazar kesi de miroven Kurd Cı şex
siyeten Tirkan demokrat Cı naskiri 

· xwe weki damezreneren ve partiye 
nişan bidin, gelo we dewleta Tirk çi 
bike? En pirr we ji bo girtina ve par
tiye dewa vebike an ji bi qayde ku 
bi ser HEP'e de çCı seri li terore 
bixe. 

Partiya Kurdi ya legal we bi ar
manc Cı misyona xwe ji rexistinen o 
partiyen Kurdan en din cihe be. Xe
bata bingehin a partiya Kurdi teko
şina legal Cı derrıokrank e. 

Di mercen iroyin de j i bo gave
ke din peşvebirina tekoşina netewi, 
avakirina partiyek Kurdi ya legal pe
wistiyek giring e. 
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AVRUPA'DA KURTLERIN 
"BÜYÜK ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ" 

Haber Merkezi- 29 May1s günü 
Kürdistanli parti ve örgütlerin düzen
Ieyecek/eri geniş kapsamli "özgürlük 
yürüyüş/eri" yapilacak. PKK- PSK, 
Hevgirtin- PDK, YEKBUN, RNK 
(KUK), TSK, PRK (R1zgari) ve KAWA 
taratmdan . düzenlenecek yürüyüşie
rin en kapsamiiSI Almanya'nm Bonn 
kentinde yapilacak. Uzaklik ve katilim 
güçlüğü dikkate almarak aym tarihte 
Londra ve Stockhlom'de de miting ve 
yürüyüşler düzenlenecek. 

Miting ve yürüyüşterin ana sloga
ni "Özgür Kürdistan ve Ulusal Birlik 
için Elele" ve "Halk1m1z Banş ve U
lusal Demokratik Haklanm Istiyor" 
olarak belirlendi. 

Yukanda ad1 geçen parti ve örgüt
ler miting ve yürüyüşler 'için "Özgür 
Kürdistan ve Ulusal Birlik Için Ileri" 
başl1kl1 bir çağn yaymladlfar. Çağnda 
şöyle deniliyor: 

Kürt halkının ulusal kurtuluş, öz
gürlük ve bağımsızlık mücadelesi, ye-ni 
ve tarihi bir dönemi yaşıyor. Özgürlük 

ve demokrasi özleminde bir çıkışı ve 
atılımı ifade eden bu yeni dönem, Kürt 
halkı ve dünya kamuoyu tarafından 
coşkuyla karşılandı ve selamiand ı . 

Acılı, zorlu ama, onurlu ve gör
kemli tarihsel direniş geleneğinde ve 

mücadele pratiğinde halkımız, meşru 
mücadelesini ulusal birliğini güçlendi
ren ve siyasi çözümleri dayatan bir 
atılımla taçlandırarak, insanlığın gün
demine girmiş, soylu mücadele gele
neğini daha da zenginleştirerek yeni 
bir aşamayaulaştırmıştır. 

Özellikle PKK'nın ateşkes ilan 
ederek, ulusal haklar için siyasi çö
züm önerilerini gündeme sokması, 

halkımızın özlem ve beklentilerine 
uygun olarak önce PKK-PSK v.e ar

dından da PKK-Hevgirtin/PDK proto

kolleri ile yurtsever güçlerimizin ulu

sal güçbirliği yönünde adım atmaları 

başlıbaşına tarihi önemde gelişmeler

dir. Kuzey Kürdistan'da başlatılan bir

lik çalışmaları bütün demokratik ve 

yurtsever güçleri de kapsamına ala
rak bir ulusal cephe oluşturmaya 

doğru adımlar atılmaktadıL Kuşkusuz 

atılan bu adımlar "Kürdistanlılar birle
şemez" imajını yerlebir ederek halkı
mıza ve dünyaya birleşme ve otorite
leşma mesajını vermektedir. Başla

yan bu olumlu süreç bütün parçalar
daki Kürdistanlı güçleri yakınlaştır

maktadır. Bu anlamlı ve onurlu bir 
durumdur. 

Kimliği, dili, siyasal ve kültürel 
hakları; özeesi bir bütün olarak varlığı 

SIDA, KÜRDiSTAN PRESS 
• 

ve BAKSI HOUSE 
O Sıda, Kürdistan Press'e Yardım için Ayırdığı Bir Milyon 

lsveç Kronu Tutarındaki Parayı Vermekten Vazgeçti. 

o Kürdistan Press Gazetesinin Başyazarı Orhan Kotan, 

Yazar Mahmut Baksi'yi Sahtekarlıkle Suçluyor. 

Halim CAN 
STOCKHOLM- Bir yıl önce yayınma son veren Kürdistan Press gazetesi

nin yayınını Türkiye'de sürdüreceği söyleniyordu. Bunun için parasal yardım 

almak amacıyla SIDA'ya başvurmuştu. · 

Kürdistan Press'ten başka Azadi gazetesi ve Mustafa Düzgün'ün sorum

luluğunu yaptığı ve son zamanlarda Zazaca'nın Kürtçe lehçesi değil ayrı bir 

dil olduğu tezini savunan Serhem Dergisi de SIDA'ya başvuruda bulunmuş

lardı. Berhem'e ikiyüz bin (200.000) lsveç Kronu veren SIDA, Azadi'yi ise 

gündemine bile almadı. Kürdistan Press'e verilen parasal yardım için Orhan 

Kotan ve. Mahmut Baksi birbirine düştüler. 

Mahmut Baksi ve Orhan Kotan'ın birbirine düşmesi üzerine, SIDA'nın 

Eğitim Bölümü Başkanı Bayan Lillemor Lindh bir açıklama yapmak zorunda 

kaldı. lsveç'te Kürtçe olarak yayınlanan Armanc gaz~tesinde belirtildiğine 

göre, Kürdistan Press'in başvurusu konusunda Lillemor Lindh geniş bilgi veri

yor. L. Lindh'in açıklamalarına göre; Kürdistan Press, Orhan Kotan irnzasıyla 

SIDA için bir proje hazırlar, Mahmut Baksi de SIDA ile ilişkileri sağlar. 11 

Ocak 1993'te SIDA Kürdistan Press'e 1 milyon lsveç Kronu tutarında yardım

da bulunmayı kararlaştı m. 

29 Ocak'ta SIDA'ya telefon eden Mahmut Baksi, "Şimdi yardımı durdurun, 

bu projenin gerçekleşebileceğine inanmıyorum" der. Daha sonra 3 Şubat'ta 

ve özgürlüğü reddedilen halkımızın 

Türk devletine dayattığı çözüm süreci 
bir anlamda tüm insanlığın sorunu 
durumundadır. Bugüne kadar her tür
lü isteme, hatta demokratik taleplere 
bile tahammül edemeyen ve halkımı
za imhayı dayatan, çözümü inkarda 
ve askeri şiddette arayan Türk devle
tinin, başlatılan sürece vereceği ce
vap, takınacağı pratik tavır . bir bütün 
olarak kimin kandan, yıkımdan yana 
olduğunu ortaya koyacaktır. Hiç kuş
kusuz bu tavır, bir yerde Kürt halkının 
ve onun temsilcilerinin bundan sonra 
atacakları adımda belirleyici olacaktır. 

Kuzey Kürdistanlı yurtsever güçle
rin birliği tartışmasız olarak, halkımızın 
beklentilerine cevap verebilecek en 
belirleyici gelişme olurken; demokrasi 
ve insan haklarından yana olan tüm 
uluslararası kurum ve hükümetleri de 
bu konuda üzerine düşen görevleri ye
rine getirmeye çağırıyoruz. Kürt halkı
nın bu kadar haklı ve bu kadar meşru 
talepleri görmemaziikten gelinemeye
cek kadar acil ve yakıcıdır. 

Ateşkese rağmen hala ülkemiz 
ve halkımız üzerinde özel savaş, im
hacı ve saldırgan operasyonlar sürüp 
gitmektedir. Köyler boşaltılmakta, ko
ruculuk dayatılmakta, yoğun kitle tu
tuklamaları ve faili belli cinayetlerle 

halka karşı terör estirilmektedir. Oysa 
halkımız, dünyada yüzbinlik topluluk
Iann hakları için kıyametlerin koparıldı

ğı bir dönemde sadece ve sadece 
meşru haklarını talep etmektedir. 40 
milyonluk bir halkın, kimliği, dili, siya
sal ve ulusal hakları için savaşım ver
mesinden daha doğal ne olabilir? Hal
kımızın yaşamını adeta cehenneme 
çeviren olağanüstü halin kaldırılması, 
birer cinayet şebekesi haline getirilen 
köy koruculuğunun dağıtılması, halk 
üzerindeki baskı ve işkencelere son 
verilmesi, yine halkımıza ve ülkemizin 
doğasına karşı sınır tanımaz operas
yonların durdurulması ve zindanlara 
doldurulan yurtseverlerin salıverilme
sini isternek en doğal hakkımızdır. 

Yurtsever halkımız, dostlar! 

Özellikle ateşkes sürecinin yarat
tığı tarihi fırsatı hala cevaplamayan 
ve yer yer süreci bozan açıklamala
rıyla zulüm pratiğini sürdürmek iste

yen Türk egemenlik sistemine en iyi 
karşılığı, halkımızın özgürlük talebini 
ve ulusal güçbirliğini dünya kamuo

yuna göstermenin de ilanı anlamına 
Qelen __ 29 ~ayıs __ 19~3 9ü~_kü "BÜYÜK 
OZGURLUK YURUYUŞU"nde tümü
müzün biraraya gelmesinin tarihi bir 
anlamı olacağına inaniyoruz. 

SIDA'ya tekrar telefon eden Baksi, "Parayı göndermeniz gerekir" der. Bunun 

üzerine, SI DA, Kürdistan Press ile bir toplantı yapmak gerektiği kanısına varır. 

16 Şubat'ta Mahmut Baksi ve Lillemor Lindh birlikte bir öğlen yemeği 

yerler. Yemek sırasında Baksi, "Kürdistan Press redaksiyonunun diğer Kürt 

gruplarının suçlamalarına hedef olmaması için bu para bağımsız bazı Kürt 

organizasyonianna verilsin"der. Ardından, paranın lsveç Yazarlar Birliği'ne 

devredilmesini, bunun için şözkonusu birliğin başkanı Peter Curman ile 

daha önce konuştuğunu söyler (lsveç'te bir Kürt Yazarlar Birliği'nin bulundu

ğunu da hatırlatalım). 

Lillemor, 22 Şubat'ta lsveç Yazarlar Birliği Başkanı Peter. Curman ile 

görüşür, Peter Curman birliğin yönetiminin bu öneriyi kabul etmediğini söyler. 

Ardından, Baksi, bu paranın Baksi House adına ve Elin Ciason'dan baş

kasının çekemiyeceği bir hesaba yatırılmasını önerir (Elin Clason, Mahmut 

Baksi'nin birlikte yaşadığı lsveçli bir bayandır). Mahmut Baksi ve Lillemor 

Lindh sözkonusu paranın dört bölüm halinde ödenmesi konusunda anlaşır

lar. Bu biçimde anlaştıktan sonra Lillemor, Orhan Kotan'ın imzasını taşıyan 

daha önceki sözleşmeyi iptal eder, bu kez B aksi kendi imzasıyla bir sözleş

me hazırlar. 

4 Şubat'ta para Baksi House adına yatırılır. öte yandan parayı bekle

mekte olan Orhan Kotan, paranın neden kendilerine gönderilmediğini 

merak eder. 1 O Şubat'ta Orhan Kotan'ın eşi SIDA'ı telefonla arayarak para

nın gecikme nedenini sorar. Baksi'nin yaptıklarını öğrenince de teletona 

çıkan SI DA sorumlusuyla kavga eder. Mahmut Baksi'nin Kürdistan Press ile 

bir ilişkisinin bulunmadığını, sadece gazeteye birkaç yazı yazdığını söyler. 

Kürdistan Press, Baksi House ve SIDA'nın öyküsü böyle. Bilmem artık 

bunun yorumunu yapmaya gerek var mı? Fakat söylenebilecek şudıJr: 

Kürtlerin adını kötüye çıkarmaya, hümanist veya uluslararası yardım 

kurumlarının gelecekte onlara yardım etmesini önlemeye neden olmaya hiç

kimsenin hakkı yoktur. 

Bu rezalet konusunda Orhan Kotan'la konuştuk, "Mahmut Baksi sahte

karlık yapmıştır'' dedi.Konu ile ilgili görüşünü almak amacıyla Mahmut 

Baksi'yi de aradık, ama bir türlü bulamadık. 

SI DA, Swedish International Development Authority'nin (lsveç Uluslararası Gelişme Kurumu) kısaltılmış adıdır. 1965'te kurulan ve bugon farklı alanlarda çalışma yOrOten birçok bOroya sahip 

olan SI DA, lsveç Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluştur. SIDA'nın amaçları şöyle ifade ediliyor: Geri bıraktırılmış ülkelerin ekonomik gelişmesi, toplumsal sorunlarının azaltılması, ekonomik ve 

politik bağımsızlıklarının sağlanması, demokratik toplumun gelişmesi ve çevre sorunlar:nın çözOlmesi için yardımda bulunmak. 
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Rojen Xerzi 

PARIS-13 Mart 1993'te Iran savaş uçak
rının Kürdistan Federe Devleti toprakların
da bulunan Iran PDK (Kürdistan De
mokrat Partisi) kampı ve bazı Kürt köyleri
ni bombalamasıyla başlayan saldırılar 
gerici Iran rejiminin 20 Nisan 1993'te Kür
distan Federe Devleti topraklarına 5 km 
girmesiyle yeni bir aşamaya geldi. 

- Kürdistan'daki son gelişmeleri dünya 
kamuoyuna bildirmek için Paris'te bulu
nan Iran PDK Genel Sekreteri Mustafa 
Hicri, Kürdistan Federe Devleti Fransa 
Temsilcisi Doktor Mohamed ISMAIL, 
Fransa Özgürlükler Vakfı'nda Danielle 
Mitterrand'ın da hazır bulunduğu bir basın 
konferansı yapıldı. 

Basın konferansının açılış konuşma
sını yapan Fransa Özgürlükler Vakfı Baş
kanı Danielle Mitterrand, şimdiye kadar 
Kürtlere karşı uygulanan her türlü baskıyı 
kınad ıkiarın ı, Kürt trajedisini Mart 1991 'deki 
büyük göçle keşfeden dünya kamuoyu
nun Kürt sorununu yakından takip ettiğini 
söyledi. Kürt halkının bulunduğu her par
çada büyük baskılara maruz kaldığını dile 
getiren Danielle Mitterrand, Kürt liderlerini 
Avrupa'da katleden gerici Iran rejiminin 
şimdi de sivil Kürtlere saldırdığını, bunun 
da kabul edilemeyeceğini belirtti. 

Daha sonra söz alan Iran PDK Genel 
Sekreteri Mustafa Hicri, Iran'da ezilen 
halkiara yapılan baskının arttığını, Kürt 
halkının da bu baskılardan en büyük payı 
aldığını söyledi. Kürt halkının Kürdistan'da 
ulusal hakları için kararlı bir mücadele 
içinde olduğunu, gerici Iran rejiminin ikti
dara geldiğinden bu yana savunmasız 40 
bin Kürd'ü öldürdüğünü, Iran PDK'nin de 
çatışmalarda 5000 parti kadro ve militanı 
şehit verdiğini açıkladı. Iran Islam Cum
huriyetinin, Kürt köylerini yıkmakla yetin
mediğini, gerektiğinde devlet terörizmine 
başvurduğunu, bunu da Dr. Abdurrah-

man KASIMLO, Dr. Said ŞEREFKENDI 
ve birçok arkadaşlarını Avrupa'da katle
derek kanıtladığını bildirdi . Kürdistan'daki 
son Iran saldırıları hakkından bilgi veren 
Hicri, Iran rejiminin Kürdistan Federe 
Devleti'nin Pencwin bölgesinde 5 km'lik bir 
alanı işgal ettiğini, saldırılar yüzünden sınır 
köylerinde bulunan Kürtler'den 7000'nin 
göç ettiğini, 13 Marttaki hava bombardı
manında polit büronun yanı sıra uluslara
rası sağlık ekipleri tarafınaan inşa edilen 
AZADI Hastanesi'nin de saldırıya uğradı
ğını söyledi. 

Iran rejiminin saldırılarının temel 
amacının hasta ayetullah beyinlerini ra
hatsız eden Kürdistan Federe Devle
ti'ndeki demokratik ortamı yok etmek ol
duğunu bildiren Hicri, Batı devletlerini 
Iran üzerinde baskı yapmaya davet ede
rek konuşmasını bitirdi. 

Kürdistan Federe Devleti'nin tavrını 
açıklamak için söz alan Mohamed IS
MAIL de gerici Iran rejiminin saldırılarını 
kınadıklarını, Iran'ın Çekiç Güç koruması 
altındaki hava sahasını ihlal ederek ulus
lararası hukuku hiçe saydığını bir kez 
daha dünya kamuoyuna gösterdiğini söy
ledi. Iran'ın saldırılarını sürdürürken Irak 
askerlerinin de Kürdistan Federe Devleti 
sınırlarında mevzilendiklerini ve Iran ve 
Irak'ın Kürdistan Federe Devleti'ne karşı 
ortak bir saldırı hazırlığında olduklarından 
şüphelerıdiklerini, durum hakkında da 
bütün Avrupa devletleri ile ilişki halinde 
olduklarını açıkladı. 

Daha sonra söz alan Fransa Özgür
lükler Vakfı, Dünya Hekimlere ve Ulus
lararası Sağlık Yardım Dernekleri yetkili
leri Kürdistan'da bulunan ekipleri saye
sinde yeterli enformasyona sahip olduk
larını , Avrupa başkentlerinde gözlenen 
sessizliğin Iran'ın işineyaradığını ve dev
letlerinin "endişelerini" dile getirmekten ö
teye gitmediğini, bunun da Kürt halkını 
tekrar katliamlara maruz bırakacağını a
çıkladılar. Kürt halkını ulusal hakları için 

verdiği mücadelede direnmeye devam 
etmeye davet eden dernek yetkilileri, 
Kürt halkının zaferinin ütopya olmaktan 
çıktığını belirleyerek Amerika, Fransa ve 
In-giitere'yi duruma müdahale etmeye 
çağırdılar. 

Iran rejimi saldırılarını başından beri 
kınayan ve Paris'teki Iran PDK bürosuna, 
dayanışmalarını bildiren kurum ve kuru
luşlar şunlar: Fransa Hükümeti, Sosyalist 
Enternasyonal, Fransız Sosyalist Partisi, 
Fransa Özgürlükler Vakfı, Dünya Hekim
leri ve Uluslararası Sağlık Yardım Der
nekleri, Paris Kürt Enstitüsü ve Medya 
Güneşi Fransa Temsilciliği. 

Diğer yandan, kamuoyunu Kürdis
tan'daki bu durum hakkında duyarlı kılmak 
için tüm Kürt örgütlerinin desteklediği 
"Paris Kürt Topluluğu" imzalı bir bildiri ya
yınlandı. 8 Mayıs 1993'te Paris'te bir pro 
testo yürüyüşü için çağrıda bulunan Paris 
Kürt Topluluğu bildirsindei, Kürt halkının 
nerede olursa olsun Kürtlere yönelik her 
türlü saldırılara birlik içinde karşılık verme
sini gerektiği hatırlatılarak, gerici Iran reji
minin saldırılarının engellenmesi için bütün 
demokratik kurum ve kuruluşları Iran üze
rinde baskı yapmaya çağrıldı. 

X. Çeko 

ATiNA- lran'ın, PDK-Iran askeri kampla
rına ve Güney Kürdistan topraklarına 
yönelik saldırıları, Kürdistanlı devrimci ve 
yurtsever örgütlerin oluşturduğu bir komi
te tarafından çok yönlü eylemlerle protes
to ediliyor. 

YEKBÜN, PDK-Iran, YNK, PDK-Irak, 
PSK, RIZGARI, PDK-Hevgirtin tarafından 
oluşturulan komite, başta Yunanistan de
mokratik kurum ve kuruluşları olmak üze
re, genel olarak insan hakları savunucu
ları, diplomatlar, parlamenterler nezdinde 
girişimlerde bulundu, saldırılara karşı ses
siz kalmamalarını istedi. 

Komite tarafından yapılan açıklama
da; Kürt halkının ulusal demokratik hakla
rı için sürekli mücadele verdiği, kendi 
kaderini tayin hakkı için verdiği mücadele 
nedeniyle Kürt halkının kendi topraklarını 
sömürgeleştiren devletlerin barbar saldı
rılarına maruz kaldığı belirtilerek, Iran'ın 
Güney Kürdistan topraklarına yönelik sal
dırıları sonucu çok sayıda insanın yara
landığı, binlerce insanın yerlerinden göç
etmek zorunda bırakıldıkları vurgulandı. 
13 Mart tarihinde de benzeri bir saldırının 
olduğu, dünya demokratik kamuoyunun 
kararsızlığı ve bölgeyi kontrol eden müt
tefiklere bağlı çekiç gücün duyarsızlığı 
nedeniyle Iran'ın daha rahat davrandığı
nın belirtildiği açıklamada, Kürt halkının 
kendi özgürlüğü için verdiği mücadele
nin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. 
30 milyonluk Kürt halkının insani ve de
mokratik hakları tanınmadıkça bölgede 
barışın sağlanmayacağı, Ortadoğu'da ka
lıcı ve demokratik bir barışın sağlanması 
için Kürt halkının kendi kaderini tayin 
etmesi gerektiği görüşü savunuldu. 

Komite temsilcileri, Yeni Demokrasi 
Partisi dışilişkiler sorumlusu Papa Anas
tasiya, PASOK dışilişkiler sorumluların
dan Dimitris Kustas, Yunanistan Komü
nist Partisi (KKE) dışilişkiler sorumlula
rından Anguralis ve Birlik Partisi (Si
naspismos)'nden bır heyetle görüşerek 
konu hakkında bilgi verdiler. Sky Radyo 
istasyonu, YekbOn ve Rızgari temsilcile
riyle uzun bir röportaj yaparken, Flash 
Radyo ve bazı basın-yayın organları Kür
distanlı yedi örgütün oluşturduğu komi
tenin çağrısına yer verdiler. 

Komite temsilcileri BM Temsilciliği, 
Avrupa Parlamentosu üyeleri, Yunan 
Dışişleri Bakanlığı, Insan hakları örgütle
ri ve diğer bazı demokratik kurum ve 
kuruluşlar nezdinde girişimlerde buluna
rak Iran'ın saldırılarını kınamalarını, ge
lişmelere seyirci kalmamalarını istediler. 
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Kürtlerin özgürlük kavgasını kaza
nabilmeleri, özgür olabilmeleri için de
ğişik biçim, düzey ve alanda çok şey 
yapmaları gerekir. Bütün güç ve enerji
mizi hiç bir zaman bir alanda toplama
maya, bütün umutlarımızı da o alanda
ki mücadeleye bağlamamaya özen 
göstermeliyiz. Mücadelenin bir biçimi, 
bir diğer biçimin başarısı ve paraleli ol
malıdır. Bu mücadele biçimlerinden biri 
de legal bir Kürt partisi çerçevesinde 
yürütülecek mücadeledir. 

Önümüzdeki dönemde, Kürtler u
lus olarak, diğer mücadele biçimleri 
ile birlikte legal siyaset alanında da 
çok sert bir mücadele yürütmek zo
runda kalacaklardır. Bunu, dağınık bir 
biçimde karşılayabilmek mümkün de
ğildir. Bu sert mücadelede yenilme
mek için legal alanda ulusal bir Kürt 
partisini kurmak gerekir. Bu, Türkiye
deki bütün Kürtlerin destek verebile
ceği önder nitelikte ve Kürt davasının 
legal alana yansıması olabilecek bir 
parti olmalıdır. HEP'in tersine, sade
ce bir Kürt partisi olmalı. Bir Kürt par
tisi bu aşamada kendisinden başka 

bir şey olamaz. 

Büyüklü küçüklü bütün Kürt çev
relerinin ortak paydası , olması gere
ken böyle bir partide, tüm Kürt aydın 
ve yurtseverleri de yeralabilmelidir. 
Gruplar arasındaki şu veya bu şekil

deki çekiştirmeler, değişik bir düşün
ce etrafında toplanmış bir grup insanı, 
bir çok Kürdün saygı ve güven duydu
ğu bir tek insanı bile dışarıda bıraka
cak şekilde bu partiye yansımamalı
dır. Bu işi ben yapacağım, bunun için 
de benim seçilmem lazım anlayışın
dan çok, bu işi kim en iyi yaparsa o 
görev almalı, iş yapma imkanı bulmalı 
mantığı egemen işbölümü anlayışı ol
malıdır. Birileri, bu partinin işlerini biz 
yürütmeliyiz, yönetimine bizler seçil
meliyiz anlayışından yola çıkarak parti 
içinde faaliyet göstermeye başladıkla
rı andan itibaren, parti zayıflamaya 

başlar. Böyle bir tutumun özünde, 
başkalarının yurtseverlik ve fedakarlık 
yapma isteğine ambargo koymak, 
başkalarının iş yapmasını engellemek 
yatar. Hangi şahıs en iyi hangi düzey
de iş yapabiliyorsa, orda görev alabil
mek için seçilebilmelidir. Işte böylece, 
Türk düzen partilerinin Kürdistan'dan 
bir tek milletvekili çıkarmaması sağla
nabilir. Kendisini düzen partilerinden 
milletvekili adayı olarak gösteren kişi
nin, işbirlikçi olarak görülmesi ve oy 
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verilmemesi, zamanla bütün Kürt kit
lesinin ulusal kültürü haline gel,meli
dir. 

Parti, değişik Kürt örgütleri ara
sındaki programsal ayrılıklar nedeniy
le her zaman varolacak olan tartışma 
ve mücadeleden uzak durmasını 

mutlaka bilmelidir. Genel Kürt dava
sına paralel, ama politika üretmekte 
tamamen bağımsız olmalıdır. Kürt 
hareketinin yasal olmayan tarafları

nın sorumluluğunu dolaysız olarak 
taşımaktan uzakdurmalıdır. 

Bilgili, kültürlü, tanınmış, politika 
ve diplomatik ilişkilerde usta, birliği 

sağlayıcı, saygın ve kararlı bir genel 

başkanın önderliğinde olması gere
ken bu par:ti uzun ve zor mücadele 
yıllarını hesaplayarak Kürt davasının 
önündeki yasal engelleri teker teker 
yıkmayı ve yerine özgürlüğün yolunu 
açan kazanımları koymayı amaçla
malıdır. Türkiye hükümetinin karşısı
na Kürtlerin özgürlük istemlerini tem
sil eden bir organ olarak çıkmalıdır. 

Uluslararası diplomatik ilişkiler ala
nında meşru bir Kürt temsil organı 
gibi ilişkilerde bulunmalı ve geniş iliş
kiler ağı kurmalıdır. Dünya basın ve 
yayın organlarını yapacağı işlerden 

çok erken haberdar etmeli. 

Bu parti, merkezini zamanla Di
yarbakır'a taşımalı, milletvekilleri top
lantılarını düzenli olarak yapabileceği 
bir salonu olmalıdır. Bu, giderek res
mi dili Kürtçe olan bir Kürt Meclisi iş
levini almalıdır. Bu işler için halkın bir 
tür onay ve aktif desteğini sağlaması 
ve bunun hesabını yapması gerekli
dir. Bu konudaki işler yavaş yavaş a
ma karariica yapılmalı. Ancak Anka
ra'daki meclis toplantılarına , kimin ne 
zaman ne söyleyeceği konusunda 
hazırlıklı ve programlı olarak katılma
lıdır. 

Böyle bir partinin .seçimlere gir
mesi yasaklandığı zaman, düzen 
partilerinden biri ile milletvekili pazar-

e S. BENGiN 
lığına girmemeli, Kürt seçmenierin 
sandık başına gitmemeleri sağlanmalı 
ve kendi sembolik milletvekilierini 
kendi seçmeli ve toplantılarını kendi 
salonlarında yapmalı kararlar almalı 
ve beyanatlar vermelidir. Böylece, 
tarih ve sistem itibarı ile giderek Kür
distan'a özgü ayrı bir seçim yapılma
sınısağlamalıdır. 

Kürt hareketinin bugün vardığı 

düzey, böyle bir partiyi yaratabilecek 
kapasite ve güçtedir. Özgürlük müca
delesi zor ve çok yönlüdür; kolaylaş
tırmak ve hızlandırmak için böyle bir 
araca ihtiyaç vardır. Her zorluğa rağ-

men bunu yaratmak zorunludur. 
Kürt hareketinin bu gün vardığı 

düzey, acil görev ve sorumluluklar 
gerektirir ve bu konuda çok büyük 
fedakarlık ve olgunluk göstermemizi 
ister. Eğer ulus olarak bu konuda ba
şarılı bir mücadele veremezsek diğer 
bütün alanlardaki başarılarımız çok 
etkisiz kalabilir. Mevcut tecrübe, bize 
şu veya bu örgütün kendi başına bu 
işi başarmasının mümkün olmadığını 
gösterdi. Bir Kürt partisi giderek bir 
çevrenin partisine dönüşmemelidir. 

Saldırılara ulus olarak maruz kalı
yoruz savunmayı da ulus olarak ya
pabilmeliyiz. Bu işte herkese şu veya 
bu biçimde bazı görevler düşer. Bu 
ortak işbölümünde, önümüzdeki her 
türlü zorluğu sonuçta ulus olarak aş
mamız gerekir. Ulus olarak aşılma
yan zorluk kalıcı da değildir. Ulusal 
çıkarlarımız sözkonusu olduğu za
man, grupsal çıkarlarımızdan feragat 
etmesini mutlaka öğrenmeliyiz. Bu 
işleri organize etmek kuşkusuz öncü 
Kürt güçlerinin görevidir. 
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Haber Merkezi- Işçi sınıfının uluslara
rası birlik, dayanışma ve mücadele günü 
1 Mayıs bu yıl da değişik etkinliklerle kut
landı. Devlet yetkilileri Olağanüstü Hal 
bölgesinde 1 Mayıs'ın alanlarda kutları
masına izin vermezken Tunceli'de 2-3 bin 
insanın katılımı ile 1 Mayıs - kutlaması ya
pıldı. Diyarbakır'da sendikalar 1 Mayıs'ı 
işyerler i nde, sendika binalarında kutladı
lar. Istanbul'da iki ayrı yerde 1 Mayıs kut
laması yapılırken Türkiye'n fn diğer bazı 
yerlerinde de 1 Mayıs değişik etkinliklerle 
kutlandı. · 

Güney Kürd istan ve yurtdışında da 1 
Mayıs kutlamaları coşkuyla yapıldı . Kür
distan lı güçler de Avrupa'daki kutlarnalara 
aktif bi r biçimde kat ı ldı lar. Ajansların ha
berlerine göre özellikle Rusya'da 1 Mayıs 
kutlamaları Yeltsin karşıtı gösterilere dö
nüştü . 

Muhabirlerim izin bildirdiklarine göre 
. Kürdistan, Türkiye ve Avrupa'nın bazı yer
lerindeki 1 May ıs kutlamaları şöyle oldu: 

Diyarbakır 

Diyarbakır 'da 1 Mayıs'la ilgili bütün 
haz ı rlıklar önceden tamamlanmasına rağ
men devlet 1 Mayıs ' ın alanlarda kutları
masına izin vermed i. Bölge Valiliği yapfığ ı 
açıklamada 1 Mayıs' ın i şyerlerinde veya 
sendikalarda kutlanacağını bildirdi. Bunun 
üzerine Diyarbakır'daki sendikalar, iş yer
lerinde ve sendika binalarında 1 Mayıs'ı 
kutladı lar. 

Tes-Iş Send ikası , sabah saat 9.00'da 
1 Mayıs'ı kalabalık bir işçi kitlesiyle kutla
dı. 1 Mayıs ve Kürd istan devrim şehitleri 
için yapılan saygı duruşundan sonra halk 
oyunlar oynandı. 

Tes-1~. Sendikas ı 1 Nolu Şube Baş
kanı Ali Uncü yaptığı konuşmada 1 Ma
yıs' ı n anlam ve önemine dikkat çekerek, 
ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi . Dev
letin Kürdistan 'daki uygulamaları ve bu
nun sonuçları üzerinde duran Öncü, ko
nuşmasının sonunda Kürt sorununun u
luslararası boyutu dikkate alınarak asayış 
ve askeri, iç sorun olarak görülmesinden 
vazgeçilmesi ; siyasal çerçevede, adil, de
mokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüm 
yollarının açılması; insan hakları ihlalleri, 
sürgün, katliam, zorla göçettirme, işkence 
ve cinayet gibi durumlara derhal son 
verilmesi; olağanüstü hal yasası, kararna- 
me, bölge valiliği ve koruculuk vb. diğer 
bütün yasalara; uygulamalardaki ayrımcı, 
baskıcı düzenlemelere derhal son veril
mesi; Kürtlerin kendi gelecekleri ile ilgili 
söz ve karar sahibi olmalarının demokra
tik, barışçıl tek çözüm olduğu gerçeğin
den hareketle özgür ve demokratik koşul
lar mutlaka sağlanması gibi önerilerde 
bulundu. 

Harb-Iş Sendikası Diyarbakır Şubesi 
Yönetim Kurulu da 1 Mayıs ile ilgili olarak 
bir basın açıklaması yayınladı. 1 Mayıs 
üzerindeki yasaklamalara, Kürtlere yöne
lik baskılara değinildiği açıklamada de
vamla şöyle deniliyor: 

"Türkiye Işçi sınıfı, ülkemizdeki bu 
antidemokratik "uygulamaya karşı birlik 
içiıide mücadele etmelidir. Üç büyük işçi 
konfederasyonu bu birliği sağlamak yeri
ne karşılıklı suçlamalara girişmişlerdir. 

Halbuki bu konfederasyonlar, egemenle
re karşı işçi sınıfının birliğini sağlayarak 1 

• Mayıs'ı kutlamalıydı. Ancak, Istanbul'da 
bile bu birliği sağlayamayan işçi örgütleri, 
ülke genelinde işçilerin birliğini nasıl sağ
layacaktır? Kürt halkına uygulanan baskı 
politikalarına karşı sessiz olan demokratik 
kitle örgütleri 'halkların kardeşliğini' nasıl 
sağlayacaktır? 

"Işte bu nedenle bölge emekçileri ola
rak diyoruz ki, ülkemizde uygulanan bu 
gerici ve şoven politikalara dur demek i
çin işçi sınıfı mücadele birliğini 'halkların 

kardeşliği' temelinde sağlamalıdır. Bir 
aydır süren barış sürecinde dökülen kanı 
durdurmak için üretimden gelen gücümü
zü kullanmalıyız . Ülkemizdeki bu antide
mokratik uygulamalara dur demek için 
genel grevi zorunlu görüyoruz." 

Güney Kürdistan 

Mayıs Güney Kürdistan'da özgürce 
kutlandı . Güney Kürdistan'ın başkenti 
Hewler'de, "Rewti Komünist" örgütünün 
organize ettiği ve tüm tarafların katıldığı 1 
Mayıs şenliği tam bir bayram havasında 

geçti. 

Şehir merkezindeki büyük · parkta, 
açık havada yapılan şenliğe binlerce kişi 
katıldı. Büyükçe bir bez üzerine yapılm ış 
Marks, Engels ve Lenin'in portrelerinin 
yer aldığı afiş, alanın orta yerine asıldı, 
göndere kızıl bayrak çekildi ve sarı , yeşil , 

Pendik'te 1 May1s '93 

kırmızı balonların uçuştuğu park tam bir 
bayram görünümü veriyordu. 

Şenlik yumruklar havada Enternas
yonal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Daha sonra glinün anlam ve önemini 
belirten bir konuşma yapıldı, şiirler okun
du, şarkılar söylendi ve halaylar çekildi. 
Tam bir karnaval havasında geçen şenlik 
hava kararmadan önce sona erdi ve kitle-

• ler sessizce dağıldılar. 

istanbul 

Istanbul'da Pendik Meydanı'nda Ma
yıs, DISK'e bağlı sendikaların yanısıra, 
demokratik kitle örgütleri, gazetemizin de 
içinde yeraldığı "Sosyalist Dergiler Plat
formu" ile HEP, SBP, TSlP ve kamu sen
dikaları tarafından büyük bir coşku ve dev
rimci özüne uygun bir şekilde kutlandı. 
Miting başlamadan önce sanatçı Bilgesu 
Erenus tarafından Kürtçe-Türkçe türküler 
okundu ve ç~şitli programlar yapıldı. 

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı miting, 
saat 15.00'te 1Ö4 yıllık gelenegin, 1 Ma
yıs şehitlerinin ve 1977'de Taksim Mey
danı'nda şehit düşenierin anısına 1 dak.i
kalık saygı duruşuyla başladı; Enternas
yonal Marşı'yla devam etti. · 

Mitingteki ilk konuşmayı Kemal Ne-

bioğlu yaptı. Nebioğlu, 12 Eylül rejimi ta
rafından yapılan çağdışı anayasının yarat
tığı bütün tahribatların giderilmesi için 
yeni ve çağdaş bir anayasanın yapılması
nın şart olduğunu belirtti. Nebioğlu, grev
Ii-toplu sözleşmali hakların tanınması, 
çalışma yasaların ILO sözleşmelerine gö
re düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Kamu Çalışanları Sendikaları adına 
bir konuşma yapan Tüm Bel-Sen Genel 
Başkanı Vicdan Baykara ise, "Yeni Dün
ya Düzeni"nin yarattığı tehlike, acı ve 
yoksulluklara dikkat çektikten sonra, Tür
kiye'de de antidemokratik bir sömürü dü
zeninin hüküm sürdüğünü ; dağlarda ve 
şehirlerde yüreği, ülkesi ve emekçi halkı 
için çarpan gençlerin sorgusuz, yargısız 
öldürdüğünü, zulmün ve işkencen i n gün
lük hayatın bir parçası haline geldiğini; 
emekçilerin kitleler haline işten atıldığını 

(Foto: Medya Güneşi) 

vurguladı: Ayrıca Kürt sorununun çözümü 
konusunda da düŞünce belirten Baykara, 
kirli savaşın son bulmasını istediklerini, 
barışçı ve demokratik çözümleri destekle
d ikierin i, kontrgerillanın vahşetine göz 
yummayacakların ı kaydetti. 

Mitingte atılan yoğun sloganlardan bir 
kaçı şunlardı: "Biji Yek Gulan", "Biji Ser
xwebuna Kurdistan". "Yaşasın Türk ve 
Kürt Halklarının Kardeşliği", "Kahrolsun 
Sömürgecilik". 

Bu arada gazetemizin yeşil-sarı-kır
mızı, Kürt ulusal bayrağı simgeleyen 
renklerin üzerinde "Biji Yek Gulan" yazılı 
pankartı, bir yandan büyük bir dikkat ve 
sevgi toplarken, diğer yandan polis ol
dukları sanılan iki kişi pankartın kapatıl
masını istediler. Gerekçeleri de bu pan
kartın tespit edilen pankart ve sloganların 
arasında olmadığı şeklindeydi. Ancak 
uzun bir tartışmadan sonra, pankarta mü
dahale edenler oradan ayrıldılar. Çağdaş 
Sinema Oyuncuları'nın pankartının etra
fında biriken insanların ellerinde bulunan 
Musa Anter, Yılmaz Güney ve Nazım 
Hikmet resimleri dikkat çekiciydi. 

Olaysız ve coşkulu bir şekilde geçen 
miting, saat 18.00 sıralarında dağılırken, 
"Sosyalist Dergiler Platformu" tarafından 
oluşturulan kortej yer alanlar meydandan 
tren istasyonuna kadar marşlar söyleye-

rek ve sloganlar atarak yürüdüler. 

Türk-Iş tarafından Şişli Abide-i Hür
riyet Meydanı'nda düzenlenen miting, saat 
12.00'de saygı duruşuyla başladı. Ancak 
yapılan ~aygı duruşu mücadele ve 1 Mayıs 
şehitleri için değil, Atatürk için yapıldı. 
Uluslararası işçi sınıfının Enternasyonal 
Marşı yerine de lstiklal marşı okundu. 

Mitingin dağılması sırasında, kortej 
yapıp yürüyen devrimci sol güçler polis 
saldırısına uğradılar. Polis yürüyüşçüleri 
coplayarak dağıttı. 

Mersin 

Mersin'de 1 Mayıs işçi sendikalarının 
oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğün
de memur sendikaları, siyasi partiler ve 
devrimci, yurtsever dergi ve gazetelerin 
oluşturduğu platform tarafından coşkulu 
bir kitle katılımı ile kutlandı. 

Kürt ulusal demokratik güçleri, Halkın 
Emek Partisi, Medya Güneşi, Deng ve 
Newroz dergisi flama ve pankartaları al
tında ayrı ayrı fakat disiplinli bir şekilde 
katıldılar. 

Medya Güneşi taraftar ve okuyucuları 
Biji Yek Gulan flaması attında disiplinli bir 
şekilde yürüyüş ve mitinge katılıp, yer yer 
Deng dergisi taraftarları ile birlikte "Biji 
Yekiti, Bimre Zordestl, Biji Kurdistan, Biji 
Yek Gulan, Biji Yekitiya Kurdan" ve "Kah
rolsun sömürgecilik" sloganlarını atttılar. 

Paris 

Bu sene binlerce kişinin katıldığı 1 
Mayıs yürüyüşünde Kürtler her örgütün 
kendi flamasını taşıdığı büyük bir kortej 
halinde Kürtçe yazılı "Biji Yekitiya Gel a 
Kurd" (Yaşasın Kürt Halkının Birliği) fla
masının ardından yürüdüler. Hevgirtin
PDK, KAWA, KKP, PKK, PRK(Rızgari), 
PSK, TSK ve YEKBÜN ortak bir bildiri 
yayınladılar. 1 Mayıs'ın dünya: Türkiye ve 
Kürdistan'da kutlanma sürecine kısaca 
değinildiği bildiride devamla şu görüşlere 
yer verildi: 

"Kürt halkının yurtsever güçlerinin so
runun çözümüne yönelik önerdiği ilk 
etapta atılması gereken acil adımları dahi 
görmemaziikten gelmekte, ısrarlı bir tu
tumla halkımız ı ve onun yurtsever geçleri
ni 'terörist' gibi göstermeye çalışmaktadır. 
Oysa, zulme karşı direnme hakkına sahip 
her halk gibi Kürt halkı da tüm mücadele 
biçimlerini somut koşullara uygun olarak 
yürütme hakkına sahiptir. Asıl terörist, eşi 
görülmemiş baskı ve barbarlık politikası
na direnen Kürt halkı ve onun yurtsever 
güçleri değil, çağdaş, adil, barışçı çözüm 
yöntemlerine kapıyı kapamakta ısrar 
eden, tank ve toplarını uçaklarını, dev 
ordu ve polis mekanizmalarını kullanarak 
mazlum Kürt halkına terör uygulayan TC 
devletinin bizzat kendisidir ... " 

Kortej sırasında YEKBÜN ve TSK ta
raftarları aynı flama ardında yürüdüler ve 
YEKBÜN-Fransa Komitesi/TSK-Fransa 
Komitesi imzalı ayrıca bir bildiri dağıttılar. 

Hamburg 

Hamburg'ta yapılan 1 Mayıs kutlama
larında HEVKAR, KOMKAR, ERNK, KKP 
vb. Kürt örgütlerinin tümü ilk kez birlikte 
yürüdüler. 

Gerek 1 Mayıs kutlamalarının verdiği 
coşku Kürt örgütlerinin ilk kez beraber 
yürümeleri ile birleşince, Kürt kitlesi ara
sında büyük sevinç yarattı. Bu durum 
Kürt halkının birliğe ne kadar susamış 
olduğunu göstermek için yeterliydi. 

1 Mayıs yürüyüşünde Kürt ve Al
manların yanı sıra bir çok göçmen grubu 
da vardı. Kutlama şenliklerle devam ede
rek sona erdi. 
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Tabloya "Kevir barankirin" ji aliye Xazi Mihemed Emin hati
ye çekirin. X. M.Emin ji Kurdistana Başur e. X.M.Emin li ser 
tabloya xwe van tiştan dibeje: 

"Naveroka ve tabloye bOyerek realist e Cı di dema me de ru 
daye. Li Kurdistana Başur, bi taybeti ji li navça Germiyan, di 
herema Kerkuke de heta demeke nezik ji desthilatdariya dere
begtiye hebuye. Herweha desthilatdariya dini ji hebuye. Le
hanga ve tabloye jineke Germiyane ye. Ev jin ji xelqe Gunde 
Qeşkan e. Qeşkan li ser Qadir Kerem a bajare Kerkuke ye. 
Nave ve jine Hemin buye. 

"Ev jina çeleng li hember adeten li diji jinan buye. Hemin li 
hember rewşa civaki ya jinan a nebaş derketiye Cı ji bo guharti- '--- ------'----' 

na peywendiyen paşveru tekoşin kiriye. Nemaze di pirsa mafen xazi Mihemed Emin 

jinan de pirr hassas buye. Hemin li hember zewace derketiye Cı 

zewace weki gava yekemin abi ndestkiri na jinan ditiye Cı bi tu awayi nezewiciye. Hemin, 
li hember cOreyen zilme derketiye. Li diji sazumana zordariye' we dest avetiye çek Cı bi 
ser zalim Cı zorkeran ve çuye. Tişteki giring ji heye ku ev jin ne keça miroveki navdar Cı 

xwedi desthilatdari buye. 
"Hemin li navçeya Qedir Kerem 

buye xwedi nav Cı deng. Hemin li 
ve hererne li diji şexeki ku xwestiye 
desthilatdariya xwe di nav gel de bi 
cih bike, bi çek rawestiye. Hemin 
çek li dest li hember peyayen şex 
rabuye Cı nehiştiye ku ew gundiyan 
texin bin bandura xwe. Hemine bi 
ve berxwadana xwe şex mecbur 

. kiriye ku vekişe. 
Disa Hemine çareke bi bapire 

hunermende ve tabloye re ji li hem
ber şex şer kiriye Cı bi bapire huner
mende ve tabloye re hatiye girtin . 
Le di pey de ew ser xani qul d iki n u 
direvin. 

Ev şexe ku bi vi awayi bi He
mine re dernakeve seri dawiye fet
wayeki derdixe· Cı dibeje 'Ev karen 
ku ev jin tekili wan buye he ram in'. 
Şex bi vi awayi li ser nave din 
xelqe dixapine. Di pey fetwaya şex 
de Hernin te girtin Cı ji ali gel ve te 
kevirbarankirin. Ve jina merxas bi 
kevirbarankirinek hovone te kuştin . 

Dive buyera kevirbarandine de bi
raye jinike bi xwe ji beşdar dibe. 
Çunki ew ji bi şex xapiyaye Cı 
baweri pe aniye ku ev kareki pirozu,;;;;;.,..,;;;,;;~~ 
e." Tabloya "Kevirbarankirin" 
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Kürdistan P'ress Gazetesi Başya
zarı Orhan Katan TC Başbakanı Süley
man Demirel'e bir mektup göndererek 
Kürt sorununun çözümü konusundaki 
görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Orhan 
Katan, TC'nin Kürt sorunu konusundaki 
geleneksel red ve imha politikalarına de
ğinerek, militarizmin çözüm olmayacağı
na dikkat çekiyor, PKK'nin tek taraflı a
teşkes kararı üzerinde durup bugünkü 
süreci genel hatlarıyla irdeliyor. Mektu
bunda Kürt ulusal güçleri arasındaki 
diyalog ve işbirliğinin, Kürt sorununa yö
nelik uluslararası dayanışmayı da arttıra
cağına değinen Orhan Kotan, buna karşı 
TC'nin olumlu adımlar atmaması duru
munda, doğacak tüm olumsuzluklardan 
sorumlu olacağını belirtiyor. 

Orhan Katan'ın Süleyman Demirel'e 
gönderdiği 21 sayfalık uzun mektubun
dan bazı bölümleri okuyucularımıza su
nuyoruz: 

"PKK Genel Sekreteri AbduJiah Öca
lan'ın, Avrupa Parlamentosu'nun önerisi
ne uyarlı olarak, sürdürülen silahlı diren
maya tek taraflı ateşkes ile bir dönem a
ra vermesi, yalnızca Kürdistan açısından 
değil, Türkiye, Iran, Irak açısından olduğu 
kadar; Türkiye'de Kürt sorununa da -Kür
distan Press'de son iki yıldan beri tartıştı
ğımız ve çok boyutlu alternatifler ürettiği
miz- demokratik ve çağdaş çözümler üre
tilmesine büyük katkılarda bulunabilme 
şansına sahiptir. Aynı durum TC devleti
nin, hükümetinin, politikacılarının, basını
nın ve üniversitenin de konu ile ilgili dü
şünce ve önerilerinin pratik alanda ortaya 
çıkmasını, niteliğini ve güvenilirliğini kanıt
layıcı bir özelliğe sahiptir: " PKK'nın bir sı
kımlık canı kalmıştır", "Devlet eşkiya ile 
görüşmez", "Gelin pişmanlık yasasından 
istifade edin, Türk adaletinin sefkatli kolia
rına sığ ının" biçimindeki yaklaşımların sa
vaşın ikiye katlanarak genişleyip derinleş
mesinden başka bir işlevi olmayacaktır. 
Bunları aşağıda irdeleyeceğiz. Şunun altı
nı kalınca çizmek gerekli, PKK'nın bu gü
ne kadar Kürt hareketlerine ve diğer par
çalardaki mücadelelere karşı sürdürdüğü 
katı ve uzlaşmaztutumunun- şu ya da bu 
gerekçe ile veya zorunlu olarak- değişme
sinin ortaya çıkaracağı politik, entellektüel 
ve maddi güç, tahminierin çok ötesinde 
müthiş boyutlar kazanacaktır. Bunun do
ğal sonuçlarından biri TC'nin başarı ile 
sürdürdüğü 'Masum vatandaşı k2ruma, 
teröre karşı mücadele' tezinin hiç 'Dir de
ğeri ve işlevinin kalmayacağıdır: Teröre 
karşı mücadeleyi parlamentolar düzeyin
de kabullenip destekleyen Avrupa ülkele
rinin tutumlarının değişeceği de açıktır. 

"Bu arada ortaya çıkan gelişmeler, 
ilk bir iki günlük demokratik yaklaşımlar
dan sonra Demirel- lnönü kabinesinin 
tekrar ve çok daha ısrarlı biçimde uygula
nagelen militarist çözümlere bel bağla
dıkları yönündedir. Buysa, düpedüz 'Do
ğu ve Güneydoğu'nun yani Kuzey Kür
distan'ın yeniden dehşet verici bir kan 
gölüne çevrifeceği anlamını taşımaktadır. 

"Bunun sorumluluğu büyüktür. Fatu
rası çok ağır ödenecek vahim bir savaş 
kışkırtıcılığı, tasarlanıp-uygulamaya geçi
rilmak istenen toplu bir cinayet girişimidir. 
Konuyu Şırnak olaylarından bu yana ir
delemek gerekiyor ... 

"Türkiye için çok büyük bir fırsat olan. 
ve son yılların en güçlü hükümeti sayılan 
bu koalisyon hükümeti ile eğer militariz
min politikalarını ortadan kaldıramıyorsa
nız bunu hiç bir dönemde yapamayacak
sınız demektir. Unutmayın Sayın Demirel, 
bir hükümetin gücü, ne aldığı oy sayısı ile 
ve ne de parlamentodaki kafa sayısı ile 
ölçülemez. Örneğin, mecliste ezici bir 
çoğunluğa sahip olan ANAP hükümetleri 
hiç de güçlü hükümetler değildi. Oysa 
sizin koalisyon hükümetiniz, yukarıda da 
vurguladığım gibi son dönemlerin en güç
lü hükümeti idi. Yapamayacağı pek az 

şey vardı. Bir kere, basının ve kamuoyu
nun net bir desteği ... iş çevrelerinin keza 
açık ve net desteğine sahiptiniz. En 
önemlisi de, dış dünyada Türkiye'nin cid
diye alındığı, sırtının sıvazlandığı istisnai 
bir dönemi yaşamaktaydın ız ... 

"TC, ateşkes dönemini şimdiye kadar 
getirdiği kabul edilmesi mümkün olma
yan adli, polisiye bir çizgi üzerinde tuttu
ğu sürece, PKK'ya verilecek desteğin bo
yutları hızla genişleyecek ve Kürtler Av
rupa'da parlamentoları, basını, diğer kitle 
iletişim araçlarını, demokratik kuruluşları, 
kiliseleri, Amnesty gibi enternasyonal ku
ruluşları, avukat birliklerini, yazarları ve 
nihayet genel olarak demokratik kamuo
yunu, şimdiye kadar görülmemiş biçimler 
içinde ayağa kaldıracaklardır. Ateşkesi, 
pişmanlık yasalarına teslim olmakla, ada
letin şefkatli koliarına sığınmakla ve de 
Türkiye'yi allak bullak eden dev bir soru
nu küçümsemekle geçiren hükümetin ve 
devletin politikası tekrar bu kez, çok da-

ha boyutlu şiddet olayiarına dönüştüğü 
zaman bunun tek sorumlusu sizler ola
caksınız. Ve tabii, böyle bir durumda pılı
nızı pırtınızı toplayıp istifa etmekten baş
ka seçeneğiniz olmayacaktır. Akan her 
dam la kanın hesabı -kim ve nerede ve 
de hangi gerekçe ile yaparsa yapsın,- si
zin sırtınıza yıkılacaktır. Akan her damla 
kanı n hesabını siz vereceksiniz. 

"Sonuç olarak Sayın Demirel 21 
Mart 1992'de içine çekildiğiniz ve Şırnak 
olayları ile de tümü ile teslim olup ipleri 
ellerine verdiğiniz militarizmin programı 
içinde hiçbir soruna çözüm getirme şan
sına sahip değilsiniz. Oysa, sorun acil, 
cesur ve önkoşulsuz ve demokratik çö
züm önerilerine ihtiyaç gösteriyor. Bunun 
başlıca birinci öğesi koşulsuz GENEL
AF'tır. Ikincisi, Aralık 1991 kabul edip a
çıkladığınız ve halen dilim sürçtü, öyle 
demek istemedim gibi bir açıklama da 
yapmadığınıza göre kabul ettiğiniz Kürt 
realitesine kesinlikle anayasal teminat 
sağlamak durumundasınız. 

"Meseleyi PKK çizgisinde değil, ge
nel olarak Kürt ulusal varlığının somut 
gerçekliği üzerinde biçiriılendirmelisiniz. 
Kürt dili ve kültürü üzerindeki hertürlü 
müdahale ve yasakları kaldırmalısınız ve 
bunların doğal sonucu olarak, bö~edeki 
militarist gücü tümü ile bölgeden çekme
lisiniz. Kürtler Türkiye'de siyasi örgütlen-

- me hakkına sahip olmalıdırlar ... 
"Son "Güneydoğu seferi"niz, anlaşıl

dığı kadarıyla, yukarıda sözünü ettiğim 
çerçevenin tümü ile dışında, hiçbir politik 
niteliği olmayan, kabaca geri kalmış bir 
bölgeye devletin ekonomik katkılarını an
latmaya çabalayan herhangi bir politika
cının, herhangi bir seçim turundan başka 
anlam taşımamaktadır. Ve yine tabir ye
rinde ise bölge halkına rüşvet vererek, 
sorunu çözme gibi basit bir değerlendir
menin ürünüdür. Alanlara dökülen insan 
selini belki de bir DYP mitingi olarak algı-

_ layabilirsiniz. Ya da kitlelerin koalisyon 
hükümetine karşı pozitif tutumu olarak 
değerlendirebilirsiniz. Fakat Sayın Demi
rel ne yazık ki o insan selinin içinde, on
dan çok daha kabarık ve patlamaya hazır 
dev bir bomba olarak Kürt olma Kürt gibi 
yaşama, Kürt kimliği ile yaşama kararlılığı 
durmaktadır. Bölgeden bu eğilimi, bu i
nancı ve bu uğurda her türlü direnişe ha
zır yüksek düzeyde bir isyan potansiyeli
nin bütün canlılığı ile durduğunun unut
mak gibi bir zaafın sahibi almayınız . Bü
tün olasılıkları kabul edip, PKK'nın devre 
dışına atıldığını varsaysanız bile, geride 
çektikleri acılarla, üstlerinde bir ölüm ve 
zulüm bulutu gibi dolaşan öldürmeye eği
tilmiş özel timlerle, komandolar ve diğer 
baskı ögeleri ile ve bunların ürettikleri 
son derece özgün değer ve inanışlarla 
politize olmuş kitleleri daha aşağı bir çiz
giye çekmek mümkün olmayacaktır. En 
azından siyasi parti düzeyinde örgütlü 7 
(KSP, Rızgari, Yekbun, Hevgırtın, RNK, 

TSK, KIP) ve siyasi grup düzeyinde ör
gütlü 3 (Kawa, Tekoşin, PKK- Vejin) Kürt 
grubu, küçümsenmeyecek ölçüde ulusla
rarası etkinliğe ve ülkede her an kitlesel 
boyutlara ulaşma potansiyeline sahip bir 
niteliğe sahiptirler ... 

"Bu arada şunu da vurgulamak da 
yarar var Sn. Demirel, Kürt sorunu hiç 
kuşkusuz Türkiye'nin en önemli sorunu. 
Ne var ki, Türkiye öyle bir coğrafya üze
rinde ve öyle bir tarihsel mirasla iç içedir 
ki, bunlar her an, her saniye önlenmesi 
bir hayli güç sorunlar üretmektedirler. 
Örneğin, Kürt sorununu şöyle ya da böy
le çözümleyen TC'nin önüne dallı budaklı 
bir alevi sorununun gelmeyeceğinin hiç 
bir garantisi yoktur. Doğuda derinliğine 
örgütlenme olanağına sahip olmayan 
Hizbullah'ın Orta ve Batı Anadolu'da do
ğal ve fanatik bir tabana sahip olduğu 
hiçbir zaman unutulmamalıdır. Hemen 
hemen tümü hasta sayılması gereken ö
zel tim ve benzeri kuruluşlarda beslenip 
büyütülen öldürmeye eğitilmiş insan gü
cünün, Vietnam'dan dönen ABD askerle
rinden. çok daha büyük problemleri met
ropol merkeziere taşıyacakları bir sır de
ğildir. Koruculuğu bir geçim kapısı olarak 
benimseyen 30 binin üzerindeki kitlenin 
ekmek parasını kaybetmemek için ne tür 
provakasyonlara yöneleceklerini şimdi
den görmek mümkündür ... 

"Siz sayın Demirel, sorunun bu canalı
cı niteliklerini görmemek için ısrarla dire
nen 'mı.ıhtarların muhtarı, baş muhtar' ko
numundan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. 
2000'Ii yılların eşiğinde, büyük atılımiara 
gebe Türkiye'de bir devlet fobisi bir devlet 
kabusu yaratmakla iştigal eylemektesiniz. 
Devlet güçlüdür, devlet taviz vermez, 
devlet bilmem ne yapmaz gibi asasen 
pratik politikada hiçbir kıymeti harbiyesi 
olmayan tekerlameli konuşmalarınızın ve 
politik ilişkilerinizin merkezine oturtmuş 
durumdasınız. Oysa, devlet dünyanın her 

yerinde küçülüyor, daralıyor. Devlet haya
tın pek çok alanından çekilmek zorunda. 
Çünkü bu kaba devlet anlayışı, çağın sis
temi olan demokrasinin önündeki en köh
ne engellerden biridir. Demokrasinin bes
leneceği kaynak toplumun aşağıdan yu
karıya gelen özerk örgütlenmeleridir. 
Baskı gruplarının dinamizm ve canlılık ka
zanmalarıdır. Açıklıktır. Devleti temsil e
den organ ve kurumların yöneticilerinin 
bu özerk yapılar karşısında kendilerini so
rumlu hissetmeleri, bunlardan etkilenme
leri, bunlara karşı hesap verme sorumlu-
luğunun bilincine varmalarıdır. Bırakalım, 
Doğu blokunu ya da Sovyetik uygulama 
bir yana, yalnızca Türkiye'de uygulana 
gelen devlet kabusunun sonuçlarını ger
çekten görmüyor musunuz? 

"Bir de haklı olarak gurur duyacağı
nız(!) politik kadrolara sahipsiniz. Ana 
muhalefet partisinin genel başkanı, 'Hü
kümet korkaktır, kendileri gitmiyorlarsa, 
bıraksınlar biz gidip Bosna'da savaşalım' 
buyuruyor. Bir diğer muhalefet partisi 
sözcüsü, 'Türk Ordusu derhal Ermenis
tan'a girmelidir' diye fetva çıkarıyor. Ta
buları yıkma yanında, lüzumsuz konuş
maları ile de ün yapan Cumhurbaşka 
nınız, 'Biz tatbikat yapsak da bir iki boı;ı 
bamız Ermenistan'a düşse ne olur?' gibi 
tarihe geçecek darbı meseller döktürüyor. 

"Bunlar, iç politikanın seviyesini gös
teren temel ölçülerdir. Ne demokratik bir 
içerikleri vardır, ne insani ve ne de çağ
daş. Bunlar, Osmanlı Vazir-i Azamların ın, 
'Urun ol hainin kellesini' mantığının 2000 
'li yılların eşiğinde Türk politikacısında ete 
kemiğe bürünmüş halidir. Bir de ikide bir, 
'Adriyatik'ten Çin seddine ulaşan Türklük 
dünyası' edebiyatınız yok mu? Burnunu
zun dibinde Atiantik'ten Hint Okyanusuna 
uzanan dili de, dini de gelenek görenek
leri de, bin yıllık tarihleri de hep iç içe ve 
süreklilik içinde olan Arap dünyasını hal-i 
pür melalini de mi görmüyorsunuz? 

"Dünyaya çağdaş ve uygar mesajlar 
verme çabasında olan Türkiye'de nasıl 
oluyor da bu kadar sorumsuz olabiliyor
sunuz? Bu belirlemeler belki, Kürdistan' 
da sürdürdüğünüz şiddet politikasını bes
leyici ve hatta kışkırtıcı özellikler taşıyabi
lir, ama dünya açısından Mussolini ltal
yası'nı, Hitler Almanyası'nı çağrıştırmak
tan başka bir işlevleri yoktur. Bu da ulus
lararası düzeyde Türkiye'yi yalnızlaştırır, 
kuşku ile izlenmesine, sürekli gözetim al
tında tutulmasına yarar. 

"Adriyatikten, Çin seddine ulaşan 
Türklük dünyasının, kısa bir süre sonra, dev
let çıkarları düzeyinde biçimleneceğini göre
ceksiniz. Kazakistan bu çizgiye gek:li bile ... 

"Ben bir Kürt aydını olarak, Türkiye'de 
Kürt sorununun, henüz teoride adı kon
mamış çok daha çağdaş, çok daha uygar 
çözümlere ulaşacağını sanıyorum. Ancak, 
bu çağdaş ve uygar çözümlerin yolu ka
palıdır. Bu yol açılmalıdır. Kürt aydın ı Türk 
aydını ile beraber, Kürt politikacısı Türk 
politikacısı ile beraber sorunu yasaksız ve 
açık tartışabilmelidir. Yüzlerce alternatif 
üretileceğinden kuşku duymuyorum. 

"Şimdi kavga, çağdaş ve uygar çözüm 
üretilmesini engelleyen kasaturalı zihniye
te, şiddet temelinde belirlenen politikalara 
karşıdır. Bu bağlamda, yeni platformlar aç
ma şansını gündemleştiren ateşkes döne
mini, kaba bir hamaset edebiyatı ile geçiş
tirmenin vebali büyüktür. Ateşkes'in uzatılıp 
uzatılmaması da pek önemli değildir. Ö
nemli olan Türkiye'de hükümet edenlerin 
kafa yapılarının, zihniyetierinin değişip de
ğişmemesidir. Mevcut hükümetin herhangi 
bir Kürt politikası olmadığı için, sonucun 

"'Türk insanını da, Kürt insanını da yeniden 
bir kan ve ölüm cehenneminin içine savu
racağı endişesini taşımaktayım. 

"Umarım, hayat benim bu endişemi 
haksız çıkarır. 

"Cesur, çözümleyici ve kalıcı karar
lar almanızı diliyorum." 
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Demirel ve lnönü'nün birlikte 
Çiktikian "Güneydoğu seferi''nde 
söyledikleri ve sonrasmdaki geliş
melerle ilgili olarak S. Dilovan "De
mirel'e aç1k Mektup" başflk/1 bir yaz1 
ile düşüncelerini dile getiriyor. E
ğitim emekçisi olan Dilovan, yazl
smda Kürt sorununun TC'nin kuru
luşundan bu yana geçirdiği evreleri 
k1saca anlatwor, yeral1t1 ve yerüstü 
zenginlik kaynaklann m talamm baz1 
verilerle gözler önüne sermeye çall
şwor, güncel baz1 gelişmeleri irdeli
yor. Dilovan'm "Demirel'e Aç1k Mek
tup"unun baz1 bölümlerini okuyucu
lanmlza sunuyoruz: 

"Bay Demirel; ilginç olan bir şey var
dır ki, değinilmeden geçilmemesi gerekir. 

"Tüm Türk yöneticileri adeta sözbirli
ği etmişcesine, Kürtlerle Türklerin eşitli
ğinden ve birliğinden dem vururlar. 

"Bu da büyük bir yalan ve demagoji
dir. Evet Kürtlerle Türkler birlikte savaştı
lar. Denilebilir ki, Türkleri Kürtler kurtardı. 
Ama bu mücadelenin hemen ertesinde 
köleleştirme ilişkisi dayatıldı. Devlet Türk
lerin oldu, Kürtlere ise sömürge ve köle 
olmak düştü . Türkler devletini kurarken; _ 
Kürtlerin toprakları parçalandı. Türkler 

. toplumsal-siyasal hayatın efendisi olur
ken; Kürtlere ise statüsüzlük ve her alan
da sömürülme düştü. 

'Türkler kendi anadilleriyle eğitim-öğ
retim görürken, Kürtler ise kendi anadille
riyle değil, sömürgecilerin ana dilleri olan 
Türkçe, Arapça, Farsça'yı öğrenmek zo
runda kaldılar. 

"Türkler, her türlü ulusal kurumlarını 
oluştururken; Kürtlere değil ulusal kurum, 
Kürt kelimesi bile yasak edildi. 

"Hukuki olarak da Kürt ve Türk hiç bir 
zaman eşi~ olmadı. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı
ğında Kürt ve Türk'ün ortak meclisi olarak 
düşünülüyordu. Fakat meclis, Türk mecli
si olarak oluştu. Bu meclis; o günden bu 
yana "Yüce Türk milleti" adıyla açılıp ka
panır. 

"Bu meclis Kemalist bir organ olarak; 
ünlü Takriri-Sükun Kanunu'nu, Dersim 
Kanununu, lstiklal Mahkemeleri (ki bu 
mahkemeler hiç bir yerde görülmemiştir) 
kanunlarını çıkardı. Görülüyor ki bu yasa
lar ayrı bir hukuk olarak ortaya çıkmış ve 
uygulanmıştır . Bilinir ki yargılama olma
dan, kimse cezalandırılamaz. Oysaki Der
sim Kanunu, Takriri SOkun kanunu ve 
lstiklal Mahkemeleri kuruluş-işleyişlerinin 
hiçbirinde yargılama yoktur, doğrudan ce
zalandırma, idam ve kurşuna dizme var
dır. 

"1980'den bu yana Kürdistan'da sıkı
yönetim ve olağanüstü hal vardır. Peki bu 
ayrı 'Yönetim, ayrı hukuk değil midir? 

"Kürdistan'ın bir bölümünde (Güney
doğu) 8 yıldan bu yana da olağanüstü hal 
vardır. Olağanüstü halde ise sansür sür
gün, yıkımlar vardır. 

"Bugüne kadar yüzlerce Kürt köyü 
yakılıp-yıkıldı. Yüzbinlerce Kürt yerinden, 
yurdundun edilerek açlığa işsizliğe mah
kum edildi. 418'1e başlayıp devam eden 
sansür-sürgün kararnameleri ile aynı 

1920'Ierde olduğu gibi kanun adına ka
nunsuzluklar sergilendi. Açıktır ki ; Kürt ile 
Türk hukuki anlamda da eşit değildir. En 
son sayanizde çıkan CMUK (Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu) ırkçı-şoven 
hukukun açık örneğidir. Yaptığınız eşitlik 
ilkesinin, sömürgeci-ırkçı anlayışla de
mokrasi adına ele alıp , hukuken, evrensel 
yasaların kesin ihlalidir. 

"Siz de bilirsiniz bir hukuk sisteminin 
tümden değerlendirilmesinde; bu hukuk 
sisteminin insan haklarına ugun olup ol
madığı esas alınır. Bunun yanısıra yargı
lama hukukunun demokratik ve adil olup 
olmadığı esas alınır . 

"Adil yargılama hakkı ve savunma 
hakkı ceza yargılama usulü, hukuk ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu kanunlar tüm in
sanlara ulus, düşünce, ırk, cins, renk, dü
şünce ayrımı yapmadan savunma hakkı 
veriyorsa demokratik yasadır. 

"Sizin çıkardığınız CMUK'ta ise böyle 
bir şey yok. CMUK, hukuk adına bir zor
balık ve hukuksuzluktur. 

"Şöyle ki; yasanın 30. maddesi 
'DGM'Ierin görev alanına giren suçlarda 
yakalanan veya tutuklanan şahıs, tutukla
ma veya yakalama yerine en yakın mah
kemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç 48 saat veya toplu olarak iş
lenen suçlarda en çok 15 gün içinde ha
kim önüne çıkarılır' demekle birinci ayrı-

mı yapıyorsunuz. Bu yasa düzene mu
halif olan herkese ve Kürtlere, sosyalist
lere ayrım getiriyor. Hatta gözaltı günleri 
geç gösterilerek 20-25 güne çıkabilmek
tedir. 

"Ikinci hukuk garabesi ise yasanın 
29. maddesidir. Burada 'olağanüstü hal 
ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin 
ilanına neden olan olaylara ilişkin suçla
rın' bu kapsama (CMUK)'un girmediğini 
açıklıyor. Bu yasaya göre Türkiye'de 15 
gün olan gözetim süresi, Kürdistan'da 30 
gündür. 

"Madem ki Türkiye'de herkes eşit 
ise, niçin devrimcilere, sosyalistlere sor
guda avukat bulundurma hakkı yok? 
Niçin adli suçlarda 24 saat olan gözetim 
süresi siyasi suçlarda 15 gündür? 

"Türkiye'de herkes birinci sınıf vatan
daşsa, Türkiye'de iki ayrı hukuk sistemi 
niçin var? Açık. Çünkü herkes birinci sınıf 
vatandaş değil de ondan! Bu hukuk adı
na bir skandaldır. Uluslararası tüm hukuk 
normlarının ihlalidir. 

"Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı 
doğal ve evrenseldir. Uluslaşma süreci 
ile birlikte halklar, milli devletlerini kur-
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mak, kendi kaderlerini eline almak için 
mücadele ederler. Nitekim, Kürt halkı 
öncekiler bir yana 1920-1938 arasında 
yani 18 yıl içinde onlarca ayaklanma ve 
direniş geliştirdi. 

"Halkımızın ulusal bağımsızlık, özgür
lük isteği ve aşkı hiç bir zaman sona er
medi. Halkımız bundan vazgeçmedi. Ni
hayet bir konuşmanızda 'Kürtler bugüne 
kadar 28 ayaklanma gerçekleştirdiler. Di
ğerlerini nasıl bastırdıysak bunu da öyle 
bastıracağız' diyordu n uz. 

"Bay Demirel, 

"Bu belirleme sizin gerçek niyetinizi 
gösteriyor. Hem de Kürdistan'ın önemli 
kenti Diyarbakır'da 'Kürt realitesi'ni tanı
yoruz dedikten sadece bir yıl sonra. Bu 
ne biçim politika? 

'Halkımız, bu tehdidinize aldırmaya
caktır. Kaldı ki tarihte buna aldırmadığını
nın çok açık kanıtları vardır. 

"Tüm dünya ulusları gibi, Kürt halkı-

nın da doğal ve tarihsel hakkı olan "ulus
ların kendi kaderini tayin hakkı' vardır. 

"Başka halk için geçerli olan bu hak, 
neden Kürt halkı için geçerli olmasın? 

"Kürtler de tüm diğer uluslar gibi 
kendi kaderlerini tayin etmek istiyor. Kürt 
ulusu 40 milyonu aşkın nüfusuyla parça
lanıp, bölünmüş ve köle kalmış tek ulus
tur. Bizler, BM Örgütünün Genel 
Kurulu'nda 1966'da kabul edilen 'ulusla
rın kendi kaderini tayin hakkı'nı' doğal ve 
tarihsel bir hak olarak görüyoruz. 

"BM'ye şu anda üye olan devletleri 
nüfus oranları açısından verirsek çok 
ilginç sonuçlar ortaya çıkacaktır. 

"Şöyleki: 

Dünyada nüfusu 30 mily.ondan fazla 
olan devlet sayısı 30'dur. 

·Dünyada nüfusu 20 milyondan az 
olan devlet sayısı 141 'dir. 

Dünyada nüfusu 10 milyondan az 
olan devlet sayısı 130'dur. 

Dünyada nüfusu 1 milyondan az 
olan devlet sayısı41 'dir. 

Dünyada nüfusu 500 binden az olan 

devlet sayısı 34'dür. 

. Dünyada nüfusu 100 binden az o
lan devlet sayısı 14'tür. 

"Tablo'da görülüyor ki nüfusu 30 mil
yondan fazla olan devlet sayısı sadece 
30'dur. Bu da Kürt ulusunun içinde 
bulunduğu (bulundurulduğu) trajedi değil 
midir? 

"Yüzbinlik devlet sayısı 14'tür. Bun
lar için gerekli olan devlet olma hakkı, 

Kürtler söz konusu olunca neden geçerli 
olmasın? 

"Halkımız bu doğal hakkını kullan
mak, kendi kaderini eline almak istiyor. 
Er ya da geç bunu alacak. Bu konuda 
sevindirici iki önemli gelişme vardır: 

"Birincisi; giderek Kürdistanlı güçler 
arasındaki birlik eğilimlerinin güçlenmesi, 

"Ikincisi; Güney Kürdistan'da Federe 
Kürt Devleti'nin ilanıdır. 

"Bu iki gelişme sevinmemiz için 
önemli olgulardır. 

"Türk Başbakanı Demirel; 

"Halkımızın kaderini tayin hakkını siz
den istemiyor. O onu alacak. 

"Çünkü halkların kurtuluş güvencesi 
kendi öz güçleridir ... 

"Misaki Milli süreci bölücülüğün ta 
kendisidir. Üç nedenle, 

"1- Kürdistan'ın bölünmüşlüğünü ifa
de ettiği için, 

2- Anadolu'daki ulus ve azınlıkları 
(Ermeni, Rum, Musevi hariç) yok saydığı 
için, 

3- Tek ulus, tek devlet anlayışını e
sas aldığı içindir. 

"Görülüyor ki, asıl bölücü TC'dir. 
Çünkü sınırlarına başka bir ulusun top
raklarını katmıştır. 

"Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu ses
sizliği, sakın ola, Türkiye'nin Kürdüm di
yen milyonlarının dışında kalan büyük 
çoğunluğunun onlar ne yaparsa yapsın, 
anlamında almayın. Kardeşçe yaşamak 

isteyenlerin sessizliği bu. Türktü, Kürttü 
gibi nifakÇılık tehlikeli tahriktir. Sonra bu 
sessizliği tutamayız. 

"Bay Demirel, TC Kürt sorununda 
hiç bir zaman sessiz olmadı. Egemenler, 
yani sizler elinizden geleni ardınıza koy
madınız. 

"Kardeşliği isteyen büyük çoğunluğa 
gelince. Kardeşliği Kürt halkı da istiyor. 

. Kardeşlik; eşit siyasi-ekonomik koşullar
da olur. Oysa burada da büyük bir dema
goji ve korkutmaya başvuruyorsunuz. 
Bildiğimiz Demirel'in her zaman yaptığı 
gibi. Şovenizm çıkar yol değildir, olsa 
olsa çıkmaz sokaktır. 

"Halkları birbirine kırdırmak çıkar yol 
değildir. Nifakçılık TC'nin kuruluşunda 

vardır Başka ulus ve azınlıkları yok sa
yarak, inkar ederek tüm kurumlarıyla asi
mile etmeye çalışarak bunu yapmıştır. 
"Sonuç olarak; biz Kürtler, Ulusal de
mokrat ile haklarımız haklı ve o derece 
de onurlu bir mücadele veriyoruz. 

"Elbette ki kan dökülmemelidir. Fa
kat şurası da gerçektir ki, kanı döken 
Kürtler değil, egemen Türk yönetimidir. 
Kürdün demokratik talebine bile, onlarca 
yıl hapis, kurşun, bomba ile karşılık ver
miştir. 

"Son yıllarda sorunun güncelleşme
si; Kürt halkının örgütlülük ve mücadelesi 
sayesinde olmuştur. Gelin bu sorunu ba
rışçıl bir yolla halletmeye çalışalım. Aksi 
takdirde Kürt halkı en doğal hakkı olan 
özgürlüğü için mücadeleyi geliştirecektir. 
Ta özgür olana dek." 
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Pezküvi en pir ji guran, gur ji şe
ran, şer ji hirçan ditirsin. Şer, bi pore 
x:we ye direj, bi deng, tam a reveçuna 
li ser du piyan u bi xebitandina linge 
xe ye hirça diqete. Hirç, hem zexm e, 
hem jl lingen xwe yen peş wekl dest 
u lapa dikare bixebitine. Ev yek jl tirs 
u sawa hirçan edi zede dike. Zemane 
bere li heremekl dine qewmekl neçlr
van hebuye. Kar a debara wan seyd 
u neçire kuviyan bOy e. Debara x:we 
bi goşt , post u pirça kuviyan kirine. Di 
sinete neçlre nezivirlne. Ji caran ca: 
rekl disa seri dane ser hev u li ser pir
sa neçlrvaniye taktiken nuh afirandi
ne. Ev car bilureki peyda kirine, di . 
bilure da bizari (texllte) hemu heywa
ni hikirine. Di vi sinete bizarikirine de 
hewqas peşda çune ku, gava texllte 
kljan heywanl dikin, ew heywan we 
gav xwe li denge bilure dikşlnin a bi 
hesayi dikevin taq a denfiken neçir
vanan ... 

Rojeki qetlekl neçlrvan bi hev di
kevin diçine çiya dehla kuviyan. Faq 
a dahike xwe vedidin, tır a kevanen 
x:we ditiklnin a bi bilura hunermendl 

. bangl pezkOviyan dikin. Pezkuvi ça
wa ku denge bilüre dibizin, bi lez O 
bez ji telle xwe radibin O ber bi denge 
hemcinse xwe diçin. Pir te naçe pez
kuviyen we dehle çi ku hene li ser 
denge bilure kom dibin. Ji teleka x:we 
bexeber a bexeter ... . 

Neçlrvan bi tır u kevanan li pez
kOviya radiweşin , keriye xezala li erde 
radixin. PezkOvlli hev şaşumaş u gej 
dibin. Denge orln u zarlna pezkuvi
yan diçe guran, guren birçl O dev bi 
x:wln ji wexte de li heviya keysekl ew
ha ne .. . pir te naçe birek gur li neçir
van O pezkuviya radiweşin , pezkuviya 
ji nav deste neçirvana distinin o he
ma li we dere li ser goşte bi tam O 
lezet rudinen ... 

Neçlrvan ev çend ji bo ku gura bi 
tirsinin bizari şera dikin. Gur wekl ku 
bibe, "Xwede hergav ji meriv re nay
ne serhev!" denge şeran li vi guhl 
dixin di ye din da davejin. Le şeren 
·dahle den ge bizarlkirina xwe diblzin 
u li elama deng ten .. . Tivingen neçlr
vanan ve care li xwediye xwe diteqin. 
Gur O şer bi birati goşte pezkuviyan li 
hev pari dikin ... 

Neçlrvanen beçare O heyiri ev 
car ji bo ku şeran bi tirsinin texlite h ir- · . 
çan dikin. Şer natirsin O kersima xwe 
jl xera nekin. Le denge bilüre diçe hir
çan O garana hirçen dehle li wan radi
weşin. Bes gur O şeran ji pezkuviyan 
çend hesti O post peva tu tişt neheş
tine. Hirçen birçl O neyaren koka ne
çirvanan ku ji kenge va li benda fir
sendşki wani bun, iro firsend ketiye 
ber piye wan O bi serda neçlrvanan 
ew vex:wendine. Hestiye neçirvanan 
a pezkuviyan li nav hev de di kevin .. . 

Çewa ku ji bixwekiran re derman 
nin e; wusa ji xelaskiran xelasbun jl 
zor O zehmet e. 

Bo Çi Ev Meselok? 

Di nava xelke da 'baweriyek ru
niştl heye, diben: "Her tim hati çOyl bi 
bir tlnin." Gotineki be bingheh jl nin 
e. Geleke caran gel, civat, poşmanl 
rewşa çuyi, ya bere bOye u dibe. Le 
wekl neçirvanan ji ciyeki bi şunde 
poşmani be teyde ye. Ev car şere ji 

Piriza me neynika 
karekieri me ye 

xelsakiran xelasbune dest pedike. 
Çerxa tekoşlne geh li peş O geh li paş 
dizivire. 

Li ser nav O hesaben . şoreş
geriye, sosyalizme a mirovperweriye 
ne hindik suç hatiye kirin O bela li 
sere xelke hatiye peçikandin. Miroven 
dev ji şir şewiti be be pifkirin ne dew, 
ne jl ave vedixwe. Sedem O suçdare 
ve rewşe jl ew in ku şlre kelandi bi 
gel dane vex:warin. Pire cara mirovan, 
xwestiye çeyl bikin, le dawl bi nepakl 
geriya ye. Ev yek jl heye. Le bira qet 
tu cari neye ji bir kirin ku, ji berjewen
dl O materr geleri peva tu armanca 
şoreşgeriye nin e. Ango şoreş, sosya
lizm, maten neteweyi a hem! bir o 
bawarl bi tene ji bona Insan in . Ne ko 
Insan tedayl van qlmeta nin. her tişt ji 
bona lnsen e a lnsen jl, ji bona xwe o 
hev in. Pewlst e ev yek rind bete seh
kirin O qebulkirin ... 

Brineki dijwar u ragirti jl koçbuna 
Kurdan e. KoçbOyin weki qeder te di-

tin ji Kurdan re. Le na! Ne qedera me 
ye, ne ji rewşekl ku be ecibandin e. 
Doza rizgariya netewi jiyana li welat, 
weki goşt O neynOke bi heve zeliqan
dine. 

Dibe ku mirov ji ber sedemen a
bori koç bikin, an şerten siyasi u es
keri mirovan mecburi koçe bikin. Şert 
O sedem çi dibin bila bibin, doza riz
gariya netewi fedekariye dix:waze O li 
bal dile min roja iroyin fedekariyekl 
zor piroz e ku mlroven me li welat 
bijin, av O axa bav O kala bipen. 

Le bele hin dersen ku em ji koç
buna lroyin derexin· ji hene. Sala çu
yln arteşa pagirkeren Tirkan 48 saet li 
ser hev: Şirnex bombebaran kir. Şir
nex, weran O xopan bu . Jin O meren 
Şirnexi li ber sar u seqeme işkence 
kirin, qef O gur ledan. Dotira roje Şir
nexl bi koçemail derketin sere riyan . 
Ware bav O kalan diterikandin. Le ya 
hin xerabtir ev bO ku koça Şirnaxiya 

e S. KORKMAZ 
hinekl din ber bi dewleta Tirk ve diçO. 
Yani hinekl din x:we disipartin dewleta 
neyar. Ev yek li tu dera dine nehatiye 
ditin. Mirov, gel ji ber zilm O zore koç 
dibin, ji cl a ware x:we vediqetin, bes 
x:we disiperin welateki an mileteki din. 
Kes! nediti ku mileteki di nav şer de, 
ji ber zora dijmin ware x:we bi terikine 
O dlsa penagehl welate dijmine x:we 
b ibe. 

Le me ev yek jl dlt. Tro Kurd ji Şir
naxe, ji Farqine, ji PasOre, ji Elihe, ji 
Botan O ji çar aliyen Kurdistane radi
bin O ber bi Tirkiye , ber bi himeza dij-
~ine x:we koç dibin. . 

Ev rewş bi teoriyen erzan (!) 
nayen şlrovekirin. Çima li Kurdistana 
başar çar cara Kurd heyiri koçbOne 
kirin, le tu cari ew ber bi lraqe u we
late Ereban neçOn? Her çar cara jl e
wan li sinoran xistin O koçi nav wela
te cinare (!) x:we bOn. 

Di vird e pewist e ko em kume 
x:we daynin ber x:we O hOr hOr bifikirin. 

Sedem O 'teori' çi dibin bila bibin, 
wexta ku Kurd x:we bisiperin metro- ' 
polen Tirkiye, ev yek ji bo Ku rdan , ke
masl ye O ji bo dewleta metingehkar 
ewlekarl O ltimad e. 

Li ser 've rewşe du tişt tene aqle 
mirov: Yekje eve ku, weki em dibinin 
O dibejin tekiliyen Kurd O dewletek 
Tirk hewqas ji hev veqetandi O öOr 
nin e. Ya dudiya; em in sederne 
koçbuna x:we, Yani hinek jl em hev O 
dO direvinin. ~Qenaeta min ew e ku 
em in sederne koçe x:we. Wexta ku 
me bawarl O hewlekarl daba gele 
xwe O hev O dO, de zO bi zO miroven 
me ware bav a kalan neterikarıdina. 
Le na. Em ji we baweri O hewlekariye 
gele x:we dur in. 

Rewşa Rojane 

Tro Kurdistan di nava xwln a 
xirare de ye. Gund u bajar tene 
werankirin Zar u zeç bi der O dertOla 

dikevi n; Kurdistan ji Kurdan vale dibe. 
Kurd, belki cara ewil e ku li welate 
bav u kala dikevin hindikahiye. Ce
sede merxasen Kurdan li erd u kola
nan be x:wedl u x:wedan diminin. Mirin 
O kuştina Kurdan wilo erzan buye ku 
ji rojnama re nabe nOçe! Eglten 
Kurdan di bin sergoyan de veşartine. 
Ji alik! ve dijmin Kurda O Kurdistane 
seranser weran O xopan dibe. Feleka 
xaln carek din li ser Kurdan belnsat u 
becemel digere. x:wena Kurda ·be rO
met O erzan diherike; dijmin, dijmine 
bebext, nemerd O xayin wekl gure 
dev bi x:wen bi hemO hez O quweta 
x:we di Kurdistan de cirida dide, dive: 
"Ne ji min be de Kurd goşte hev bix
win. Ez Kurda ji hev diqetinim ." Ji 
xwe herdem ewha bOye. Ewil Kurdan 
li hembere hev radikin , berlhev didin 
paşe ji 'ciba li x:we dikin O rola haki
miye dilizin.' 

Ev brinek kevnar O ragirti ye. Di
roka me bi ve listike buhiri. Edi bes e. 
Edi bes e em bOn reqsok! Edi bes e 
Rome bi me leylst a em li ser peçlka 
reqisandin. Qenebe em nebin sede
me qetla x:we. Dibe em hev zanibin O 
rumete bidin hev. Em qedre hev big
rin u li ser hevbin de ewha bi riheti 
bime neye leylstin. 

Ya dix:wiye, rast eve ku siyaset
vanen Kurdan, iro ji, ji tarlxe dersa 
mezin u pewlst nesitandne .. Tro cardin 
Kurd li çar kinar in O wekl çarsedsal 
bere Ehmede Xani goti "Armanc in 
bo tire qeza." 

Yek hewlekariyek heye ku em ne
kevin dahfik O listiken dijminan, ew ji 
eve: Dive qadroyen siyasi, reber u 
rexistinen Kurdan, di hemu demi O 
qadi da, berjwendi O maten geleri di 
ser hemu hesaben şexsi; malbati, 
grubi O partiyetiye de bigrin . Mat u 
berjewendiye netewi O hemwelatiye 
heta ko em di ser hem O tişti de negrin 
o ve ditin o perspektlfe daneynin peş 
x:we, eme hej pir li ser peçika bene 
reqisandin. 

Dibe em mezin bitikirin. Fikren 
rojane O hesaben piçOk kar O bare 
miroven plçuk e. Tu kar ji iro de ji bo 
sibe naye heştin. Tişte ku iro em 
dikin, reç O pirezen me neynika qarek
tere me ye O di eynl wexte de nlşan e 
ji bo kar O kirine me yen bişeroje. Ji 
we bone, pewlst e ji iro de esase poli
tika O armanca şoreşa · netewi bete· 
daxuyan kirin O ev daxuyani bi bext, 
dilsozl O bi plvandini beta tetbiqkirin. 
Ango, wek mezinen sibe, wek dew
letbOne amadakari ji nuha ve pewist 
e. 

Gelek gring e ku kiryar u tetbiqa
ten welatperweri O şoreşgeri ji yen 
kontra O ·dewleta kolanyalist diktator
ya! weki reş O sp! bete veqetandin. 
Welatparezi dive ne tenebi dax:waz O 
mebesta x:we, her wusa bi ehlaq, hi
qOq, x:weşdltinl O demokratikiya x:we 
jl behempa O aşikar be. Ki ku dive 
Kurd hov in? KI ku dive Kurd ji hiqOq 
O demokrasiye, ji xweşl O x:weşika
hiye tam nakin? Dive em bi kirine x:we 
yen welatparezl ewana rureş a 
şermezar derlnln. Le mixabin ~u !ro 
reş O sp! li welate me li nava hev 
ketiye O ev yeke ku dile mirovan reş 
d ike! 
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Kurdi layi zimanen .din yen fndo
Ewrupl, zirnaneki tawangbar e. Te ve 
yeke ko di binyaden wOşeyen Kurdl 
de, ji aliye erken wanan yen rezimani 
O di bOyinen wanan de guhertinin . di
bin. Ev guhertin di sere , naviya O tali
ya binyaden wOşeyan de pek ten . 
Guhertinen ko di binyaden lekeran de 
pek ten, li gora azinina, di hin dem O 
awayan de, di çevandina lekeran de 
dibin. 

Seba ko tawangbariya lekeran bi 
awayekl farah nehatiye lekolln, haya 
gelek kesan ji tawana lekeran nlne. Ji 
ve nezaniye, bi piranl, di vi warl de 
gelek çewtl tene kirin. Kirina van çew-

. tiyan dibine mebesta tekçOyina Kurdl. 
De em nebina mebesta tekçOyina Kur
di, dive tawangbariya lekeren Kurdl 
bene nasln. Bi ve yeke jl we ber bi 
zirnaneki yekbOyl O zanistl ve gaveke 
din be avetin . 

Layi ko te zanln lekeren Kurdl du 
beş in. Lekeren birist O lekeren berist. 
Lekeren birist di nav xwe de diveqetin 
se, lekeren berlst diveqetin du koman. 
Tawang di van koman de, di her demi 
de ne weke hev in. Tawanga wanan di 
deme n lekere de ji h ev cida ne.· 

Herwekl: 

A) Tawanga lekeren birist di koma 
yekemln de: 

a) Di dema be de. 

Leker : aferin, baweşkin , xeyldin, 
buhurin. 

Nlşe: 

- Bi ve lekollne we hej gelek berhe
man biafer~nl. 

- Behina geya we min bibaweş-
kenl. 

-Te, hevalan ji xwe bixeyid~nl. 

- Eze te bibuhur~nime wl aliye ave. 

Tegiheştin : 

1) Lekeren (aferin) , (baweşkln) , 

(xeyidln), (buhurln) , dawlneya masdar 
(n) sitandine. Bi avetina ve dawlneye 
li dawiye binyaden van lekeran (afer!), 
(baweşkl) , (xeyidi) , (buhuri) dimlnin. 

2) Layi ko di hevoken nlşeya jor de 
te dltin, bi bikaranlna wan binyadan di 
dema lekere ya (be) de, hin guhertin 
dibin. Olsa layi ko te dltin denge (1) ya 
wan binyadan xwe bi denge (e) digu
herenin. 

3) Peşgira (bi) te ber lekeran, wa
na di dema (be) de bikar tenl. Le dive 
ev peşgir bi dawlneya karlbOne (de) 
ra be bikaranln. Peşgira karlbOne (de) 
di bikaranlna de di awaye (e) de te 
ber cihnaven kesin an wOşeyen din, 
wanan bi peşgira (bi) ra, di dema (be) 
de bikar tenl. Herwekl: Layi ko di 
hevokan de (we), (te), (eze) hatine 
bikaranin. Ew (e), dawineya karibOne 
(de) ye. Ji dela ez de, bOyiye (eze), 
(tu) bOyiye (te). 

b) Di awaye fermani de. 

Lekeren birist yen koma yekemln 
di bikaranlna awaye fermani F peş
gira (bi) disitanin. Le di hevokan de, a
rlkariya dawlneya karlbOne (de) ra
sitenin. Binyaden van lekeran denge 
xwe ye (1), bi denge (e) diguherenin. 

Herwekl: 

Leker: dexisin, debirin. 

. : 
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Di ware zirnaneki 
YekbOyi O Zanisti de: 3 

TAWANGA LEKERAN 

Nlşe: 

-Tu jl wl na ji xwe bidexis~ne . 

- Van kesan mideke bidebir~ne. 

c) Di dema nOha de 

Lekeren birist, yen koma yekemin, 
di dema nOha de peşgira (di) di
sitenin. Bi sitandina peşgira (di) bin
yaden van lekeren denge xwe ye (1) bi 
denge (e) diguherenin. 

Herwekl: 

Leker: alisin, gindirin. 

Nlşe: 

- Çelek golike dialis~nl. 

- Hirç ji çiye keviran digindir~nl. 

Binyaden (alisl) O (gindiri) denge 
xwe ye (1') bi denge (e) guhertine. 

B) Tawanga lekeren birist di koma 
duyemln de. 

a) Di dema be de. 

Leker: guheztin, buwartin, paras-
tin, guhertin . 

Ni şe: 

- We mala xwe ji vir biguhezenl. 

- Te F ve qerqeşOne bi hesani bi-
buwarenl. 

-Te kengl mafen me biparasenl? 

- Dive tu F mejiye xwe biguherenl. . 

Tegiheştin : 

1) Lekeren (guheztin) , (buwartin), 
(parastin) O (guhertin) dawlneya mas
dar (in) sitandine. Bi avetina ve dawl
neye li dawiye binyaden van lekeran 
(guhezt), (buwart) , (parast) O (guhert) 
diminin. 

2) Layi ko di hevoken nlşeya jor 
de te dltin, bi bikaranlna wan binya
dan di dema lekere ya (be) de, hin 
guhertin dibin. Olsa layi ko te dltin, 
denge (t) ji binyada lekeran dikevin, 
denge (e) te şuna denge (t) . 

3) Peşgira (bi) te ber lekeran, bi 
wanan ve dizeliqin, wana di dema be 
de, bi dawlneya karlbOne (de) ra, bi
kar tenl. 

b) Di awaye fermani de. 

Lekeren birist yen koma duyemln 
di bikaranlna awaye fermani jl peş

gira (bi) disitenin. Le di hevokan de 
arlkariya· dawlneya karlbOne (de) na
sitenin. Denge (t) ji binyadan dikevin, 
denge (e) te şuna denge (t). 

Herwekl: 

Leker: buwartin, guhertin. 

Ni şe : 

- Bi hewla xwe van rojan bibu
war~ne . 

-Tu jlliçeki xwe biguherene. 

e TORT 
c) Di dema nOha de 

Lekeren birist, yen koma duyemln, 
di dema nOha de peşgira (di) disite
nin. bi sitandina peşgira (di), denge (t) 
ji binyadan dikevl, denge (e) cihe 
denge (t) digiri. 

Herwekl: 

Leker: guheztin, parastin. 

Nlşe: 

- Ew F mala xwe ji vir diguhez~nl. 

- Ew bixwe xwe diparas~nl. 

Binyaden (guhezt) O (parast) den
ge xwe ye (t) bi , denge (e) guhertine. 

C) Tawanga lekeren birist di koma 
seyemin de. 

a) di de ma be de. 

Leker: dawiyandin, debirandin, fati
sandin, feliqandin. 

NI şe : 

. - Edi we vı karı bidawiyenı. 

- Ew xwe we bihesanl bidebir~nl. 

- Bi van çewtiyan we me bifatis~nl. 

- Te bi çi vi zebeşl bifeliqenft 

Tegiheştin : 

1) Lekeren (dawiyandin), (debiran
din), (fatisandin) O (fellqandin) dawl
neya masdar (in) sitandine. Bi avetina 
ve. dawlneye li dawiye binyaden van 
lekeran (dawiyand) , (debirand), (fati
sand), (feliqand) diminin. 

2) Layi ko di hevoken nlşeya jor 
de te dltin, bi bikaranlna wan binya
dan di dema lekere ya. (be) de, hin 
guhertin dibin. Olsa layi ko te dltin, 
denge (a) xwe bi denge (e) digu
herenl. Denge (d) ji binyade dikevl. 

3) Peşgira (bi) te ber lekeran, bi 
wanan ve dizeliqin, wanan di dema be 
de, bi dawlneya karlbOne (de) ra, 
bi kar ten i. 

b) Di qwaye fermani de. 

Lekeren birist yen koma seyemln 
di bikaranlna awaye fermani de F 
peşgira (bi) disitenin. Le di hevokan 
de arlkariya dawlneya karlbOne (de) 
nasitenin. Binyaden van lekeran jl 
denge xwe ye (a) bi denge (e) digu
herenl. 

Herwekl: 

Leker: debirandin, qehirandin. 

Ni şe : 

- Edi tu xwe bidebir~ne . 

- Hew we diya xwe biqehir~ne. 

Binyaden (debirand), (qehirand) 
denge xwe ye (a) bi denge (e) guherti
ne. 

c) Di dema nO ha de. 

Leken3n birist, yen koma seyemin, 

di dem nOha de peşgira (di) disitenin. 
Bi sitandina peşgira (di) binyaden van 
lekeran denge xwe (a) bi denge (e) 
diguherenl. Denge (d) ji binyade dike
vl. 

Leker: guherandin, baxşandin . 

- Li gora rawşa xwe diguher~ni. 

- Di her cari de te dibaxş~nin. 

Binyaden (guherand) O (baxşand) 
denge xwe (a) bi denge (e) digu
herenin. 

D) Tawanga Lekeren berist. 

Beristiya lekeran ne giredayl ti azi
ni ye. Le lekeren berist di dem o ke
sen lekeren xwe ditawenin . 

Herwekl: 

a) Di dema be de. 

Leker: ditin, hiştin, gotin, hatin. 

Nlşe : 

- Eze te beyani bibinim. 

- We dile xwe ji te biMii. 

-Te gotina xwe ya tali bibeji. 

- Li vegere we pertukan bibeni. 

Tegiheştin. 

1) Lekeren berlst (ditin), (hiştin), 

(gotin), (hatin) di dema be de hatine 
bikaranln. Ev leker xwe bi tevayl 
tawadine. 

2) Lekeren berlst di de ma be de bi 
peşglra (bi) O dawlneya karlbOne (de) 
ra hatine bikaranln. 

b) Di dema nOha de. 

Leker: ditin, hiştin, gotin. 

t;.Jişe : 

- Ez te baş dibinim, 

-Tu vena ne bi dile xwe diMii. 

- Ew di derbareyl min de çi dibeji. 

Tegiheştin. 

1) Lekeren berist (dltin), (hiştin) , 

(gotin) di dema nOha de hatine bikara
nin. Ev leker xwe bi tevayi tawandine. 

2) Lekeren berlst di dema nO ha de 
peşgira (di) sitandine. 

c) Di awaye fermani de. 

Leker: ditin, hiştin, gotin. 

Nlşe: 

- Pertuke li wir bih~le. 

- Hevalekl ji me bibine. 

-Tu dlsa ya xwe bibeje. 

Tegiheştin : 

1) Lekeren berist (dltin), (hiştin), 

(gotin) di awaye fermanlde hatine 
bikaranln. Ev leker xwe bi tevayl ta
wandine. 

2) Lekeren berist di awaye fermani 
de peşgira (bi) disitenl. 

E) Lekeren ko xwe bi tevayl, di 
awaye fermani de ditawenin. 

Leker: anin, çOyin, hatin. 

- Ewren reş baran Mnin. 

- Ezji nO ve t~m 

-Tu ji bi me ra were 

- Pişt ra tu jl here. 

Tegiheştin: 

Lekeren berlst (anin), (çOyin) O 
(hatin) ne giredayl ti azin O demi xwe 
ji bini ditawenin. 
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ismail Bozgil Bayram Yilmaz Şefik Yilmaz 

Di ıo·e Gulana 1992·an de, dişere 
azadiya gele Kurd de şehTd ketin. 

Biranina wan di tekoşTna me de diJT. 

Li ser nave malbata wan Li ser nave komek şoreşger O 
demokraten Hezoye 

fg!MJ~IRl 0000@~ 

\ . 

Navenda NOçeyan- Sekretere 
Gişti ye TKEP(Partiya Komunhist a 
Ked a Tirkiye)'e Teslim Tore di roja 
5,5.1993'an de li Stenbole hat gir
tin. Teslim Tore O hevalen xwe piş
ti ku hatin girtin, ji çapemeniye re 
weki "terorist" hatin nişandan. Gir
tina Teslim Tore O hevalen wi O 
weki teroristan nasandina wan tep
kiyek mizen dit. Rexistin O sazge
hen demokratik bi belavok O nivi
san tawre dewlete protesto kirin. Di 
roja 12.5.1993'an de li Stenbole, li 
Odeya Tabiban civinek çapemeni
ye hat çekirin. Di civine de li ser te
roristnebOna Teslim Tore hat ra
westin. 

Pişti girtina Teslim Tore li hun
dir O li dervaye welat qampanya
yen "ji Teslim Tore re azadi" dest 
pe kirin. 

Li ser girtina T.Tore O hevalen 
wi bi nave Komita Navendi ya 
TKEP'e beyanek hat kirin. Di be
yane de ewha te gotin: "Polis weki 

LONDRA (Medya Güneşi)
"The Living Fire" ya da Yaşayan 
Ateş adlı 1. Kürt Festivali Londra' 
da yapıldı. 

Avrupa dışındaki dünya ulus
larının sanat ve kültür çalışmaları
nı sergilernede uzman bir kuruluş 
olan "World Circuit Arts", Mart ve 
Nisan aylarında Londra'da "The 
Living Fire" (yaşayan ateş) adıyla 
bir Kürt festivali düzenledi. 

Yoğun bir ilgi ile karşılanan 
festival ilk Kürt filmi olan "Beko 
Için Bir Türkü" ile 12 Mart'ta açıldı. 
Profesyonelce bir organizasyon i
çinde devam eden festivalde Kür
distan'ın tüm parçalarından sanat-

Haber Merkezi- Istanbul'da faa
liyet gösteren Halk Kültür Derneği 
5.5.1993 tarihinde Istanbul Valiliğin 
emri ile "Tüzük hükümlerine aykırı 
faaliyette bulunduğu" gerekçesi ile 
faaliyetten alı konularak mühürlendi. 

Halk Kültür Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Üzeyir Avcı tarafın
dan yapılan basın açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: "Biz HKD ola
rak her tür anti-demokratik yasal ve 
keyfi uygulamaların karşısına dikil
dik ve direndik. Özelde HKD'nin, 
genel olarak tüm demokratik, barış
çı kişi, kurum ve kuruluşlar üzerin
deki baskıları kınadık. Bunları çeşitli 
türden etkinliklerle kamuoyunada 
teşhir ederek, iktidarın bu ikiyüzlü 

Teslim Tore 

operasyonen din bi mizansenen 
cOrbicGr xwestiye ku Sekretere 
Gişti ye Partiya me di nav raya giş
ti de biçCık nişan bide. De ve qam
panyaya derew a "teroristiye" a li 
diji partiya me O sekretere me en
cam nede. Em bang li raya gişti di
kin ku li Teslim Tore xwedi derke
vin." 

çılar yer aldı. Kürt ressamlarının 
resim sergisi, Kürt şairlerinin şiir, 
Kürt şarkıcılarının müzik dinletile
riyle süren festivalde Kürt müziği, 
Kürt yemekleri, Kürtlerin dini ina
nışları, halıcılık ve dokumacılık, 
Kürt edebiyatı, Kürt tarihi vb. ko
nularda da konferans ve kurslar 
düzenlendi. 

Bu arada festival kapsamında 
Kürtlerin geleneksel bayramı olan 
Newrez Londra'nın ünlü meydanı 
Trafalgar Squar'da ateşler yakıla
rak kutlandı. 27 Mart'ta ise Kürt 
ozanı Şıvan Perwer tarafından bir 
konser verildi. Konser Ingilizlerin
de yoğun ilgisini çekti. 

: ::::·· 

politikasını açığa çıkarmaya çalıştık. 
"Mart ayından buyana yaşadığı

mız üstüste baskınlarda da, deme
ğimizi kapatmak için birtakım sudan 
gerekçeler yaratılmaya çalışıldı. 

"Bu türden uygulamalar demok
ratik hak ve özgürlükler mücadelesi
ne olduğu kadar, Kürt dilinin, kültü
rünün ve sanatının gelişmesine ve 
Kürt kimlik mücadelesine de vurul
muş bir darbedir. 

"Barış, onu savunanları sustur
makla gerçekleşemez. 

"Barış, demokrasi ve değişim
den yana olan tüm güçleri ve tüm 
insan hakları savunucularını özgür
lük için dayanışmaya, sesimizi yük
seltmeye çağırıyoruz." 
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Baştarafı s.16'da 
Bemo üslerimize yönelik top atışları 

oldu. Daha çok Kaladiza, Çilwarduran, 
Bemo üslerimiz top atışiarına hedef ol
maktadırlar. Bunun yanısıra Kanimaran, 
Koxilan ve Pencewin yörelerinde rejim 
kuvetlerinin sınırı geçip beş kilometre içe
rilere kadar girdiğini öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

M.G: Top atışları ne zamandan 
beri sürmektedir? 

H.Ş: Hava saldırılarından kısa bir sü
re sonra ve belli aralıklarla bugüne değin 
süregelmektedir. Burada dört günden 
beri durduğunu söylemiştim, ancak diğer 
yörelerde, mesela Casusan dağlarına ve 
Bemo'ya yönelik saldırılar devam etmek
tedir. 

M.G: Do{Ju Kürdistan'ın sınır böl
gelerinden Şemdinli'ye göçün başladı
{Jını radyolardan duyduk, doı:Jru mu
dur? 

H.Ş: Sağlıklı haber alamadığımızdan 
bir şey söyleyemem. 

M.G: Kürdistan Hükümeti'nin ara
buluculuk etmesi için lran'a bir heyet 

gönderdi{Ji söyleniyor, bu konuda ne 
söylemek istersiniz? 

H.Ş : Bu konuda da bize henüz resmi 
bir bilgi gelmediğinden birşey diyemem. 
Bu heyetin ne amaçla gittiğini de bilmiyo
rum, ,ama Iran ' ın sözüne güven olmaz ve 
her zaman olduğu gibi, iki yüzlüce davra
nacağından kuşkumuz yok. Kürtler ve 
Kürdistan'a yönelik politikası da net ve 
açıktır, tarif gerektirmez. Heyetin gidişi 

üzerine yorum yapmak için henüz vakit 
erken ancak heyet döndükten sonra 
yorum yapılabilir. Parti olarak bizler açı
sından heyet döndükten sonra yorum 
yapılabilir. Parti olarak bizler açısından 
bir şeyin değişmeyeceğini rahatlıkla söy
leyebilirim. Rejim bazı yalan vaadlerde 
bulunabilir, ama o da diğer vaadleri gibi 
hiç bir değeri olmayan sözlerden öteye 
gitmez. Özellikle Irak Kürdistanı'ndaki 
son gelişmelere de muhaliftir ve bunu 
açıkça belirtiyor, gizleme gereğini duy
muyor. 

M.G: Teşekür ederiz. 

H.Ş: Ben teşekür ederim. 

Azad Şatehi 

Keça Kurd 
LEYLA QASIM 

Di sala 1974'an de ji ali rejima 
kolanyalist a Baase ve hat idamkirin. 

Biranina tekoşina we O hemO jinen 
şehid en Kurdistane we di tekoşina 
me de biji. 

Zeki Adsiz 
Sekretere Gişti ye TSK'e 

Urfan Alpaslan 
Alikare Sek. Gişti ye TSK' e 

Peşengen merxas en tekoşina rizgariya netewi 
yen Kurdistane! 

Di van rojen ku tekaşina serxwebQna Kur
distane dixwaze di nav sinaren dewleten dagirker 
de be fetisandin, em betir beriya we dikin. 

Ş~~~W® A~~~~ 
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Adresi 
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Hesap numarası : 
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istanbul-Beyazıt Şubesi, 
010322-6 Nolu Hesap 

Lütfen abone bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuzun bir fotoko

pisini gazsternize gönderin. 
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Mollalar reıımının hava .. 
bombardımanı ve karadan top a- ,,,.,_ 
tışlarına hedef olan PDK(Kür-

. distan Demekrak Partisi)-ıran'ın 
merkez üssünün bulunduğu böl
gede denetimi yine kendi peş
mergeleri sağlamaktadır. 

Bizi kampın g i rişinden alıp 
"Defteri Siyasi" (Polit Büro)nin 
bulunduğu yere götüren araba-

PDK-iran Polit Büro Üyesi Hasan· Şerefi iran'ın 
son saldırılari jJe il-gili olarak 

gazetemizin sorularını yanıtladı 

savunup güçlendirmeyi düşünü
yoruz. Henüz düşman saldırıya 
geçmeden istihbaratını aldığımız
dan, ondan önce hazırlığımızı 
yapıyoruz. Peşmergelerimiz tier 
yerde mevzilerini güçlendiriyor, 
muhtemel bir sadırıya karşı a
larmda bekliyorlar. Üslerimize 
yönelik her türlü saldırıyı geri 
püskürtecek gücümüz vardır ve 
sonuna kadar direneceğiz. Kür
distan Hükümeti ve Kürt halkı da, 
topraklarına yönelik herhangi bir 
saldırıya karşı koymaya_ hazırlanı
yor. öte yandan dünya demok
ratik kamuoyu böyle bir saldırıya . 
karşı kayıtsız kalmayacağını çe-

da, müzisyen bir aileden gel€1n 
Doğu Kürdistanlı ünlü sanatçı 
Bljeni Kamkar' ın insanı sarhoş 
eden müziği çalınıyordu. Ve 
"Roj! cejne çawekanim niewsi-
mi azadi ye (Bayram gunü bu 
gözüm, özgürlük mevsimidir)" 
diyordu. Oysa hala doruklarında karı n 
erimediği "Kürdün dostu" dağlarında, 
bahar· yağmuru altında alarmda bekle
yen peşmerge gruplarının görüntüleri, 
bölgede soğuk savaş yellerin in hüküm 
sürdüğüne işaret ediyordu. Ama kam
pın günlük yaşamında anormal bir 
durum sezilmiyordu ve görüştüğümüz 
peşmergelerin morallerinin bayli yüksek 
olduğunu görüyorduk. 

Çevre köylerden yüzün üzerinde in
sanın gönüllü olarak peşmerge güçleri
ne katıldığını, Hewler'de binlerce insa
nın katıldığı bir protesto gösterisinin ya
pıldığını ve Kürdistani Cephe'nin olası 
bir saldırı karşısında topraklarını savun
mak için önlem aldığını söylüyor, PDK-1-
ran sözcüsü. Evet, Kürtler için bayramın 
anlamı bu olsa gerek ve ulus olarak her 
türlü saldırıya karşı koymaları da, özgür
lükbaharın ı n başlangıcı na işarettir. 

Son gelişmelerle ilgili sorularımızı 
PDK-Iran Polit Büro üyesi Has.an ŞE-
REFi yanıtlıyor: · 

Medya Güneşi: Sayın Şerefi, Iran 
rejiminin son saldırılarının mahiyeti
ni kısaca değerlendirebilir misiniz? 

Hasan Şerefi: Tabi, bildiğiniz gibi 
13 Mart 1993'te Islami rejiminin, dokuz 
savaş uçağının katıldığı bir hava saldırı
sıyla, merkez dahil üslerimizi bombardı
mana tutması sonucu dört peşmer
gemız şehit oldu ve yirmiye yakın insa
nımız da yaralandı. Biz, Islami rejimin 
bu saldırılarının bir rasiantı sonucu 
olmadığını, aksine dünya kamuoyunun 
tepkisini ölçmeye yönelik bilinçli bir 
manevra olduğu inancını taşıyoruz. Bu 
saldırı aynı zamanda ABD ve müttefik
lerini deneme amacını !aşıyordu. Çün
kü, bu bölge Irak Kürdistanı sınırları 
dahilinde ve 36. paralelin içine girmek
tedir, yani müttefik kuwetlerin dışındaki 
yabancı uçakların uçuşuna yasak böl
gedir. Biz biraz da bundan dolayı yanıl
dık, nöbetçiler ilkin müttefik uçaklarıdır 
diye anında karşılık vermemişler, yoksa 
bu uçaklar böyle rahat dalış yapıp geri 
di:inemezlerdi. öte yandan rejim bu sal
dır ıyla Kürdistan Bölge Hükümeti'nin ve 
dolayısıyla Irak'ın tepkisinin ne olacağı
nı öğrenmek istiyordu galiba. Çünkü bu 
saldırı aynı zamanda onların toprakları
na da, bir tecavüzdü . Ne yazık ki, Iran 
rejiminin bu saldırısına karşı hiç kimse
den gereği gibi bir tepki gelmedi. 

Bundan dolayı, Islami rejimin bir 
daha üslerimizeve Irak Kürdistanı , top
raklarına el uzatmak isteyeceğini zaten 
bekliyorduk. Ve beklediğimiz gibi de, 

''Her Türlü Saldırıya 

Karşı Hep Direneeeğiz!'' 
bugün Islami rej im bugünkü Iran-Irak 
sınırına askeri kuwet yığınağı yap ıyor, 
en ağ ı rtoplarını sınıradayıyor. Aldığımız 
duyurnlara göre rejim geniş çaplı bir 
saldırı başlatma hazırlığı içindedir. 
Onlar henüz ikinci saldırıyı başlatma
dan biz onların planlarını bir bildiriyle 
kamuoyuna açıkladık. Bildirimizden kı 
sa bir süre sonra, yani 19 Nisan'dan 
buyana, merkez üssümüzün yanı sıra . 
partimizin diğer bazı üslerine de, hedef 
alıp topa tuttular. Bizim açı m ız dan f<!r
ketmez biz za- · 
ten savaş içinde
yiz, gerekli ted
birlerimizi alıyo
ruz. Ama, üzül
düğümüz nokta 
yerli halkı n bu 
saldırılardan bü
yük zarar gör
mesi ve yaklaşık 
üçbin çocuk, ka
dın ve yaşlı köy
lünün henüz ye
ni inşa ettikleri 
yerlerini yurtları nı 
terkedip göç et
mek zorunda 
kalmalarıdır. Öte 
yandan rejını, 

hem bu taraftaki 
hem öte taraftaki 
halka, top atışi a
rına hedef "ol
mamaları" için. 
köylerini boşalt -

kaldırmak istiyor. Rejimin bu sald ı rıs ı nın 
çifte amacı var. Birincisi PDKI'nin üsleri
ni ortadan kaldırmak, ikincisi de Kür
distan'daki demokrasi sürecini dumura 
uğratn:ıaktır. Yani saldırının tek muhata
bı biz değiliz . Bu saldırı Kürdistan Hü
kümeti'nin hüküranlığına, Güvenlik Kon
seyi kararlarına dolayıs ıyla ABD ve müt
tefiklerine yönelik bir saldırıdır . Do
layısıyla bu saldırıların dolaylı, dolaysız 
tüm muhataplarının üzerlerine düşeni 
yapmaları gerekir. Yani Islami rejimin 

Güvenlik Kon
seyi kararlarıy- · 
la ve devletler 
arası sözleş
melerle alay et
mesine izin ve
rilmemelidir. 
Iran reı;mının 
planlarını, özel
likle de Irak Kür
distanı'na yöne
lik projesini bo
şa çıkarmak 
hepimizin göre
vidir. 

M.G: Her 
ne kadar düş
manın niyeti 
açık olsa da, 
size göre son 
saldırıdan 

kasıt neydi? 

ma çağrısında Hasan Şerefi 
bulunmuş. öte 

ıFoto : Medya Güneşi) 

H.Ş: Saldı
rı iki boyutlu
dur. Birincisi, 
Iran Kürdista-

taraftaki köylerine resmi çağrı yapmış, bu 
taraftakilere de lrak'a resmi tebliğ yaparak 
iletmiş . 

M.G: Olası genel bir saldırıya 
karşı ne gibi önlemler aldınız? . 

H.Ş: Bu saldırı salt bize yönelik bir 
saldırı değil, sald,ı rının amacı Irak Kür
distanı ' ndaki mevcut hükümeti ortadan 
kaldı rmak ve istikrarı bozmaktır. Ikinci 
bir nokta olarak da rejim bu planla ABD 
ve müttefiklerine Güvenlik Konseyi'nin 
kararlarını tanımadığı mesajını vermek 
istedi. Islami rejim komşularının toprak
larına el uzatmak isti}'Or. Özellikle de, 
ABD ve müttefiklerin in hava saldırıla rı 
na karşı himaye ettikleri Irak Kl.L'-· 
distanı ' nı seçmesi de anlamlıdır . Kı
sacası Iran Islam rejimi kargaşa çıkar
mak ve demokrasiden öcüden korkar 
gibi korktuğu için komşu larının deneyle
rin i de, daha işin başındayken ortadan 

nı'ndaki son 
gelişmelerdir. Çünkü, rejim muhalefetin 
günden güne boyutlanarak geliştiğini 
ve halkın da aktif mücadelede yerini 
aldığını gözleriyle görmektedir. PDK
I'nin bu mücadelenin belkemiği ve yön
lendiricisi olduğunu da biliyor ve o yüz
den saldırıyor. Ikincisi, rejimin dünya 
kamuoyu nezdinde içine g i rdiği yalnızlık
tır, çıkmazdır ve diplomatik alanda köşe
ye sıkışmış olmasıdır. Kürt halkının mü
cadeleye ilgisi ve katılımı artıkça rejimin 
korkusu da, o oranda artmaktadır. Re
jimin bir başka korkusu da, kendi iç 

· çelişkileri ve içine düştüğü ekonomik kri-
ze halkın tepkisidir. Sınırda yaratacağı 
:,argaşayla dikkatleri başka yöne çek
mek ve bir nebze rahatlam ak istiyor. 

M.G: Bu saldırılara karşı misille
me yapmayı veya mücadeleyi boyut
landırmavı düşünüyor musunuz? 

H .Ş: Herşeyden önce mevzilerimizi 

şitli vesilelerle dile getirmektedir. ABD 
ve Müttefikleri de, hava saldırısından 
ötürü rejimi uyardılar. 

M.G: Dünya demokratik kamuo
yunun bu saldırılar karşısındaki tep
kisini yeterli görüyor musunuz? 

H.Ş: Yeterli olmasa da bir tepl;inin 
olması olumluya işarettir. Ama bizim 
için halkımızın tepkisi daha onemlidir. 
Örneğin Iran Kürdistanı halkı Piranşar, 
Bakan, Meriwan ve Mahabad'ta birçok 
kitle gösterileri düzenleyerek, rejimin 
üslerine saldırdı, tepkisini açıkça dile 
getirdi. Irak Kürdistanı'nda da çeşitli 
protesto eylemleri yapıldı. Halk yürüyüş 
ve gösterilerle tepkisini ifade etti. Iran 
rejiminin topraklarına saldırmasından 
doğan rahatsızilkiarını açıkça be_lirttiler. 
Bütün bunların yanısıra, halkın çoğunlu

·ğu partimizle olan dayanışmalarını dile 
getirmek için bizi ziyarete geldiler, mek
tup ve telgraflarla olaydan duydukları 
üzüntüyü dile getirdiler ve ciddi bir sal
dırı olduğu taktirde bütün varlıklarıyla 
yanımızda yer alacaklarını ifade ettiler. 
Bizim için bu önemlidir. Dünya kamuo-

, yunda olayı kınayan tepkiler oldu. ABD 
ve Avrupa devletleri de, saldırıları kına
dılar ve olayı sorumsuzluk olarak değer
lendirdiler. 

M.G: Genelde Kürt ulusal kurtu
luş güçlerinin tutumunu nasıl bulu
yorsunuz ve onlardan beklentileriniz 
nelerdir? 

H.Ş: Biz parti olarak kendimizi sa
vunacak güçteyiz. Ama, başta Kürdis
tani güçler olmak üzere Irak'lı tüm güç
ler, radyo ve diğer iletişim araçları vası
tasıyla şu veya bu şekilde rahatsızlıkla
rını dile getirmişlerdir, gerektiğinde karşı 
koyacaklarını da belirtmişlerdir . Radyo
lardan duyduğumuz kadarıyla Irak, 
Iran'ın Bağdat elçisini çağırarak saldırı
ların durdurulmasını istemiş. Burada 
daha çok halkımızın sıcak ilgisine min
nettar olduğumuzu ve bir kısım halkın 
henüz yeni inşa ettiği evini barkını ter
kedip göçmek zorunda kalmasına üzül
düğümüzü belirtmek isterim. 

M.G: Saldırılardan en fazla zarar 
gören yöreler hangileridir? 

H.Ş: Rejim, kuzeyden güneye ka
dar uzanan bugünkü sınır hattı boyunca 
kuwet yığınağı yapmış , toplarını yerleş
tirmiş ve bu topların yönü şu an bulun
duğumuz yerdir. Yani hedef, PDK-1 üs
leridir. Daha dört gün önceydi merkez 
dahil bazı üslerimize yönelik top atışları 
oldu. Daha çok Kaladize, Çilwarduran, 
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