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BiNGÖL OLA YI 
BAŞLANGlÇ Ml SONuç· MU? 

Kürt sosyalist, devrimci ve yurtseverlerine 
teslimiyet ve onursuzluğu dayatan, geleneksel inkar 
ve imha politikalarından vazgeçmeyen TC'nin bizzat 

kendisi, Bingöl olayının esas sorumlusu değil mi? 
Ölen askerler insan da, Kürt yurtseverleri "kurbanlık 
koyun" mu? Bu ve benzeri soruların soğukkanlı ve 
gerçekçi bir biçimde ele alınması gerekir ki sapla 

saman birbirinden ayrılabilsin. • 

Sayfa 2 

9 
• 

Haber Merkezi- 25 Mayıs'ta Elazığ-Bingöl karayolunu kesip kimlik kontrolü 
yapmakta olan ARGK birlikleri 33 asker ve 2 sivili öldürdüler. Basına yansıyan 
bilgilere göre, gerillaların yol kesme eylemi sırasında sivil bir araçta bulunan 
askerler, teslim alındıktan sonra öldürüldü. ARGK Bölge Komutanliğı tarafından 
olayla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, öldürülen asker sayısı 41 olarak-belir
tilirken, olayın, gerillaların yol kesme eylemi sırasında devlet güçleri tarafından 
kendilerine ateş açılması üzerine meydana geldiği belirtildi. 

Olaydan sonra ARGK gerillalarına yönelik olarak başlatılan operasyonların, 
Palu, Genç, Solhan, ve Lice ilçeleri arasındaki dağlık alanda yoğunlaştığı, ope
rasyonların Korgeneral Necati Özgen tarafından yönetildiği bildirildi. Çatışmaların 
ikinci gününde Memdo (Bilaloğlu) köyü yakınlarında iki gerillanın cesedi bulundu. 
PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, olaydan sonra KURD-HA'y-a verdiği de-

~ 

Devamı s. 14 'te 

sayfa 4 

Yıl: S 

Sayı: 31 

SOOOTL 

(KDV Dahil) 

KURD Ll EWRUPA 
~ ' 

RABUN-SER PIYAN 
BONN, STOCKHOLM, LOND
RA (Medya Guneşi)- Di bin 
sloganen "Ji bo Kurdistaneka 
azad O yekitiya netewi em he
zen xwe xurt bikin" O "Gele Kurd 
aşti O mafen xwe yen netewi O 
demokratik dixwaze" hez o re
xistinen Kurdistana BakOr; PKK, 
YEKBÜN, PSK, Hevgirtin-PDK, 
RNK(KUK), TSK, PRK-(Rizgari) 
O KAWA li Bonne, li Londraye O 
li Stockholme meş O miting 
çekirin . 

Meşa heri mezin li Alman
ya, li bajare . Bonne çebO; di 
dora 1 00-120 hezar kes i de mi
rov beşdari ve meşe bOn. Ha
wirdor bi rengen kesk, sor O zer 
hat xemilandin; meşin di hewa
yek cejne de derbas bO. Hin 
kesen ku beşdari mitinge bOn, 
li hembar bergeha yekitiya ne
tewi hestiren çaven xwe rane
girtin. 

Di mitinge de bi muzil<a 
ozane Kurd Seid Gebari re 
marşa netewi ya gele Kurd Ey 

. Raqib hat xwendin O ji bo şe
h iden Kurdistan.e daqiqeyek li 
ser piyari rawesta rezgirtine 

. çebO. Kesen .ku beşdari mitinge 
__ __. ,bOn · ji çar . milan (Josephohe, 
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Devlet, ateşkesi kabul etmemekle 
daha ne kadar ayak diretecek; " Eşkiyayla 
pazarlık edilmez", "Gelsinler teslim olsun
lar, Pişmanilk Yasası'ndan yararlansın
lar" türü bıktırıcı demagojilerden ne za
man vazgeçilerek, geniş kamuoyunun is
temi olan adımlar atılacak vb. onlarca, 
yüzlerce sorunun ortalıkta dolaştığı bir or
tamda 25 Mayıs günü Bingöl'de meyda
na gelen ve 33 er ile 2 sivilin öldürülmesi, 
onlarcasının kaçınlmasına yolaçan olay, 
konuya- i lişkin tartışmaları yeniden alev
lendirdi. TC yetkilileri olayı kendi politika
larının uygulanmasına gerekçe ederek o
perasyonları yaygınlaştı rı rken, PKK yetki
lileri olayı · "misilleme hakkı" olarak de
ğerlendirdiler. 

Gıdalarını resmi ideolojiden alan, baş
ları s ı kıştıkça ırkçı-şoven kışkırtmalarla 
"milli" görevlerini yerine getirmeye çalışan 
basın-yayın organları , günlerce adeta 
savaş çığırtkanlığı yaptılar, yapıyorlar. Tek 
taraflı ateşkes ve sonrasında yaşanan 

süreçte "şahin"lik yapmayanlar, TC'nin de 
çıkarlarını gözeterek kimi çözümleri sav\,1-
nanlar bile ağır suçlamalara maruz kaldı
lar. "Vatan, Millet, Sakarya" şiarları günler
ce manşetlerden inmedi; çifte standart ve 
ikiyüzlülük bir kez daha açığa çıktı . 

Gerçekten neydi Bingöl olayı ve esas 
sorumlusu kimlerdi? Tek taraflı ateşkese 
rağmen onlarca köy_ve mezrayı boşalt?n , 
yüzün üzerinde gerilla ve sivil Kürdü kat
leden, operasyonlarını durdurmayan; üs
telik bununla da kalmayarak özel olarak 
gerillalara, genel olarak da Kürt sosyalist, 
devrimci ve yurtseverlerine teslimiyet ve 
onursuzluğu dayatan, geleneksel inkarcı 
ve imha politikalarından vazgeçmeyen 
TC'nin bizzat kendisi, Bingöl olayının 

esas sorumlusu değil mi? Ölen askerler 
insan da, Kürt yurtseverleri "kurbanlık 
koyun" mu? Bu ve benzeri soruların so
ğukkanl ı ve gerçekçi bir biçimde e.le alın
ması gerekir ki sapla saman birbirir:ıden 
ayrılabiisi n. 

Ateşi Kesmeyen Devlet 

Bingöl olayının daha iyi anlaşılabilme
si , PKK'nin tek taraflı ateşkes ilanından · 
bu yana geç~n sürede meydana gelen 
kimi gelişmelerin doğru değerlendirilme

si , şöyle bir _gözden geçirilmesi gerekir. 
Bilindiği gibi ,PKK tarafından ilan edilen 
ve kimi eleştiri , uyarı ve önerilere rağmen 

Bingol Olayı Başlangıç ını 
· Sonuç ınu? 

her alanında tanınması gibi güncel kimi 
talepler konusunda kaydadeğer. bir adım 
atılmadı. Ve örnekler daha da çoğaltıla
bilir. 

Öte yandan Bingöl olayı, zaten ara
lıksız sürdürülen operasyonların. daha 
da yaygınlaştırılıp yoğunlaştırılmasında 
TC yetkilileri için yeni bir bahane oldu. 
Olay duyulur duyulmaz devlet yetkilileri 
"şahin"lik yarışına girereesine kirli sava
şın nasıl daha da sonuç alıcı bir biçimde 
sürdürülmesi gerektiği konusunda peş
peşe açıklamalar yaptılar, resmi ideoloji-
nin basın-yayın alanındaki uzantıları uy
gun bir "fırsat"ı ele geçirmenin hızıy la a
kıl hocailkiarını günlerce köşelerinde, 
manşet haberlerde göstermeye çalıştı
lar. Basına qa yansıyan kimi haberlere 
göre, Ankara'da yapılan üst düzey bir 
toplantıda ulusal demokratik mücadele
nin bastırılması için yeni kararlar alındı, 

adım olarak genelde ulusal demokratik 
güçlerce de desteklenen ateşkesten bu 
yana yaklaşık ikibuçuk ay geçti. Duyarlı 
kamuoyunun da yakından bildiği gibi ge
rillalar son Bingöl olayına kadar genel 
olarak ateşkese uydular ve konunun bu 
yanıyla verilen sözlere sadık kaldılar. 

Yani TC hiçbir açıdan, tek yanlı ateş- eski kararlar yinelendi. Benimsenen ka-· 
kesin kendisine yüklediği görev ve so- rar ve perspektifiere göre, sözümona 
rumlulukları yerine getirmedi. TC yetkili- "teröre", yani Kürtlerin ulusal kurtuluş 

Ne var ki basın-yayın organlarına leri bir kez daha sonu çıkmaz olan, fatu - mücadelesine karşı çıkmayan, devleti 
yansıyan gelişmelerin de gösterdiği gibi, rasını başta Kürt alkı olmak üzere Türk karşısında bulacak. Geçmiş yıllarda da 
tek yanlı ateşkes ilanından bu yana dev, halkının da ağır öded iği inkar ve imha Genelkurmay Başkanı'nın ağzından ben
let güçleri ateşi durdurmakla kalmadılar, politikasınd~ ayak direttiler. Onlar, akan zeri bir açıklamayla devlet yanlısı olma
cumhurbaşkanından en alt düzeydeki kan ve gözyaşının esas sorumluları ola- yan tüm Kürtlerin bir çırpıda ,"düşman" 
yetkiliye kadar bu konuda bir iyiniyet de · rak enflasyona yüzde 50'ye yakın etkide ilan edildiği hatırlardadır. Yine Kürdis
sergilemediler. 'Diyarbakır ve Istanbul bulunan trilyonları kirli savaşa aktarmayı tan'da operasyonları yöneten üst düzey 
IHD şubelerinin 20 Mart 1993 gününden sürdürüyorlar; ordunun üçte ikisini .• özel komutanlar açıktan açığa "bizden günah 
sonraki yaklaşık iki aylık süre içinde timleri, polisleri, korucuları ve gizli-açık gitti, taş üstünde taş bırakmayın" diye
Kürdistan'da meydana gelen köy boşalt- 'türrı güçlerini, iflas ettikleri artık geniş rek kendi gerçek niyetlerini ortaya koy
maları, yakıp yıkmalar, infazlar, zoraki çevreler tarafından da ifade edilen politi- maktan çekinmiyorlar. Ve sonuç bilini-
göçleri e ilgili hazırladıkları ra- kalar için seferber ediyorlar. yor: Dağlar bombalanıyor, köy ve mez-
porlar, devletin ateşi kes- Işte Bingöl olayı böylesi ralar yakılıp yıkılıyor ; gerilla ve sivil in-
mek bir yana, ateşkes- Kürt ulusal demokratik bir sü:eçte meydana sanlar pervasızca katlediliyor, yine kirli 
ten yararlanar~k kimi geldı ve toplumda savaş naraları atılıyor. 
plan ve politikaları- muhalefetinin ulusal ve farklı tapkilere ne-
nı daha bir inatla uluslararasi planda den 'oldu. TC'nin son Bingöl olayını da bahane 
Su .. rdu" •du"g" u" nu" · v 'd ederek operasyonları yaygınlaştı np yo-

' yakalad1g1 f1rsat ve e,, e e· "1 e· ı ki h ı · göstermektedir. ıngo ır ğun aştırması , savaş uça arı ve e ı-
ettiği olanaklan yer ve Sonuç . kopterlerde dahil en modern savaş a-

Ateşkesin zamanmda raç-gereçlerini kullanarak dağlık alanları 
uzun süreli ola- b b ı k' ı k degv erlendirmek, başanlara TC'nin ya- om a aması , oy ve mezra arı ya ıp 
bilmesi için ileri lan ve dema- yıkması , zaman geçirilmeksizin ulusal 
sürülen kimi a- giden yolda eksik ve goı' ilerinin et- demokratik güçlerin en geniş kapsamlı 
cil istemler de l l ki Id yan IŞ 1 an e en kisizleştirilme- birlikteliklerini de dayatmaktadır. Kürt 
şimdiye kadar ı 1 d k 'k h 1 f · · 1 1 geldl·gv1·nce asgart'ye si , oynanmak u usa emo ratı mu a e etının u usa 
yerine getirilmedi '' ı ı ı d k ı d f k istenen oyun ve ve u us ararası pan a ya aa ığı ırsat 
ve daha da önemli- indirgeme bugün her tezgahlanmak is- ve elde ettiği olanakları yer ve zamanın-
si, getirileceg" inin hiç am k ~nden daha da d d d' ı z an 1 tenen komploların a eğerlan ırmek, başarı ara giden 
bir işareti yok. Aksine Id k 'k ı ı Id 
"Güvenlik güçlerimizin yaşamsald1r. boşa çıkarılması için yo a e sı ve yan ış ıkiarı e en geldi-

Bingöl olayının sağlıklı de- ğince asgariye indirgemek bugün her başarıları teröristleri silah bı-
ğerlendirilmesi gerekir. Bu ne- zamankinden daha da yaşamsaldır. rakmaya zorladı, operasyonların dur- , 

denle Bingöl olayı, devrimci demokratik TC'nin tek yanlı ateşkese ve tüm iyiniması sözkonusu değil, bölgede asayiş 
sağlanana kadar çabalar sürecek" türü n- kamuoyu tarafından da çok yönlü değer- yetli girişimiere verdiği cevap bilinmek-
den sözlerle atılan adımlar birer "zaaf" lendirildi. Açıktır ki, TC'nin ısrarla sürdür- tedir. Kürdistan'da yine oluk çıluk kan 

düğü kirli savaşa bir "misilleme" olduğu akıtılmakta, ferman üzerine ferman çıkaolarak değerlendirildi. Kürdü Kürde kı r-
dırtmanın aracr olan köy koruculuğu sis- · · açıklanan Bingöl olayının, TC'nin politi- rı lmaktadır. Kürtlerin ateşle sınavı sürü-
taminin kaldırılmayacağı açıkça belirtildi. kalarının yolaçtığı bir sonuç ve esas so- yor. Bu sınav, duygunun değil, mantığın 

rumlusunun da TC olması, · zamanlama sınavı olacaktır. Ulusal işbirliği ve diya
Oiağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kaldırıl- . ve eylem yöntemi açısından olurrısuzlu_k- log sürecinin bir an önce yaşamın her 
ması ve valilerin'yetkilerinin artırılması a- ları · görmemaziikten gelmeyi · gerektir- alanında mücadeleci birliklerle omuzlan-
dı altında tüm Türkiye ve Kürdistan'ı z d .. k .. t k ı t mez. amansız ı, çun u ~e yan 1 aeş- ması; bir yandan ateşkes dahil ulusal 

· benzeri bir düzenleme içine alacak çalış- kes kararının yürürlükte olduğu, aksi bir demokratik muhalefetin çıkarına olabile
malar başlatıldı. Gerillanın dağdan indi- açıklamanın yapılmadığı bir dönemde 

· cek benzeri adımlar için çabalar sarfedi-
rilmesi adı altında önce Pişmanlık Ya- eylem yapıldı. Askerlerin silahlı veya si- li rken, dig· er yandan da en zorlu günlere 
sası dayatıldı, sonradan aynı paralelde lahsız olmaları bir yana, etkisiz hale ge- · 
bir kararname çıkartıldı ve bu kararname tirilaniere genel olarak savaş esiri niua- hazırlıklı olunması Kürt sosyalist, dev
de Bingöl olayından sonra donduruldu. malesinin yapılması gereği, yöntem açı - rimci ve yurtseverlerinin titizlikle gözet
Kürtçe radyo ve televizyon, eğitim ve sından da eylemin olumsuzluğunu gös- meleri gereken tarihsel bir görev ve 
öğretim, Kürt ulusal kimliğinin yaşamın teriyor. sorumluluktur. 

f!vPE/D'Yfll 'dan caktır. Demokratik kurum 
ve kuruluşları, tek tek kişile
ri Cemal Özçelik'in duruşm- ' 
asına katılarak dayanışma 
göstermeye çağ ı rıyoruz. 

Uzun bir süredir Medya Güneşi'nin Diyarbakır 
Temsilciliği ' ni sürdüren Vahit Aba arkadaşın yerine bu 
görevi Hamdullah Akyol arkadaş devraldı. Adını geçen 
sayımııda künyemize de yazdığımız Hamdullah Akyol 
arkadaşa aramıza hoş geldin diyoruz. Merhaba, 

Gazetemiz başta devletin olmak üzere bir sürü 
zorluk ve engeli aşa aşa yayınını sürdürüyor. Ga
zetemizin toplatılması adeta DGM'lerin bir alışkaniiğı 
haline geldi. Daha Genel Yayın Yönetmenimiz cezae
vinde iken tı.ıtuklanan Gazetemiz Sahibi Cemal Özçe
lik halen cezaevinde. "Türkiye'de düşünce özgürlüğü 
var" sözlerinin devletin en yetkilileri tarafından hergün 
tekrarlandığı bir ortamda 12 Mayıs'ta DGM'nin Cemal 
Özçelik'in tutukluluk halinin sürmesine karar vermesi 
düşündürücüdür. Özçelik'in ikinci duruşması 16 Hazi
ran günü saat 15.00~e istanbul 3 No'lu DGMde yapıla-

* * * 
· Mepya Güneşi' nin Şubat 1992 tarihli 15. sayısın-

da yayınlanan yazılar nedeniyle Istanbul DGM'nin 
Yazı Işleri Müdürümüz Salih Bal için verdiği 5 ay 
hapis ve 41 ,Milyon 660 bin TL'Iik para cezası yargı
tayca onaylandı. Cemal Özçelik de aynı davada 85 
. Milyon TL'Iik para cezas ı na çarptırılmıştı. 15. sayının 
cezasının çok kısa sürede onaylanması da ayrıca dü
şündürücüdür. 

* * * 

Bürolaşma ve muhabir ağını genişletme çabalarımız 
sürüyor. Bun_un yanında gönüllü muhabirlerimizden de 
yazı ve haber bekliyoruz. Sosyalist, devrimci ve yurtse
verleri yazı ve haberlerl_e gazelemizi güçlendirmeye 
çağırıyoruz. 

Okuyucularımızın katkılarıyla yayınını sürdüren ga
zetemizin satış paralarının zamanında gönderilmesi, 
abone sayısının artırılması başta Medya kollektifi çalı
şanları olmak üzere her okuyucumuzun görevidir. 

Daha zengin içerikli bir Medya'da buluşmak dileğiy-
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Di Civaka Kurdi de Guherinen 
Sosyolojik 

Navenda NOçeyan- Sosyolog !smail Beşikçi di 22'e .----,--------------, 
Gulana 1993'an de li Stenbolebi nav e "Di Civaka Kurdi de 
Guherinen Sosyolojik" konferansek da. !smail Beşikçi li ser 
guherinen civaki dilinen XYNe anin zirnan O got: "Guher1nen 
Kurdistane di pevajoya teb'i ya guher1nan da nebO ne. Li 
Kurdistaneşerten jiyane li gorTirkiye gelek dijwar in." 

Beşikçi rexne li nennen ku paşdemayina Kurdistane bi 
rewşa cografik a Kurdistane ve giredidin, girt O ewha got: 
"Ditinen weha çewt in, paşdemayina Kurdistane encama 
politikayen dewlete ye". 

Beşikçi li ser guher1na civaka Kurdistane de tesTre tev
gera ger111aye sekTnT O got: "tekoşTna ku li Kurdistane te 
dayin, li ser jiyana civakT O siyasT ya Tirkiye jT tesirek baş 
kiriye O bOye sebebe guher1nen Mja. Beşikçi, rewşa jinen 
Kurd jT şirove kir O da xwiyakirin ku, bi saya tekoşina rizgari
ya netewT ya Kurdistane jin~n Kurd di civate de bOne xwe
diye rolek siyasT. 

Beşikçi li ser ehemiyeta peviyandina zimane KurdT ji 
sekinT O di vT war1 de rexne li gerillayan girt. Beşikçi ewha 
got: "Bi Tirki peyivandina gerillayan O zede ehemiyethedana 
zimane KurdT, kemasiyek mezin e." 

/smail Beşikçi 

Konferansa .ls mail Beşikçi ji ali Enstituya KurdT hatibO amadekiri n O ji ali beşetaran ve bi 
balkeşT hat guhdarikirin. 

Alman Savcıya Göre 
Şerefkendi ve Arkadaşlarının 

Öldürülmesinden İran Sorumlu 
HAMBURG (Medya Güneşi)- 1992 Eylül ay ında Berlin'de PDK-Iran Genel Sekreteri S. 

Şerefkendi ve arkadaşlarının öldürülmesi olayında, Federal Alman Savcısı ilk defa Iran gizli 
haber alma teşkilatını suçladı. 

Almanya'nın Karkruhe kenti savcısına göre, Vevak (Iran Gizli Haber Alma Teşkilatı) ajanı 
Kazım Darabi, Sosyalist Enternasyonal Kongresi için Berlin'de bulunan PDK-1 Genel Sekreteri 
Dr. Said Şerefkendi ve üç arkadaşının öldürülmesi olayında , kendisine yardım etmeleri için dört 
Lübnan' lıyı bulmakla görevlendirildi. 

Bilindiği gibi, Alman basın ı bu cinayetten başından beri Iran devletini sorumlu tutmuştu. Iran 
rejimi de bu suçlamaları reddetmişti. Diplomatik gözlemcilere göre, ilişkilerini Iran ile iyi tutmak 
için uzun zaman sessizliği tercih eden Almarı hükümetinin, bu cinayetten Iran' ı resmi bir şekilde 
suçlamasıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli derecede zedeleneceği bekleniyor. 

Şerefettin Elçi: 
"Menderes'in Partisine Katıimam 

Sözkonusu Değil" 

Haber Merkezi- Şerafetlin Elçi yaptığı 
basın açıklamasında DEP'in kuruluşundan 
önce Aydın Menderes'le görüştüğü, fakat 
Menderesin partisine katılmasının günde
me gelmediğini, Mahir Kaynak'la telefonla 
veya yüzyüze görüşmediğini belirtti. Elçi, 
Özgür Gündem'in 19 Mayıs 1993 tarihli Av
rupa baskısında yeralan konuyla ilgili habe
rin gerçekleri yansıtmadığını belirterek; 

"Sayın Menderes, kişiliğine ve dü
şüncelerine değer verdiğim bir politikacıdır. 
DEP'in kurulmasından önce , kendileriyle 
fikir alışverişi düzeyinde bir görüşme oldu. 

Bu görüşmemizde, kuracağı partiye katılım 
ve bunun koşulları üzerinde durma gibi 
konular göndeme gelmemiştir. Ayrıca vur
gulamakta yarar görüyorum: Bu gö-rüşme 
de, DEP'in kuruluşundan önce gerçekleş
miştir. 

" DEP'in kuruluşundan ve benim 
DEP'le bağlarımı koparmarndan sonra, ne 
sayın Menderes'le, ne de ekibinden başka 
biriyle kuracakları partiye katılma konusun
da herhangi bir görüşmem olmadı. Özgür 
Gündem gazetesinde çıkan haber, bu ne
denle gerçekiere tümüyle aykırıdır" diyor. 
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Osman AYTAR 

Bir Sempozyumun Ard1ndan 
NOblhar dergisinin 16 Mayıs 1993 günü Istanbul President Ho

tel'de düzenlediği "Kürt Sorunu Nasıl Çözülür?" konulu sempozyum, 
sosyalistlerden lslamcılara kadar uzanan geniş bir çevreyi biraraya ge
tirdi. Gerek tebliğciler, gerekse de müzakereciler, soruncı ilişkin kendi 
yaklaşımlarını genel hatlarıyla dile getirdiler. 

Kürt sorununun varlığı ve çözümlenmesi gerektiği konusunda ge
nel bir görüş birliği olmasına karşın, çözüm yollarına ilişkin olarak farklı 
yaklaşımlar gündeme geldi. Zaman zaman kimi sert tartışmalara da 
sahne olan sempozyum, yıllardır kimi önyargılarla farklı kanallarda geli
şen çabaların, en azından belli bazı kesimler açısından Kürt halkının 
kendi ulusal demokratik haklarına kavuşması mücadelesinde geniş bir
likteliklere kanalize edilebileceğinin işaretlerini de verdi. 

* 
Çözümün yol ve yöntemleri konusunda taraflar ne denli farklı düşü

nürlerse düşünsünler bu sempozyumla bir kez daha ortaya çıktı ki, Kürt 
ve Kürdistan sorunuyla artık toplumun geniş bir kesimi, hem de kimi 
aktif tutumlar geliştirecek boyutlarda ilgileniyor; günümüzde özellikle 
Kürt toplumunun geniş kesimini belli bazı temel amaçlar etrafında bira
raya getirmek mümkündür. 

Tartışmalarda gündeme gelen "Islamcı kesimin Kürt sorunuyla barış
ması" veya _"Kürt aydınlarının lslamla barışması" türünden görüşlerin, 
önümüzde tüm yakıcılığı ile duran sorunun çözümünde önemli hareket 
noktaları olmadıklarını ve somut gerçekliği yansıtmadıkların ı da belirtmek 
gerekiyor. Kürtleri boyundurukları altında tutan devletlerin, Islamı ve mez
heplerini, kendi egemenliklerini sürdürmek için kullandıkları, Kürtleri kom
şu halklarla ve kendi içinde birbirine düşürdükleri bilinmektedir. Yine bir 
dizi Kürt ulusal ayaklanma ve direnişinde dini şahsiyetlerin, kimilerinde 
önderlik düzeyinde olmak üzere önemli roller üstlendikleri de biliniyor. 
Yani tartışmayı, birilerinin Kürt sorunu veya lslamla "bafışma"sında değil, 
birarada olmaları gerekenierin değişik önyargılarla farklı alanlarda, çoğu 
zaman birbirlerini en ağır ithamlarla suçlamalarının nedenlerini en aza 
indirme çabasında yoğunlaştırmak gerekir. 

* 
Kürt sosyalistleri ve devrimcilerinin savundukları, uğruna çok yönlü 

mücadele ettikleri çözüm yolları ile kimi Islamcı kesimlerin savundukları 
arasındaki farklılıkları görmezlik gelmek mümkün değil ve bu konuda 
önemli ayrılıklar var. Sempozyurndaki tartışmalarda da görüldüğü gibi, 
değişik gerekçelerle Kürt sorununu görmezlikten gelerek Kürdistan'ı ege
menlikleri altında bulunduran devletlerin mevcut statüko ve ideolojilerinin 
savunuculuğunu yapan bazı Islamcı kesimlerden önemli bir kopuşu ger
çekleştirmekte olan kimi Islamcı Kürtler de sorunun çözümünde ulus dev
letini dışiayarak "ümmetçiliği" savunuyorlar. 

Sosyalist ve devrimciler ise sorunun çözümünde bağımsız devlet, 
konfederasyon, federasyon vb. çözümleri savunsalar da, hemfikir olduk
ları nokta, Kürt halkının kendi geleceğini özgürce belirleme hakkını ger
çekleştirme koşullarına sahip olmasıdır. Kürt halkının tercihi bağımsızlık
tan, konfederasyondan, federasyondan veya başka bir çözümden yana 
olabilir; ama bunun gerçekleşmesi için öncelikle Kürt halkının özgür ira
desinin ortaya çıkarılmasının koşullarının yaratılmasının gerekliliği, sosya
list ve devrimciler tarafından genelde ifade edilen bir görüştür. 

* 
Kürt sosyalist ve devrimcileri öteden beri yurtsever dindarları da içi

ne alan bir birlik politikasını savundular. Bu konuda günümüzde daha 
hassas davranılması gerektiği bilinmektedir. Fakat bunun yanında, res
mi ideolojinin savunuculuğunu yapan geleneksel Islamcı çevrelerden 
önemli bir kopuşu gerçekleştirmekte olan Islamcı Kürtler de, Kürt ve 
Kürdistan sorununun Sunni-Aievi, Yezidi, Ateist; yani Müslüman olan 
ve olmayan her Kürdü ve de geleceğini Kürt coğrafyasında kurma ama
cında olan her Ermeni, Asuri, Yahudi ve benzeri ulusal topluluklardan 
gelme insanı doğrudan ilgilendirdiğini görmekle kalmamalı , bunun 
gereklerini çalışmalarında göstermelidirler. Dini inançlara saygılı, ama 
toplumun özgürlüğü ve mutluluğuna yönelen dinsel bağnazlığa ve 
bunun neden olabileceği düşmaniıkiara karşı da duyarlı bir bilinçle 
sorunları değerlendirmek en gerçekçi tutumdur. 

Çok iyi bilmaliyiz ki, önümüzde duran ulusal sorun, sosyalistinden 
yurtsever dindarına kadar herkesi ilgilendirmektedir ve bu sorunun 
çözümünde tartışmaları başka alanlara kaydırmamaya dikkat edip tüm 
potansiyeli ortak bir amaç doğrultusunda harekete geçirmek gerekir. 
Ulusal sorunun çö~ümünden sonraki toplum projelerimiz doğal olarak 
farklılıklar taşıyor ve taşıyacak; ama bu farklıliklar, halkın kendi özgür 
iradesiyle geleceğini belirleme koşullarının yaratılması, ulusal sorunun 
demokratik ve kalıcı 'bir biçimde çözümlenmesi mücadelesine engel 
olmamalı. Farklılıklarımızı politik dostluk ve karşılıklı saygı temelinde tar
tışabilmeliyiz. Böylesi bir anlayış oturtullKsa başarılar kaçın ılmazdır. · 
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Haber Merkezi- 20 Mart'ta 
baŞlayan ateşkesten bu yana 
Kürdistan'da devlet güçleri tara
fından gerçekleştirilen katliam, 
işkence ve diğer hak ihlallerine 
ilişkin olarak iHD Diyarbakır ve Is
tanbul şubeleri tarafından birer 
rapor yayınlandı. iHD istanbul 
Şubesi'nin 14 Nisan 1993'e ka
dar, IHD Diyarbakır Şubesi'nin ise 
23 Mayıs 1993'e kadar meydana 
gelen gelişmeleri içeren raporları
na göre ateşkesin iki aylık bilan
çosu özetle şöyle: 

20-31 Mart tarihleri arasında 
1 O kişi, Nisan ayında 13 kişi, 1-23 
Mayıs tarihleri arasında ise isimle
ri belirlenebilen 4 kişi "faili meç
hul" cinayetlerde yaşamlarını yitir
diler. 

20-31 Mart tarihleri arasında; 
Mazıdağ'da 6, Tunceli'de 5 ve di
ğer yerlerde çıkan çatışmalarda 

da 6 olmak üzere toplam 17 geril
la şehid düştü. Nisan ayında; Bit
lis'te 4, Maraş-Pazarcık'ta 11, Si
lopi'de 3, diğer yerlerde çıkan ça
tışmalarda da 8 olmak üzere 26 
gerilla yaşamını yitirdi. 1-23 Mayıs 
tarihleri arasında ise; Siverek'te 3, 
Silopi'de 8, Kulp'ta 13, diğer çatış
malarda ise 4 olmak üzere top
lam 28 gerilla katiedildL Bu rapor
lara göre iki ay içinde öldürülen 
gerilla sayısı 71 olarak belirlen
mesine rağmen, PKK taratmdan 
yapılan açıklamalarda bugüne 
kadar öldürülen gerilla sayısının 
1 OO'ün üzerinde olduğu belirtili
yor. Ayrıca 23 Nisan'da, Tunce
li'nin Hozat ilçesinde 12 Dev-sol 
geriliası katiedildL 

2 ay içerisinde devlet güçleri
nin rastgele açtıkları ateş sonucu 
ve çeşitli operasyonlarda öldürü
len sivil sayısı ise ilk belirlemel.ere 
göre 20'nin üstünde. Bunlar ara
sında 1 O Mayıs'ta Hezil çayını ge
çerken "terörist" diye öldürülen 8 
köylü de var. 

27 Nisan'da çeşitli inceleme
lerde bulunmak üzere bölgede 
bulunan Aydın Insiyatifi ve IHD 
heyetine Kelküm köyünde koru
cular tarafından saldırı düzenlen
di; heyet üyeleri Zübeyir Aydar ve 
Tarık Ziya Ekinci dövüldü. 

20.3.1993 tarihinden 5.5.1993 
tarihine kadar (ateşkes süreci içe
risinde) boşaltılan köy ve mezra
lar, boşaltılması istenen köy ve 
mezralar, evleri yakılan ve göç 
ettirilen ailelerin listesi şöyledir: 

Boşaltılan köy ve mezralar: 
Diyarbakır ili Lice ve Kulp 

ilçeleri: 
Köyler: Bavcanka(Savaş), Du 

derya(Konuklu), Araşka(Üçköy), 
Medara(Aiaca), Tiyaxse(Narlıca), 
Reşika(Başköy), Eskere(Yayla), 
Kamıka(Akbulak), Badıka Havre 
(Yayık), Dilet. 

Mezralar: Eskar, Nedera, Ner
cuk, Dimilya (Baloğlu), Çömlekçi, 
Salten, Şerefka, Çiçek, Safurnut, 
Delit, Basurtu. 

Batman ili Sason ilçesi; 
Köyler: Tenze, Herende, Heri

be, Cacasa, Pelmisa, Sexika, He
lis, Şexhemza. 

Mezralar: Malamer, Mala Ha
ciya, Grok, Mala Demıra, Çay, 
Mala Mele. 

Boşaltılmaları istenen köy 
ve mezralar: 

Köyler: (Kulp'a Bağlı) Şernas 
(Aygün), Qeyser (Argün), Narcık. 

Mezralar: (Karabulag'a bağlı) 
Koçak, Grendes, Beyrok, Kexir
vank, Xwijart, Belin. 

Evleri yakılan ve göç ettiri
len aileler (Diyarbakır iHD tara
fından tespit edilebilen aileler): 

Tepecik: Meseline Ateş (13 
nüfuslu), Hikmet Ateş (7 nüfuslu), 
Yusuf Yaşar (12 nüfuslu), Fahri 
Ateş (8 nüfuslu), Salih Tanrıkulu 
(8 nüfuslu), M. Halim Tanrıkulu (6 
nüfuslu) A. Vahap Tanrıkulu( 5 
nüfuslu), Baki Ateş (4 nüfuslu), H. 
Cemal Ateş (6 nüfuslu), H. Ab
dulkerim Ateş (5 nüfuslu), Ab
dulgaffur Ateş (6 nüfuslu), Mus
tafa Ateş (6 nüfuslu) Hayali Laçin 
(5 nüfuslu), ismet Laçin (5 nüfus
lu), M. Can Laçin (5 nüfuslu), 
Sabri Demir (4 nüfuslu), Haki 
Aktaş (1 O nüfuslu), Baki Aktaş (8 
nüfuslu), Şerafettin Demir (4 nü
fuslu), Mehmet Yaşar (12 nüfus
lu), Yusuf Demir (8 nüfuslu), Sa
lih Demir (9 nüfuslu), lbrahim La
çin (18 nüfuslu), Alaattin Can (16 
nüfuslu), Salih Alacan (9 nüfus
lu), Azize Gül (16 nüfuslu), H. Ali 
Ateş (7 nüfuslu), Saliha Ateş (2 
nüfuslu) 

Kulp Şerefka Mezrası: 

Mehmet Cur (14 nüfuslu), Ahmet 
Cur (7 nüfuslu), Selman Bozkuş 
(3 nüfuslu), lbrahim Akyol (11 nü
fuslu), Adnan Kılıç (9 nüfuslu), 
Yusuf Kılıç (8 nüfuslu), Murat Kılıç 
(7 nüfuslu), Abdulkadir Kılıç (4 
nüfuslu), Azeddin Kılıç (8 nüfus
lu), Besra Kılıç (5 nüfuslu), Abidin 
Noyan (1 O nüfuslu), 

Kulp Araşkaş Köyü: Şirin 

Taş (8 nüfuslu), ihsan Taş (18 
nüfuslu), Mehdi Taş (5 nüfuslu), 

Bahri Ulaş (7 nüfuslu), Sefer Bal
cık (11 nüfuslu), Ahmet Balcık (4 
nüfuslu), Raif Ulaş (9 nüfuslu), 

Emin Kaya (7 nüfuslu), Habib 
Taş (7 nüfuslu), Vehbi Taş (6 nü
fuslu), Resul Taş (7 nüfuslu). 
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Navenda NCıçeyan- Di roja 22.5. 
1993'an de li Stenbole ji ali Kovara NQ
bihare ve sempozyomek bi nave "Pirsa 
Kurdi çewa çareser dibe?" hat çekirin. 
Di sempozyome de ji der" O doren cOr bi 
cOr gelek ronakblr Q siyasetvanen Kurd 
Q Tirk beşdar bO n. Sempozyom di he
wayek gel ek demokratik Q xweş de · 
derbas bO . Tarik Ziya Ekinci, Hikmet 
Ozdemir, Mehmet Metiner, Yilmaz 
Çamlibel, Sabah Kara, Altan Tan O 
Husnu Okçuoglu di sempozyome de 
teblix peşkeş kirin. 

Di beşe duwemln e sempozyome 
de ji muzakervanan Osman Aytar, Ah
met Zeki Okçuoglu, Hasip Kaplan, Ab
durahman Durre, Feqi Huseyin Sağniç, 
Ali Bulaç, Şefik Beyar, ısmail Goldaş , 
Ercan Kanar, Felat Dilgeş Q çend ro
nakblren din peyivln. 

Ji tebllxwanan Tarik Ziya !i;kinci di 
axaftina xwe de bi pirrani li ser pirsa 
demokrasiye sekinl O ewha got: "Pirsa 
netewl O demokratik a gele Kurd li Ttr
kiye teminata demokrasiye ye. Tev
gera demokrasiye ya Tirkiye, ji bo ku li 
Tirkiye demokrasiye ava bike, dive ku 
beri her tiştl çareserkirina pırsa Kurdl ji 
xwe re bike prensib. Demokrasi pey
vek statik nlne· ew pevajoyek dinamik 
e. Ew di riya peşveçOna mirov Q azad
bOna kede de pevajoyek e. Li gor min li 
Tırkiye demokrasi tune; azadiya rama
ni O bawerl tu ne. Tişte ku rejime beyan 
dike militarizm e Tirkiye dewletek hu
kuki nlne, ew dewletek kanuni ye." Ta
rik Ziya Ekinci axaftına xwe bi vi awayi 
ternam kir: "Li Tirkiye gele Kurd heye, 
tekoşlna netewl O demokratik a vi geli 
heye' 

Di pey Tarik Ziya Ekinci de Dr. Hik
met Ozdemir peyıvl. Hikmet Ozdemır b: · 
çend tesbiten "sosyolojik" dest bi axaf
tina xwe kir f-1 Ozdemir di axaftina 
xwe de ewha got: "Ji bo ku mesele be 
femkırın dive ku se nuqte ben beyanki-

o rin Yek. çewtiyen dewlete du, çew
tıyen yen ku li ser nave Kurdan ketine 
re: se. tesbltkirına rastiya sosyolojik.". 

yen gele Kurd ben pejirandin. Da
xwaza dewleta netewl çareseri nlne. 
Ev pirs di çarçowa dewleta unlter de 
dikare b8 çareserkirin. Li Tirkiye M
mana ku gelan digihlne hevdu Islam 
e. Dive Kurd ve rastiye biblnin. Dema 
ku welatparezen Kurd bi lslame re li 
hevdu ben, de çareseriya ve pirse he
san bibe." 

Ji tebllxvanan Yilmaz Çamlibel li 
ser girlngiya naskirina civata ku em te 
de dijln sekinl. Yilmaz Çamlibel di a
xaftina xwe de beyan kir ku di civata 
em te de dijin de gel hene, din hene O 
mezheben cOr bi cQr hene. Y. Çamli
bel di axaftına xwe de ewha got: "Di 
çareseriya pirsen civakl de metoden 
Ilmi pewist in. Dive ku em objektif bin. 
Di clhane de se bOyeren diroki hene: 
1) Şoreşa lslame ya 622'an, 2) Şoreşa 
Fransiz a 1789'an, 3) Şoreşa Sovyete 
ya 1917'an. Em yen çepgir (solcu) 

H. Ozdemır dı axaftina xwe de beyan "' 
kir ku daxwazen federasyon an serx- ; 
webOne ne rast in; lewra li Tirkiye du 
civat tunin, civatek heye H. Ozdemır 
ewha got: "Civaten Kurd Q Tirk tunin. 
Dema ku hOn federasyone biparezin, 
dive ku hOn odeyen mirovan en razane 
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gele Kurd sekinl O ewha got: "Rewşa 
kultur! ya Kurdan pirr li paş maye. 
Kurd ne amadene ku bi hevdu re tev
ger bikin Q yekitiyan pek binin. Di rew
şek ewha de dewlet naye avakirin. Bi 
tene bi nerına Islami ji çareserı pek 
naye." 

Sabah Kara li ser wezlfeyen ro
nakblriye F sekinl O ewha got: "Ro
nakblr ne ye zana ye, ye ku dipirse ew 
ronakblr e." 

Piştl Sabah Kara ji tebllxwanan 
Husnu Okçuoglu peyivl. Husnu Ok
çuoglu di axaftina xwe de li ser pirra
libuna pirsa Kurdi sekinl O di axaftina 
xwe de beyan kır ku zede neheql li 
ronakblren Kurd te kı ri n; lewra xwe
diye çareserıya pırse ew n inin. 

Husnu Okçuoglu di axaftina xwe 
de ewha got" "Ez pevajoye ji çarese
riye giringtir diblnim. Ez ne di we ba
weriye de me ku ronakblren Kurd xwe-

wa lmparotoriyen mezin hebOn. 3-4 
hezar sal e ku li Rojhilatanavln organi
zasyonen mezin hene. Olsa li Rojhila
tanavin mozoylqek gelan heye. Li teve 
Rojhilatanavln Q qafkasan fonksiyona 
beyankar faqtora din e, Şeren gelan bi 
hevdu re tune, sederne şeran berje
wendiyen hanedanan e. Sebebek şe
ran jl din e. Sebebek din ji pekanlnen 
mezhebi ne. Li Rojhilatanavln Q li Bal- . 
qanan entegrasyonek etnik heye. Di 
paşeroja Rojhilatanavln de nerlnen 
netewperest Q etnik! tunin. Pirsa Kurdl 
bi metoden ku ji der ve ten lthalkirin 
çareser nabe .. Ev problem bi nerlna 
dewleta netewl derketin." 

Altan Tan di peyivlna xwe de rexne 
li nMna dewleta netewl girt Q ji bo 
Rojhilatanavln modelek dewlete ye nO 
parast. Altan Tan ewha got: "Dive em 
nMna dewleta netewl deynin aliyekl. 
Dive sistema eyalete be danln. Za
gonek bingehln a nO be bisazkirin. Li vi 
welatl şere gel O dewlete heye. Dive ku 
ronakblren Kurd bi fsıame re li hev ben." 

Di beşe duwemln e sempozyome 
de muzakerevanan dltinen xwe anin 
zirnan O bi pirrani lı ser tebllxen ku 
hatibOn peşkişklrin munaqeşe çebOn. 
Ji muzakerevanan Ahmet Zeki Ok-. 
çuoglu got ku bila Islam bi Kurdan re li 
hevdu be, ne ku Kurd bi fsıame re li 
hevdQ ben. Dlrokzan Tsrnail Goldaş, dı 
çan:iserkirina pirsa Kurdili ser zlhniye
ta mirovl sekinl Q ewha got: "Otorlta 
desthilatdar dı pirsa Kurdl de zihnıye
teke afirandiye. Ew zlhniyet TirkbOna 
Kurd e." · 

Berpirsiyare Giştl ye rojnameya 
me Osman Aytar di axaftina xwe de 
rexne lı dltlnen ku devletbuna Kurdan 
naxwazin. girt, bi hin misalan durOtiya 
hin politikayen şovenist O statukope
restan ani zirnan Q got: "Di nav sl
noren TC'e de dt.ı meseleyen Kurdl 
hene· Yek, mesela Kurden Kurdistane 
ye ya din ji mesela Kurden ku li Tir
kıye diminin e." Osman Aytar; li ser 
pirsa mafe çarenOsiya gele Kurd jl se
kin! O ewha got: "Di çareserkirina pirse 
de hemO kes peşniyariyen xwe dibeje, 
le kes gohe xwe nade denge gele 
Kurd Q napirse ka ev gel çi dixwaze. 
Dive neye jibirkirin ku de biryara herl 
rast O herl dawl ji ali gele Kurd ve be 
dayin." 

ji hevdu biqetlnin. Heke lro nifQsa Kur
dan bi pirrani koç nekiribQya rojava, we 
gave belki mirov bikaribOya ji otonami-

Beşek ji beşdaren sempozyome Felat Dilgeş li ser rewşa parve
buna gele Kurd O Kurdistane rawest O 
di axaftina xwe de ewha got: "HemQ 
kes ji yekltiya Kurd Q Tirkan; Kurd Q 
Faris O Kurd O Ereban qal dike; le kes 
ı ser yekltiya gele Kurd O parvebOna 
Kurdistane nasekine; ve rewşa par
vebOne ji bo Kurdan wekl qeder te di
tin. Pirs ne pirsa Kurdl ye; pirs pirsa 
Kurdistane ye. Hevalen Musilman li 
dijl dewleta netewl ya gele Kurd derdi
kevin O sazumana Um m eti diparezin; 
le em jı agahdariyen xwe yen diroki O 
tecn:ıba lmparatoriya Osmanl dizanin 
ku Ummete jl pirsa Kurdl re tu çarese
riyeke neanıye. Ez ve nerlna hevalen 
Musılman bi vi awayl tastir dikim: Di 
nav Kurdan de hesta avakirina dewle
ta Kurdi peş ve çOye O lro Kurd di vi 
warl de gaven giring davejin; yane 
Kurdan kevçiye xwarine birine ber 
deve xwe, birayen Musilman dibejın: 
'Eman edi kes xwarine bi deve xwe 
naxwe, kevçl bibin poze xwe.' 

ye qal bikira. Yen ku lı cografya Tirkiye 
dijin ketine nav hevdu, bi hev re keliya
ne." H. Ozdemir di axaftina xwe de be
yan kir ku pirs rıe di navbera Kurd Q 
Tirkan de ye . Çareseriya pirse bi dew
lete re ye. 

Ji tebllxwanan Mehmet Metiner li 
ser rewşa diroki ya pirsa Kurdl sekinl Q 
di peyivlna xwe de beyan kir ku ev pirs 
pirseke heremi Cı kevn e. M. Metinerdi 
axaftina xwe de got ku federasyon we-
kl riyeke çareseriye de ji all dewleten 
Tirkiye, Iran, lraqe O Suriye ve neye 
pejirandin ; lewra ev dewlet dewleten 
netewl ne. M. Metiner di axaftina xwe 
de ewha got: "fmparatoriya Os-manl ji 
bo ku betir bac O betir leşker ji Kurdan 
bistlne bere xwe da Kurdis-tane O ji 
serhildanen Kurdan re bO sebeb. Di 
dema "Cumhuriyet"e de F mantiqa 
'tune bihesiblne O bipelçiqlne' hat peji
randin. Ji damezirandina Komara 
Tirkiye heta niha politiqaya "redi miras" 
te emilandin . Çareseriya pirsa Kurdl 
ewaqas ne dijwar e. Dive mafen netewl 

Şoreşa Sovyete fer dibin; le di der
heqe Şoreşa lslame de çi dizanin? 
Mihemed bi sazOmana kaledariye feo
dallzme hilweşand." Yilmaz Çamlibel 
di axaftina xwe de beyan kir ku çare
seriya pirsa Kurdl giredayl lihevkirina 
netewl ye O dive em ji hevdu em bikin; 
riya diyaloge p~şvetir bibin. 

Di pey Yilmaz Çamlibel de Berpir
siyare Giştl ye Kovara NObihare Sa
bah Kara peyivl. Sabah Kara bi awa
yekl giştlli ser nerinin cOr bi cOr sekinl 
Q di axaftina xwe de rexne li mantiqa " 
an bi tevayl an qet" girt. Sabah Kara 
ewha got: "Di nav Kurdan de yen ku 
statuqoye diparezin hene, yen ku ma
fen kulturl diparezin hene. Musil-ma
nen ku van nerinan dipejirinln he-ne. 
Pirs ne bi tene pirsa Kultur! ye; manti
qa "an bi tevayl an qet" neçareseriye 
bi xwe re tine. Xwede bi xwe ji civate 
bi mantiqa "an bi tevayl an qet" negu
hartiye. Xwede lsıame di nav 23 salan 
de aniye." 

Sabah Kara di axaftina xwe de li 
ser paşdemayibOna rewşa kulturl ya 

di peşniyarkirina çareseriyek esasi ne. 
Renakibiren Kurdan hergav bedel da
ne. Dive ew ben gohdarlkirin. Di çare
seriya pirse de çar dijwariyen gırlng 
hen e: 1) ParvebOna Kurdan adireki 2) 
Bı derenglketina çareseriya pirsa Kur
di 3) Li Tirkiye nebOna derıokrasiye 4) 
BelavbOna nufQse ya cografı." 

H. Okçuoglu di axaftina xwe de 
beyan kir ku dive neri'na dewlete. O 
nerlna tekoşlna çekdarl biguhure Cı 

Kurd beşdarl pevajoya demokratık 
bibin. Husan Okçuoğ lu di pey de ewha 
got: "Nı ha nakev ser me ku em bersl
va Kurd çı clixwazin bıdin . Dıve bi hev
du re mayin an Ji hevdu qetandin bi 
awayeki demokratik bibe. Nerlnek nO 
ya lı ser li hevdukirina civaki pewist e. 
Dive ev li ser bingeha ldeolojiya nete
weke nebe." 

Di pey de ji tebllxvanan Altan Tan 
dest bi axaftina xwe kir Altan Tan li 
ser rewşa diroki ya Rojhilatanavln O 
avabuna dewleten mezln sekinl. Altan 
Tan di peyivina xwe de ewha got: "Di 
Rojhilatanavln de, di dlroke de mise-

Di nav ronakiblr Q sıyasetvanen ku 
di sempozyome de nerlnen xwe anin 
zirnan de, bi tene Felat Dilgeş axaftina 
xwe bi zimane Kurdl kir 
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Haber Merkezi- 22 Mayıs günü Is
tanbul Sepetçiler Kasrı'nda yapılan "Yeni 
Ortadoğu Düzeni ve Ateşkes" konulu 
panelde yeni Ortadoğu düzeni, Kür
distan'ın bu düzendeki yeri ve PKK'nin 
tek yanlı olarak ilan ettiği ateşkes tartışıl
dı. Kornal Yayınevi tarafından düzenle
nen ve Nevzat Sağnıç tarafından yöneti
len panele Özgür Gündem Gazetesi Ya
yın Koordinatörü Mehmet Oğuz, Azadi 
Gazetesi yazarları ndan Yılmaz Çamlıbel, 
Serketin Dergisi Yazı Işleri Müdürü Şa
hin Gül, Arya Yayıncılık'tan Kurtuluş Par
lak, Kornal Yayınevi Genel Yayın Yönet
meni Recep Maraşlı, Newrez Ateşi Der
gisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet 
Mutlu, Medya Güneşi Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Osman Aytar ve New
rez Dergisi temsilcisi Zeynel Abidin Kızıl
yaprak konuşmacı olarak katıldılar . 

Nevzat Sağnıç yaptığı açılış konuş
masında, Kürdistan üzerindeki paylaşım 
politikaları üzerinde durdu ve Kürdistan'
ın boyunduruk altında tutulmasının kimi 
nedenlerine değindi . 

Panelistlerden ilk konuşmay ı yapan 
Mehmet Oğuz, ateşkesin kamuoyundaki 
etkileri üzerinde durarak, demokratik kit
le örgütleri ve sosyalist grupların ateşke
se yeterince ilgiyi göstermediğini belirtti, 
devletin ateşkese baskıyla karşılık verdi
ğini vurguladı . Yeni Dünya Düzeni orga
nizat~rlerinin de federasyon talebini des
teklediklerini, ancak bu federasyon"un i
çeriğinin tartışılması gerektiğini belirten 
Oğuz, "Onlar, bağımlı ve içi boşaltılmış 
bir federasyon istiyor'' dedi. 

Yılmaz Çamlıbel, ulus-devletin ve 
milliyetçiliğin ortaya çıkışı üzerinde kısa
ca durduktan sonra Kürtlerin ve Erme
nilerin Osmanlı Imparatorluğu'nda dev
letleşememelerinin nedenlerine dikkat 
çekerek, "Kürtler de Araplar gibi emper
yalistlerle işbirliği yapmış olsaydı , şimdi 
devletleri olurdu. Bizim de her ulus gibi 
devletleşmeye hakkımız vardır. Emper
yalistlerin Ortadoğu'ya bakış açıların ı kav
ramalıyız" dedi. 

Şahin Gül ise tarihsel gelişim içinde 
Kürt ve Kürdistan sorununa değinerek, 
Kürt halkının yıllarcabaskılaradi rendiğini 
belirtti. Gül, TC içinde Kürt ve Kürdistan 

sorununa bakışta iki görüşün olduğunu 
belirterek, " Halkın can güvenliği açısın
dan ateşkes önemlidir, ateşkesi uzlaş
macı tavır olarak görmüyoruz" dedi. 

Kürdistan'ın mevcut durumunun ta
rihsel kimi dönüm noktalarına, Körfez 
Savaşı ve sonrasındaki gelişmelere de
ğinen Kurtuluş Parlak, ateşkes ilanı ile 
TC'ye sorunun demokratik yollarla da çö
zümlenebileceği mesajının verildiğini be
lirterek, "Gelinen aşamada sorunun artık 

belli bir siyasetin sorunu olmadığının an
laşıldığı"na işaret etti. 

Recep Maraşlı, savaşın TC tarafın
dan dayatıldığın ı, durumun devam etme
si halinde direnişin meşru olduğunu be
lirterek, Yeni Dünya Düzeni'nin genelde 
bir ideolojik saldırısının olduğunu, buna 
dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve 
"Devlet, hareketi legalize ederek düzen 
içine hapsetmek istiyor. Bu noktayı vur
gulamak istiyorum" dedi. 

~ Panel yoğun bir ilgiyle karş1/and1. 

Kürdistan mücadele tarihi, Körfez 
Savaşı ve sonrasındaki bazı gelişmelere 
değinen Mehmet Mutlu, ateşkes süreci
nin teslimiyet süreci olmadığını belirte
rek, "Bu süreç Kürt halkının yaşadığı tüm 
parçaların birleştirilmesi olarak algılan
malı, Kürtler bunu kendi lahlerine çevir
melidirler. Bu süreçte emperYalistlere fır
sat verilmemelidir" dedi. 

lik turun son konuşmacısı Osman 
Aytar, Yeni Dünya Düzeni'nde Ortadoğu 
ve Kürdistan'ın yeri ve önemine değine
rek, Kürt ve Kürdistan sorununu çözme 
girişim ve çabalarının nedenlerine dikkat 
çekti. Herkesin hesaplarının olduğu gü
nümüzde Kürtlerin de hesabının olması 
gerektiğini vurgulayan Aytar, Kürtlerin 
ortaya çıkan fırsat ve olanaklardan ya
rarlanmaları gerektiğini belirtti. Hesabı
mıza gelsin veya gelmesin günümüz 
dünyasının gerçeğinin görülmesi gerekti
ğine, kişilikli bir politika ile gelişmelere 
müdahale edilmesinin önemine değinen 
Aytar, sosyalistinden dindarına kadar 
kadar her Kürt yurtseverinin yüzünü, 
kendi düşüncelerine denk düşen devlet
ler yerine, KOrdistan'a çevirmeleri gerek
tiğini belirtti. Ateşkesin olumlu blr adım 
olduğuna işaret eden Aytar, "Sosyalist
lerden yurtsever dindarlara kadar bütün 
ulusal demokratik güçlerin birliği ateş
kesten daha önemlidir. Girilen işbirliği ve 
diyalog sürecinde hatalara azami dikkat 
etmek gerekir. Kürtler kendi düzenleriyle 
sürece müdahale ederse başarılar kaçı
nılmazdır'' dedi. 

Panel gününün sabahı gözaltına alı
nan ve bu nedenle geç geldiği için ikinci 
turda konuşan Z.Abidin Kızılyaprak, sos
yalist sistemin çökmesiyle Yeni Dünya 
Düzeni'nin oluştuğuna, bunun etkilerinin 
Ortadoğu'da görüldüğüne dikkat çeke
rek, "Mevcut ateşkes süreci, klasik ateş
keslerden farklıdır. Bu ateşkesle PKK 
devletin önüne bir partiyi değil bir soru
nu koymuştur. Ateşkes Türk toplumunu 
da etkiliyor" dedi. 

Yoğun bir ilgiyle izlenen panelin so
nunda sorulara geçildi. Panelistlerin ya
zılı ve sözlü soruları cevaplandırmalarıy
la panel sona erdi. 
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hare
keti (KUKH), tarihinin önemli döne
meçlerinden birini yaşıyor. PKK'nın 
17 Mart'ta ilan ettiği ateşkesten son
ra, önce PSK sonra daha farklı bir i
çerikte PDK-Hevgirtin ile imzaladığı 
protokoller yeni sürecin en önemli ge
lişme leridi r. 

PKK'nin 16 Mart'a kadar sürdür
düğü tutum bir yana böyle bir süreci 
başlatması, siyasal çevrelerde haklı 
olarak bir dizi soruyu da beraberinde 
getirdi. PKK ileride her zamanki gibi 
"taktik" diye nitelendireceği yeni bir 
süreç mi başlatıyor? 16 Mart'tan 18 
Mart'a PKK dışındaki Güney ve Ku
zey Kürdistan'lı siyasi örgütlenmeler
de ne tür yaklaşım değişiklilikleri oldu 
da bu örgütler ajan, uşak, işbirlikçi vb. 
enflasyonıst suçlamalarla dolu bir dü
zeyden yurtsever Kürt örgütlerine dö
nüştüler? PKK'de ne tür değişiklikler 
oldu da 16 Mart'ta bu ölçüde değişti? 
Imzalanan protokoller PKK'nin öze
leştirisi olarak ele alınabilir mi? Gü
ney Kürdistan Federe Devleti'nde -16 
Mart 'tan 18 Mart'a ne tür siyasal dö
nüşümler oldu da, birden korunulması 
gereken önemli bir mevziye dönüştü? 
Sorular daha da arttırılabilir. Fakat şu 
bilinmeli ki sorulara dün ve bugün di
yalektik yaklaşımıyla cevaplar aran
ınazsa yarın bağlantısı sağlıklı kurula
maz. 

Önemli bir soru da şudur; Kürt 
hareketlerine yönelik cephe çağrıları
nı da içeren mevcut protokollerin, so
rumlu bir tavır olduğu ve geliştirilecek 
ilişki ve çalışmalar için sağlıklı bir yol 
açtığı düşünülebilir mi? Örneğin PSK 
ve PKK, PDK-Hevgirtin ile yapılan 
protokolde olduğu gibi sadece diğer 
Kürdistanlı örgütlere çağrı yapıp Cep
he ile ilgili düzenlemeleri geniş kap
samlı örgütler toplantısına bırakamaz
larmıydı? Oysa ne yapıldı; bir bütün 
olarak cephe sorununda Kuzey KU 
KH'nin ortak paydası olamayacak ge
ri, batının öteden beri dillendirdiği sı
nırlar içi çözüme uygun, TC'yi de ür
kütmekten kaçınan federasyon talebi 
ile Kürt hareketini angajmana alma 
gayreti ile yorumlanabilecek bir proto
kol ortaya çıkartıldı. 

Açık olmak gerekir, Kuzey KUKH 
ulusal bazda Güney Kürdistan'daki 
kadar örgütlü bir potansiyele sahip 
değil. KUKH'nin ve Kürt halkının TC' 
nin hangi reform girişimini ne ölçüde 
göğüsleyip aşabileceği de önemli bir 
sorun olarak orta yerde duruyor. KU 
KH, reformlara karşı sınanmış değil. 
Böyle bir durumda UKH ögütlenme 
potansiyellerini geri taleplere dayan
dıramaz. Geri taleplerle örgütlenmiş 
kitleler, ileri talepler için adım atma 
fonksiyonlarını yitirirler. Ulusal kurtu
luş hareketlerinde önemli bir destek 
olarak görülmesi gereken uluslarara
sı demokratik kamuoyu, ileri taleplere 
destekte zorlanır. Oysa günümüzde, 
devlet sınırlarının tarla sınırları gibi de
ğiştiği dikkate alınırsa KUKH'nin sta
tükocu çözümleri savunması için hiç
bir neden göremiyorum. Kaldı ki dün
yada federatif devletler deneyimi gü
nümüzün en kanlı boğazlaşmalarınci 
yol açmışkan KUKH tüm bu deneyim
leri görmezden gelemez. Bugün ba
ğımsız Kürdistan hedefi, gelecekte 
bölgesel biriikiere kapalı olmak da de-
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DUŞ UNDURDUKLERI 
ğildir. Dünyada yaşanan deneyimler 
gösteriyor ki ulusal devletler oluşma
dan, ulusal kurumlar oluşturulmadan 
uluslararası birlikler yaratılamıyor. ö
zellikle KUKH açısından, Güneyle 
Kuzeyin birleşme şansının tarihsel o
larak en uygun olduğu koşullarda fe
derasyon talebini göndemleştirmek 
Kuzey Kürdistan'da gelişen ulusal bi
linçlenme sürecini reformlara feda 
etmek demektir. 

KUKH'yi Fars, Arap, Türk dev
rimci demokratik hareketlerinden ayı
ran ve canlı kılan en temel özellik, o
nun dayandığı dinamiğin bölgesel ol
masıdır. KUKH projelerinin dört par
çaya yayılması ve giderek bölgenin 
demokratikleşmesi, mücadelenin de 
önünü aç-acaktır. Bu anlamda Medya 

Güneşi' nin vurguladığı UKKTH'na 
yönelik ortak payda formülasyonu 
uygun sayılabilecek bir açılımdır. Bu 
açılım, cepheyi tartışacak farklı politik 
örgütlenmelerin ilerki süreçlerde ken
di yaklaşımlarını herhangi bir angaj
mana sokmadan kamuoyuna sunma 
avantajlarını doğuracaktır. 

Federasyon önerisi PSK'nin olu
şumundan bu yana öne aldığı ve 
kendisi açısından tutarlı olan bir yak-
laşımdır. Fakat unutulmamalı ki ulu
sal demokratik güçlerin (UDG) birliği 
sözkonusu olunca PSK bağımsızlık 
hedefine de imza atabilmiştir. PKK 
bağlamında düşünüldüğünde; Ba
ğımsız Birleşik Kürdistan'dan, Orta
doğu Halklar Federasyonu'na ora
dan üniter, devlet içi çözüme kadar· 
her türlü anlayışı savunageldi. Bu an
lamda PKK kadroları, tabanına tam 
olarak ne söyleyeceğini bilemeyen, 
cevabı verilmeyen sorular yumağı ile 
karşıyaydı ve son durağı PSK'nin 
savuna geldiği "Türkiye'ye demokra-

• Seyda Alpşen 

si Kürdistan'a özgürlük" sloganı oldu. 
Diğer taraftan UDG'Ierin birliğine 

yönelik çağrıların, Ali Fırat ya da Yü
cel Baran'ın Yeni Ülke'de yazdıkları 
gibi PKK tarafından · defalarca dillen
dirildiği vurgusu, gerçekte diğer U 
DG'Ierle toplanma sürecinde kamuo
yuna "PKK defalarca söylemişti" ön 
"kazanımıyla" diğer politik hareketleri 
susturma eğilimlerine işaret ediyor ki 
bu tav!r samimi olunmadığ ı izlenimini 
vermekten başka işe yaramıyor. Ka
muoyu çok yakından biliyor ki, daha 
önce sözünü ettiğim enflasyonist, i
deolojik içerikten yoksun suçlamala
rıyla PKK, UDG'Ier arasındaki tartış
ma ve bilgi alışverinden uzak tek po
litik gruptu. Aksine 1992'de kongrele
rini yapan YEKBÜN, PSK, KAWA, 

KUK, PDK-Hevgirtin türü hareketler 
çağrılarını yenilemişlerdi ve PKK bu 
hareketleri karalamaya devam edi
yordu. 

Her yeni siyasal süreç, döneme 
ilişkin yeni terminoloji geliştiıiyor. Ya 
da kimi terminoloji fazla kullanılıp ö
ne çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda 
yeni süreç kendisine özgü "sorun çö
zücü" "joker"lerini de uretiyor. 80'le
rin ikinci yarısında Glastnos- Pere
stroyka terminolojisinin sorun çözücü 
jokeıi "değişim"di. SSCB tarihe karı
şınca "değişim" jokeri evrenselleşti. 
Terminolojide "Yeni Dünya Düzeni" 
öne çıktı . Kürt politik hareketi evren
sel tarzda terminoloji ve joker üretme 
yeteneğinden uzak görünüyor. Ter
minolojide UDG'Ierin birliği öne çıktı, 
sorun çözücü joker ise "geçmişte ha
ta yaptık" oldu. Öyle ki örgütlerarası 
ilişkilerde neredeyse hata yapma
yanlar bile "hata yaptık" demeye zor
lanıyorlar. Osman öcalan, Yeni üı-

ke'deki röportajında, Ali Fırat ve Yü
cel Baran örneğinde belirttiğim gibi 
"Onlar suçlu biz hatalıydık" derken 
önceden söylemiş olmanın ve baskı 
unsuru yaratmanın avantajlarıni oluş
turmaya çalışıyor. PSK Genel Sek
reteri Kemal Surkay da kimi kamuo
yu açıklamalarında "geçmişte karşı
lıklı .hatalar yaptık" diyor. Taraflar kar
şılıklı hatalar yaptık tutumuyla du
rumu "idare" ediyorlar. Bu bahar ha
vası ileri bir süreç için gömülen "kı
lıç"lar anlamına geliyor. Çünkü, PKK 
önderi ve · taraftarlarının yazılarında 
"taktik"· belirgin bir vurgu şeklinde ha
len daha kendisini gösteriyor. PKK' 
nin cephe ile ilgili düşüncelerini orta
ya koyma biçimi mevcut söylenenler
le devam edecekse, UDG'Ierin buna 
yaklaşımda ihtiyatlı olması ve sorgu
lama hakkının olması gerektiğine ina
nıyorum. 

TC açısından yeni dönem şaş
kınlıkla karşılanmıştır. Ateşkes duyu
rusu ardından, UDG'Ierin birliği doğ
rultusundaki adımlar TC'nin tüm sal
dırı silahlarını geçici de olsa elinden 
almıştır. TC kendi ve uluslararası ka
muoyunda destek bulduğu çevreler 
nezdinde saldırı silahlarını elinden 
düşürmüştür. Fakat bu durumun çok 
uzun süreceği beklenmemelidir. TC' 
nin dayanağı, geleneksel güçlü dev
let geleneği ve manevra yapma yete
neği düşünüldüğünde bu daha iyi an
laşılır. TC yeni saldırı biçimlerini o
luşturma, Kürt hareketini düzen içine 
çekme ve marjinalleştirme politikala
rını üretmeye başlayacaktır. Bu bek
lenmelidrr. Uluslararası kamuoyunun 
da gündeminde olan kimi güncel ta
lepler de TC tarafından içi boşaltılmış 
biçimde Kürt hareketi oyalanarak 
gündeme konulabilir. Bu süreci KU 
KH'yi gündemden düşürme çabala
rıyla birlikte yapmaya çalışacaktır. Ö
nümüzdeki süreçte KUKH devlet ta
rafından geliştirilecek provakatif ça
balara karşı daha uyanık olmak zo
rundadır. 

Kimi Türk "solcu"larının da son 
gelişmelerde emperyalizmin oyunla
rını aramaya başlamaları KUKH'yi 
komplekse sokmamalıdır. Kürdistanlı 
sosyalistler, yurtseverler Kürdistan'ıcı 
bölgede bir çıkar çatışması alanı ol
duğunun farkındadırlar ve bu konuda 
politika üretmekten aciz değiller. 
Türk "solcu"ları KUKH'ye öteden beri 
güvensizlik duymayı ve karalamayı 
şiar edindiler. Sanki Kürt politik hare
ketlerinin kendi iç tartışma ve uyarı 
mekanizmaları olamazmış gibi UDG' 
leri çatıştırma anlayışlarından vaz
geçmediler. Şu çok açıktır ki pblitik 
mücadele farklı siyasal güçlerin her 
birinin kendi hedeflerine ulaşabilme 
mücadelesidir. Kürdistan'da stratejik, 
ekonomik çıkarı olan her uluslararası 
yada bölgesel güç ile UDG'Ier (kendi 
aralarındaki farklana birlikte) arasın
da açık bir mücadele sürmektedir. 
Bu mücadelede elbette Kürt hareketi 
de kaz!inç hesapları yapma yetene
ğini ortaya koyacaktır. UDG' lerin bir
leşmesi bölge halklarının değil bölge 
sömürgecilerinin zararınadır. UDG' 
lerin ·birleşmesinden panik duyacak 
olan Ortadoğunun eli kanlı sömürge
cileridir. 
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Sayın mahkeme üyeleri, 

Hakkımda 3713 sayılı kanunun 8/1 
ve 6/2 maddelerine dayanılarak açılan 

dava ile "Devletin bölünmezliği aleyhine 
propaganda yapmak ve PKK'nın açıkla
malarını yayınlamak" iddiasıyla cezalandı

rı Imam talep edilmektedir. Bu iddialara 
değinmeden önce, Türkiye'de devrimci 
basın ile düşünce özgürlüğü üzerinde 
estirilen terör politikalarına değinmekle 

fayda: var. 

Sanırım bugün Türkiye, insanların 

düşüncelerinden ötürü yargılanarak in
sanlık dışı koşullara sahip cezaevlerine 
atıldığı ender ülkelerden biridir. Sefalet, 
işsizlik ve enflasyonda dünya çapında 
"sayılı" devletler arasında yer alan TC 
devleti ; baskı , işkence, terör ve sömürü 
politikalarında da öncülüğü kimseye kap
tırma niyetinde gözükmüyor! Gazetecilere 
yüzyıllara varan hapis cezalarının ve mil
yonlarca liraya varan para cezalarının 

verilmesi, hiç kuşku yok ki bir trajedidir. 
Bu tür uygulamalar devletin gerici, şoven 
ve faşist karakterini yansıtmakla birlikte 
özünde rejimin içine girdiği çıkmazın ve 
aczin de önemli bir göstergesidir. Devlet, 
içine g i rdiği bu çıkmazları , baskıyı artır

makla aşacağını sanmaktadır. 

Gazeteci ve yazarların cezalandırıldı 

ğı, yayınların toplatılarak dağıtımlarının 

engellendiği bir ortamda, devlet yetkilileri
nin basın ve düşünce özgürlüğü lafını 

ağızlarından düşürmemaleri ayrıca dikka- ' 
te değerdir. Ama her nedense basının ve 
düşüncenin özgür olduğu sürekli vurgu
lanmakla birlikte, devletin bu alandaki 
gerçek yüzü ortaya çıktıkça ve eski yasa
larla yürürlükteki politikaları artık uygula
namaz duruma düştükçe; düşünce özgür
lüğü önündeki "son" pürüzterin ortadan 
kaldırılacağı söylenmeye başlanır. Son 
günlerde bakanlar kurulunun basın kanu
nunun yeniden düzenlenerek "düşünce 
özgürlüğünü kısıtlayan kimi uygulamalara 
son verilmesi" yönündeki bir tasarıyı mec
lise gönderme kararını alması buna örnek 
olarak gösterilebilir. Hatırlanacağı gibi, 
TCK'nın 141,142 ve 163. maddelerinin 
Nisan 1991 'de kaldırılmalarıyla düşünce 

özgürlüğü önündeki "son" engelin de kal
dırıldığı ve artık Türkiye'de demokrasiyi 
gölgelayecek bir uygulamanın _ kalmadığı 
ilan edilmişti. Bakanlar kurulunun basın 
yasasını yeniden düzenleme ihtiyacını 

hissetmesi, basının özgür olmadığının bir 
itirafıdır. Bu aynı zamanda 141 ,142 ve 
163. maddelerin kaldırılmalarıyla daha 
önce ilan edilen söylemlerinin gerçekliği 
yansıtmadığının bir tescilidir. 141,142. 
maddelerin kaldırılmalarının sebebi dü
şünce ve örgütlenme özgürlüğü getirmek 
değil, bu maddelerin anti-demokratik ka
rekterinin geniş yığınlarca fark edilmesi; 
bunların kaldırılması gerektiği yönündeki 
taleplerin yoğunlaşması ve bunlara bağlı 
olarak mahkemeterin maddeleri uygula
ma yönünde bir tıkanıklığı yaşamaya baş
lamalarıydı. Bu tıkanıklığın giderilmesi ve 
kamuouyunun tepkilerinin saptınlması a
macıyla sözkonusu maddeler kaldırılarak, 
yerine Terörle Mücadele Yasas ı kondu. 

Faşist ltalya yasalarından örnek alı
narak TCK'ya konulan 141 ve 142. mad
deler, Türkiye'deki devrimci ve komünist
lerle, Kürdistan'daki yurtsever güçlerin 
serbestçe örgütlenme ve düşüncelerini a
çıkça kitlelere ulaştırmalarını engelleme 
amacını gütmekteydi. Dünya devrimci ko
münist hareketinin geçici bir süreç için de 
olsa gerilemesi sebebiyle, komünizmi· 
=Türkiye için artık somut bir tehlike olarak 
hissetmeyen egemen sömürücü sınıflar, 

pratikte gelişen prolster devrimci hareketi 
ba~alamak ve reformize etmek için bir 
yandan tüm çabalarını sarfederken, aynı 
zamanda komünist düşüneeye yasalarla 
açıkça yasaklama getirme gereğini de 

duymamaya başladılar. Geriye en güçlü 
ve somut bir "tehlike" olarak, Kürtler kalı
yordu. Bu yüzden bu "tehlike"dururken 
''Kürtçülük propagandası"nın yapılmasını 
yasaklayan "yasal" engellernelerin orta
dan kaldırılması, kendileri açısından uy
gun düşmezdi. Kürtlerin özgürce örgütlen
me ve düşüncelerin; açıklamalarını engel
leyen 141. maddenin 4. fıkrası ile 142. 
maddenin 3. fıkraları, değişik bir biçimde 
formüle. edilerek TMY içinde tekrar korun
du. Son dönemlerde Türkiye'li ve Kürdis
tan'lı güçler tarafından çıkarılan yayınların 
toplatılmaları ezici bir çoğunlukla "Kürt
çülük propagandası", başka bir deyimle 
"devletin bölünmezliği aleyhine propa
ganda" yapıldığı gerekçesine dayandırıl
mıştır. 

Hapis cezaları ve yayınların toptatıla
rak dağıtımların engellenmesiyle, devrim
ci-yurtsever güçleri somut gerçekleri tüm 
açıklığıyla ortaya serrnekten caydıramadı
ğını gören egemen güçler, bu sefer de 
kontrgerilla cinayetlerini gündemleştire

rek, bir çok devrimci-yurtsever gazeteci
nin öldürülmesi, yayınları dağıtan ve sa
tan bayilerin tehdit edilmesi ve hatta tez
gahlarının yakılması yoluna başvurmuş
Jardır. Gazetecileri katiedenlerin hiçbiri 
yakalanıp yargılanmadı. Aksine devletin 
başbakanı, bu öldürülenler gerçek gaze
teci değil "millitan gazetecilerdir" diyerek 
bu cinayetleri açıkça meşru göstermeye 
çalıştı. Katilleri daha da cesaretlendiren 
ve onları koruyan bir devletin kendilerini 
yargılamaları da beklenemez zaten. 

Devletin devrimci basına ve düşünce 
özgürlüğüne yönelttiği sistemli baskılar

dan, gazetemiz Medya Güneşi de etkilan
miş ve etkilenmektedir. Medya Güneşi 12 

Eylül darbesinden sonra, Kürt devrimci, 
sosyalistleri tarafından çıkarılan ilk legal 
yayın olmanın tüm zorluklarını yaşam ı ş 

ve sistemli toplatılmalardan tutun da 
hapis cezalarına kadar çeşitli yıldırma 

politikalarıylakarşılaşmıştır. 

Fakat Medya Güneşi yüklendiği mis
yanun bilinciyle hareket ederek, her türlü 
baskıya rağmen gerçekleri açıklamaktan 
ve halkımızın gelişen mücadelesinin dev
rimci proleter bir yola kanalize edilmesi 
yönünde üzerine düşeni yapmaktan bir 
an bile olsa geri durmadı. 

· Nisan 1988'de aylık dergi olarak 
yayın yaşamına atılan Medya Güneşi, 15 
günlük gazete olarak çıkmaya başladığı 
Ekim 1992'den sonra tekrar egemen güç
lerin anti-demokratik uygulamalarıyla kar
şılaştı. TMY'den sonra davası henüz so
ruşturma safhasındayken tutuklanan ilk 
~etecinin Genel Yayın Yönetmenimiz 
Osman A YT AR olması oldukça dikkat çe
kicidif. Aradan uzunca bir zaman geçme
den benim de, aynı şekilde gazetemizin 
25. sayısında çıkan "Kirli savaşın bir par
çası olarak gündemleşen BAHAR SEND
ROMU"başlıklı yazımdan ötürü tutuklan
mam, egemen güçlerin genel olarak yurt
sever basına yönelik baskıları yanında, 

gazetemize özel ve ayrı bir yaklaşım ser
gilediği yönündeki düşünceleri pekiştir

mektedir. 

Devletin gerek Medya Güneşi'ne ve 
gerekse diğer devrimci yurtsever yayınla
ra yönelik baskıları, kapalı bir devre halin
de kendi başına incelenerek içeriği kavra
nabilecek bir olgu değildir. Devlet sa~ 
baskıcı ve şoven duygularını tatmin et
mek amacıyla saldırmıyor; bu politikaların 
a~ında yatan gerçeklik onun, Türkiye'de 
emekçi sınıflar üzerindeki sömürücü ikti
darı ile Kürdistan'daki sömürgeci ege
menliğini ayakta tutup daha uzun süreli 
kılma isteğidir . 

Şimdi bu ön açıklamalardan hareket
le hakkımızdaki iddialara geçebiliriz. 

Iddia makamının birinci iddiası yuka-

rıda belirttiğim 25. sayımııda yer alan 
çeşitli yazı ve açıklamalarda "devletin ül
kesinin bir bölümünün Kürdistan olarak 
isimlandirildiği ve Güney Doğu'da meyda
na gelen eylemlerin Kürdistan ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesi olarak ni
telendirildiği" şeklindedir. 

Bilimsel kaynaklara ve somut ger
çekiere gözlerini kapatmayan herkes 
rahatlıkla şunu görebilecektir ki, Kürt hal
kı binlerce yıldan beridir bugün Kürdistan 
adı verilen ülkede yaşamakta olup Orta
doğu uygarlığına anlamlı katkılarda bu
lunmuştur. Oysa Türkmenlerin fetih ve 
göç yoluyla çok sonraları (1 071 tarihinde) 
Anadoluya geldikleri ve ardından kurduk
ları çeşitli devlet ve imparatorluklar aracı
lığıyla tüm Anadolu, Ortadoğu , Kuzey Af
rika, Kafkasya ve Avrupa'nın bir kısmını 
denetimleri altına aldıkları bilinmektedir. 
Bugün Türkiye, Iran, Suriye ve düne ka
dar da Irak tarafından egemenlik a~ında 
bulundurulan Kürt toprakları, · çoğu kez 
egemen devletler tarafından bile "Kür
distan" olarak adlandırılmıştır. Osmanlı 

Imparatorluğu döneminde, Kürdistan'ı yö
netimi altında bulundurmakla övünen 
padişahlar, daha sonraları Imparatorlu
ğun gerileme ve çöküş yıllarında yavaş 

yavaş Kürt ve Kürdistan kelimelerini ya
saklamaya başlam ışiard ır. 

TC'nin hali hazırda izlediği inkarcı ve 
yasakçı politikalar da bu dönemin kesinti
siz bir uzantısı olarak oluşmuştur. Resmi 
çevreler tarafından "Doğu ve Güneydo
ğu" olarak adlandırılan yörelerde, tarihin 
eski dönemlerinden bu yana çoğunlukla 
Kürtlerin yaşadığı ve buraların Kürdis
tan'ın bir parçası olduğu bir gerçekliktir. 
Bu nesnel gerçe~lik yasaklamalarla yok 
edilemez. Bir nesneyi isimini değiştirerek 
değişikliğe uğratmaya kalkışmak eşyanın 

tabiatma aykırıdır. 

Kuruluşundan beri Türkiye'de geniş 
emekçi halk yığınlarının, bir avuç özel 
mülk sahibi kesimin çıkarları doğru~usun
da sömürülmesini esas alarak diktatöryal 
bir politika yürüten devletin, Kürdistan'
daki egemenliği, sömürgeci bir içeriğe 

bürünmüştür. Osmanlı'nın yıkıntıları üze
rinde şekillenen TC devleti, Kürt halkının 
insani ve ulusal demokratik hak ve özgür-

lüklerinin red ve inkarını temel almıştır. 

Ulusal hakları söz konusu olunca 
Kürt halkının varlığı inkar edilmiş; "Misak-ı 
Milli sınırları içinde Kürt ·yoktur, Kürtçe 
diye bir dil yoktur, Kürt kültürü, edebiyatı 
ve sanatı yoktur, ve en önemlisi de Kür
distan olarak adlandırılacak bir ülke yok
tur" denilmiştir. Ama sıra baskıya, zulme, 
sömürüye, asimilasyona ve toplu sürgün
Iere gelince herkesten önce Kürtler hatır
lanmıştır. Yani devlet, teoride inkar ettiği 
ve haklarını yok saydığı Kürt ulusunu, 
pratikte ezmeye çalışarak varlığını kabul 
etmiştir . 

TC Anayasası'na göre Türkiye'de 
yaşayan herkes Türktür. Yani herkes "bi
rinci sınıf" vatandaştır. Bunun anlamı şu
dur: Değişik ulus ve ulusal azınlıklardan 
gelen insanların "birinci sınıf" vatandaş 

muamelesi görmeleri için kendi kimlikleri
ni reddedip Türklüğü kabul etmeleri ge
rekmektedir. "Ne Mutlu Türküm" deme
yen, ulusal kimlik ve bunun beraberinde 
getirdiği ulusal haklarına sahip çıkmaya 
çalışanlar ne "birinci sınıf" vatandaş ola~i
lir ne de mutlu olabilirler. Bunlar her türlü 
baskıyı ve zorbalığı haketmişlerdiri Ken
di kimliğini reddedip halkına yabanetiaşa
rak kişiliksizleşenler ise "birinci sınıf" va
tandaş olarak (ve devletle uzlaşarak ona 
alet olduğu ölçüde) devletin bürokratik 
kademelerinde yer alabilirler. 

Devlet, 70 yılı aşkın bir süredir izieye 
geldiği sömürgeci politikaları da yine Os
manlı Imparatorluğu'ndan devralmıştır. 
Kürdistana' girip ordaki egemenliğini pe
kiştirmek için Kürt beyilkierine özerklik · 
vb. koruyucu haklar tanıyan Osmanlı yö
netimi, amacına ulaştıktan sonra Kürt 
beyliklerine verdiği tüm hakları zorla gas
pederek Kürdistan'daki merkezi otoritesi
ni güçlendirmeye başladı . Kürt hal~ı. bu 
merkezileştirme ve sömürgeciliği derin-
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leştirme politikalarına karşı ulusal-yöresel 
egemenlik haklarını elde etmek için defa
larca ayaklanmıştır. Ancak bunlar h~rde
fasında kanla bastırılmıştır. 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren başlayıp 1. Dünya 
Savaşı'nın sonuna kadar devam eden sü
reç içerisinde, Osmanlı Imparatorluğu 
Kürdisan hariç geriye kalan türr( sömür
gelerini, kaybetmiştir. 

Osmanlı Imparatorluğu'nun yıkılış sü
reciyle karşılaştığı ve Anadolu'nun bir ke
siminin işgal altına girdiği bir dönemde, 
Kürtlerin önemli bir kesimi, böylesi zor 
günlerde Müslüman Türkleri arkadan vur
mama düşüncesiyle, Batılı güçlere karşı 

Kemalistlerle birlikte savaşmayı tercih 
etmişlerdir. Fakat, Kürtlerle Türklerin müs
lüman ve kardeş oldukları ve savaştan 

sonra Kürtlerin ulusal haklarının güvence 
altına alınacağı demagojisiyle Kürtlerin 
belli başlı kesimlerinden destek alan Ke- ' 
malistlerin oluşturdukları TC devleti, Lo
zan antlaşmasıyla uluslararası platform
larda resmi bir statü kazanıp iktidarını 

sağlamlaştırdıktan sonra Osmanlı'yı arat
mayacak bir biçimde Kürdistan'daki sö
mürgeci politikaları devam ettirmiş, ve 
hatta daha gerici ve ırkçı bir tutum sergi
lerneye başlamıştır. 

Lozan görüşmeleri sırasında Kürt ulu
sunun kendisini bağımsız temsilcileri ara
cılığıyla temsil etmesinin önüne geçmek 
için toplantılarda kendisini Kürtlerin ve 
Türklerin ortak temsilcisi olarak lanse 
eden Türk heyeti, Türkiye'deki Kürtlerin 
bir c.zınlık değil Türklerle eşit haklara sa
hip bir şekilde iktidara ortak olduklarını ve 
TBMM hükümetinin Türklerin olduğu ka
dar Kürtlerin de hükümeti olduğunu, dola
yısıyla azınlık olarak tanımlanmalarının 

Kürtlerin aleyhine olacağını savunarak, 
Kürtlerle ilgili somut hakların belgelere geç
mesini engellediler. Belgelerde sırf Kürt
lerden bahsedilmesin diye çoğunlukla 

Türklerden de bahsedilmedi; bunların yeri
ne Türklerle Kürtleri ortak bir şekilde yan

sıtacak "Müslüman halk" deyimi tercih e

dildi. TC bugüne kadar izlediği inkarcı-sö
mürgeci politikalarını da hep Lozan Ant
Iaşması'na dayandırarak haklı gösterme
ye çalışmaktadır. Lozan Antiaşması ülke
miz Kürdistan'ın, 1639 yılındaki Osman
lılarla Iranillar arasında gerçekleşen ilk 
parçalanmasından sonra ikinci defa ger
çekleşen ve bu sefer de dört sömürgeci 
devletin tahakkümü altına girmesini sağ
layan bir antlaşma olması açısından, Kürt 
ulusunun tarihine kara bir sayfa olarak 
geçecektir. Ancak, "Kürtlerin azınlık hak
larının" belgelere girmesine gerek görül
memesinin, onların birinci dereceden yö- -
netima ortak olduğu varsayımına dayan
dırıldığı dikkate alındığında, Lozan'ın dev
letin sözkonusu inkarcı politikalarını haklı 
çıkarmayacağını, tersine, heyetin orada 
dile getirdiği sözlerin pratikte uygulanma
sını, yani "TBMM hükümetinin Türklerin 

olduğu kadar Kürtlerin de hükümeti oldu
ğu" şeklindeki söylemlerin pratik gerekle
rinin yerine getirilmesi gerektiğini göster
mektedir. 

Lozan Antiaşması'nın akabinde, da
ba önceleri yukarıdaki tezi savunan Ke
malist yönetim, bırakın Kürtlere Türklerle 
eşit haklar altında yaşamalarını sağlama
yı, meclisteki kimi Kürt milletvekilierini sırf 
Kürt kıyafetleri giyiyorlar diye idam etme
ye .ve Kürdistan'da merkezi sömürgeci o
toriteyi zorla tesis etmeye başladı. 1940'
lara kadar süregelen Kürt isyanları hep 
devletin bu politikalarına karşı bir tepki 
biçiminde ve ulusal hakları elde etme a
macıyla boy vermiştir. 

Bütün bunların ışığında soruna yakla
şıldığında, Kürt sorunurıun parçalanarak 

değişik devletlerin tahakkümü altına alın
mış ve bağımsız devlet kurma hakkı baş
ta olmak üzere, kendi yurdunda her türlü 
ulusal ve insani haklarından yoksun bıra
kılmış bir ulusun sorunu olduğu görüle
cektir. Kürdistan'ın değişik devletler tara
fından sömürgeleştirilmesi ve bölge üze
rinde değişik emperyalist devletlerin he
sap ve çıkar çatışması içinde olmaları, 

soruna uluslararası bir boyut da kazandı
rıyor. Son yıllarda kurtuluş sürecini yaşa
yan ülkemizin Güney parçası hariç, Kür
distan'ın diğer tüm parçaları halen yüzyıl

lardır _süregelen klasik sömürgeci ilişkiler 

altında inlemeye devam etmektedir. Şu 

da varki, tarihi gerçeklerin bizlere göster

diği gibi halkımı~ sömürgeci baskılar kar
şısında sessiz kalma yerine daima müca
deleci bir yol izlemiştir. Bu açıdan, sö
mürgeci asaretten kurtulmak için Kürt 
halkının geliştirdiği mücadeleler haklı ola
rak, "ulusal kurtuluş mücadelesi" olarak 
nitelendirilmektedir. Yani Kürdistan'da yüz
yıllardır gelişen mücadelenin büründüğü 

ulusal biçim ile, özellikle günümüzde ka
zandığı toplumsal karakter bu mücadele
terin uli.ısal ve toplumsal kurtuluşçu oldu
ğunu göstermektedir. Bu sadece benim 
sübjektif görüşüm değil aynı zamanda 
objektif bir gerçekliktir. 
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Iddia makamının ikinci iddiası ise, 

yazının bütünlüğünde "devletin bölün
mezliği aleyhine propanganda yapıldığı" 
şeklindedir. 

Burada ilkin "devletin bölünmezliği" 

söylemleri ile Misak-ı Milli'nin sözde kut
sallığının nereden kaynaklandığını vurgula
yarak bunun sonucunu görmeye çalışalım. 

Ortadoğu ve dünyanın birçok bölge
sindeki toprakların_ sınırları, üzerinde yaşa
yan halkların değil, yayılmacı güçlerin eko
nomik ve siyasi çıkarları temel alınarak 

askeri zor aracılığıyla çizilm işlerdir. Sınırlar 

güçlünün çıkarları doğrultusunda biçimlen
diği için, bu çevreler güçlü kaldıkları müd
detçe, çıkarlarını temsil eden bu sınırlar 

herzaman "kutsal, dokunulmaz ve değiŞti
rilmez" olarak gösterilmiştir. Güçler denge
si değişip de, yeni güç merkezinin çıkarla
rına göre statükonun yeniden belirlenmesi 
ihtiyac ı ortaya çıktığında ise, eskiden kut
sal ve dokunulmaz sayılan sınırlar bir an
da unututup onların yerine yeni "kutsal" sı
nırlar çizilmeye başlanmıştır. 

_ Işte kutsal ve tartışılmaz olarak lanse 
edilen ' Misak-ı Milli ile iddia makamının 
"bölünmez:· dediği devletin bütünlüğü de 
bu yöntemlerle ve dahası Kürt ulusunun 
bütün .ulusal demokratik hakları ve üze
rinde yaşadıkları Kürdistan'ın toprak bü
tünlüğü gözardı edilerek güçler dengesi
ne göre şekillenmiştir. 

Müslüman halkın (Türklerin ve Kürt
lerin) kardeşliği ve birliği demagojisi ile 
oluşturulan Misak-ı Milli, başlangıçta Mu
sul ve Kerkük'ü (Güney Kürdistan) de 
içermesine rağmen nasıl oldu da Kema
list yönetim bundan vazgeçerek bu kı

sımları "kutsal ve bölünmez"bir bütün ola-

rak addedilen Misak-ı Milli'nin dışında 

tutabildiler? Sanırım cevap gayet açıktır: 
Sınırlar 'kutsal' ilkelere göre değil, çıkar 
ilişkilerine ve bu çıkar ilişkilerini yaşama 
geçirecek güçler dengesine göre biçim
lendiriliyordu. 

Dünyanın önemli petrol merkezlerine 
yakın olması ve bizzat kendisinin de pet
rol kaynaklarına sahip olması sebebiyle, 
1. Dünya Savaşı'ndan sonra Ingilizierin 
dikkatlerini üzerinde yoğunlaştırdığı bu 
bölgeyi kolay kolay kendilerine bırakma
yacağını, ve dahası kendisine verilse ve
ya zorla alınsa bile, isyancı bir özellik ve 
geleneğe sahip bu kısımların uzun süre 
denetimde bulundurulamayacağını bilen 
Kemalistler, Güney Kürdistan üzerindeki 
toprak taleplerinden vazgeçerek bunun 
yerine Musul ve Kerkük'teki petrol yatak
larından elde edilen gelirlerden belli oran
da bir pay almayı talep etmeye başladı
lar. Bu nedenle Lozan görüşmeleri sıra
sında Musul sorunu hiç bir zaman bir top
rak sorunu olarak gündeme getirilm edi. 

Millet Meclisi içerisinde, Musul'un pet
rol karşılığında satıldığı yönünde kimi mil
letvekillerinin açıkça tepkilerini dile getir
meleri, M.Kemal'i oldukça zor duruma 
düşürür-. M.Kemal kendisini savunmak i
çin Misak-ı Milli'ye yeni bir yorum ı;ıetire.-

rek bazı milletvekillerinin Misak-ı Milli'nin 
ne demek olduğunu anlayamadıklarını 

savunarak şunları şöylemiştir: "... Efen
diler, arazi sorunu ve hudut sorunu, 
Misakı Milli'nin bildiğimiz gibi birinci mad
desinin içindedir: Misak-ı Milli, şu hat bu 
hat diye hiçbir vakitte hudut çizmemiştir. 
O hudutu çizen şey, milletin çıkarı ve 
Büyük Kurul'un bakışıdır. Yoksa, bir hari
tası mevcut bir hudut yoktur" (TBMM 
Gizli Gelse Zabıtları, cilt:3. ·s.1292/ Ak
taran: Hasan Yıldı~! Fransız Belgeleriyle 
Sevr-Lozan-Musul Uçgeninde Kürdistan, 
Koral Yayınları s.15.S). 

M.KEtmal bu açıklartıasıyla milletve- · 
killerini ikna ·. edemediğinr görünce ''de, 
Musul'un · Misak-l Milli sınırları dışında 
bırakılmasınin. esas sebebini şöyle açık
lar: " ... Musul sorununu bugünden halle
deceğiz, ordumuıu yürüteceğiz, bugün 
alacağız dersek bu olanaklıdır. Musul'u 
gayet kolaylıkla atabiliriz, fakat Musul'u 
aldıktan sonra bir savaş cephesi açmış 
olacağız. Yani bunu ayrıca konu etmek 
isterseniz sakıncalar kendi kendine orta
ya çıkar" (TBMM Gizli Gelse Zabıtları, 

cilt.3, s.1318/ Aktaran: H. Yıldız. age.
s.157). 

Görüldüğü gibi ilk alıntıda M.Kemal 
Misak-ı Milli'nin bir haritasının mevcut 
olmadığını ve sınırların "milletin çıkarı" ve 
"Büyük Kurul'un bakışı" gibi sübjektif fak
törlere bağlı olarak tespit edileceğini, ikin
ci alıntıda ise yeni bir savaş cephesi açıl
maması için Musul'dan vazgeçildiğini vur
gulamaktadır. Yani ortada "değişmez", 

"bölünmez" ve "kutsal" bir sınır ve harita 
yoktur. Kemalist yönetim o günkü ulusla
rarası güçler dengesine göre belli sınırları 
tercih etmiştir. Eger Kemalist yönetimin 
askeri ve ekonomik gücü daha büyük ol
saydı kuşkusuz bugün "kutsal" ilan edilen 
sınırların kapsayacağı topraklar da daha 
büyük olacaktı. 

Kemalistler, "milletin çıkarları" ve "ye
ni bir savaş cephesinin açılmaması" ge
rekçesiyle Misak-ı Millinin "bölünmez bü
tünlüğünü" bir kenara bırakırken, mecliste
ki Kürt milletvekili Bitlis'li Yusuf Ziya Bey, 
Kemalist yönetimin Misak-ı Milli sınırları 

içerisinde gerçekten de Türklerin ve Kürt
lerin hak eşitliği temelinde çıkarlarını koru
yacağına biraz safça da olsa inandığından 
ve ayrıca Kürdistan topraklarının yeniden 
bölünmesini istemediğinden ötürü, Mu
sul'un Misak-ı Milli dışında kalmasına karşı 
çıkarak şunları söylemekteydi: 

"Arkadaşlar temenni ederim ki, Mu
sul Türkiye'nin bir parçası denilsin, çünkü 
Türkler, Kürtlerle meskun Türkiye'nin bir 
parçasıdır. Yarısından fazlası Kürttür. 
Musul'un Kürdün tarihinde bir kıymeti var
dır. Ihtimal ki, başka bir yer olsaydı bu 
kadar telaş etmezdi... Arkadaşlar, bir 
insanı ikiye bölmek veyahut da herhangi 
bir parçasını ayırmak mümkün değil ise, 
Musul'u Türkiye'den ayırmak da öylece 
mümkün değildir ... Dilerim ki, Türkiye si
yasileri bunun etrafında derin düşünsün
ler ... Musul'u ertelemek, Musulsuz barış 
yapmak, barış ertesinde Doğu Anado
lu'da önemli bir cephe açmak demektir ... " 
Yusuf Ziya Bey "Arkadaşlar ben Kürdüm. 
Fakat Türkiye'nin yükselmesini, Türki
ye'nin şerefini, Türkiye'nin ilerlemesini di
leyen Kürtlerdenim" dedikten sonra ise, şu 

· açıklamayı yapmaktadır: " ... Bugünkü duru
mu müttefik devletler dünyası ve Avrupa 
devletleri öyle tespit etmişlerdir; ki, Türk'le 
Kürt işbirliği ederek yaşamazlarsa, ikisi 
için son yoktur ... Bundan dolayı herhangi
si, herhangisine ihanet ederse ikisi için de 
son yoktur" (TBMM Gizli Gelse Zabıtları, 
cilt:4 s.163/ Aktara~: Hasan Yıldız, age, 
s.159-160). · 

Görüldüğü gibi· Yusuf Ziya Bey'in 
· Kürt ve Türk uluslarının kardeşliğt ve birli
ğine olan inancı tamdır ve bu birlikteli~n 
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Türk Vf! Kürt topraklarının birliği üzerinde 
inşa edilerek yabancı güçlere karşı ayak
ta kalınabileceğini savunmaktadır. Oysa 
Kemalistler, Musul'u Misak-ı Milli sınırları 
dışında bırakma niyetlerini daha Erzurum 
Kongresi sırasında ortaya koymuşlardır. 
Bu gerçekliği kavramayan Kürt milletvekil
lerinin, halkların kardeşliği ve "Misak-ı 
Milli'nin bölünmezliğini" inatla savunmala
rı pratik bir sonuca ulaşamayacaktı. Da
hası, Musul üzerindeki toprak talebinden 
vazgeçip yerine petrol gelirlerinden pay al
mayı önüne hedef olarak koyan TC, In
giiizierin ve Irak manda yönetiminin kendi
lerine petrolü de vermeye niyetli olmadık
larını görünce, bu sefer de Güney'deki 
Kürtlere, otonam veya bağımsız bir yöne
tim-devlet kurma hakkı verilmemesi ve 
onların hiçbir ulusal hak elde etmeden 
kayıtsız şartsız Irak yönetimine bağlan
maları koşuluyla, petrol gelirlerinden pay 
almaktan da vazgeçti. 

Işte dün, halkların kardeşliği ve ortak 
kurtuluşları yönünde sarfettiği sözleri unu
tarak "Misak-ı Millinin belirlenmiş bir sınırı 
ve haritası yok" diyen Kemalistler bugün, 
geçmişteki belli bir süreçte mevcut olan 
güçler dengesi sonucu biçimienan sın ırla
rı kutsal ve değişmez ilan edebilmektedir. 

Sayın Mahkeme üyeleri, 

Şimdiye kadar anlatıklarımızdan da 
anlaşılacağı gibi yıllarca inkar edilen veya 
adı konulmayan bir sorunla karşı karşıya
yız. Bütün tabuları aşarak halklarımızın 
ortak çıkarlarına uygun düşecek bir tarz
da bu sorunun çözüme kavuşturulması 
yönünde gerekli tartışma zemininin yara
tılması hayati bir önem taşımaktadır. Tar
tışmaların anlamlı bir biçimde yürütüiabil
mesi için herşeyden önce özgür bir zihni
yetle sorunun adı, içeriği ve bu sorunun 
ne şekilde çözümteneceği konusu net bir 
şekilde ortaya konulmaktadır. 

Sık sık belirttiğimiz gibi, bugün ortada 
devletin yıllarca inkar ettiği ama pratikte 
yok etmek için amansızca boğuştuğu bir 
sorun vardır;bu sorun Kürt ulusal sorunu
dur. Bu sorunun gerçekçi ve adil bir şe
kilde çözüme kavuşabilmesi için onu ta
rihsel ve toplumsal şartları içerisinde kav
rayıp açıkça ortaya koymak ve bunun ge
reklerini yerine getirmek gerekmektedir. 
Ne varki devlet daha başından beri soru
nun bir Kürt sorunu olduğunu bildiği hal
de, bu sorunu kendi sömürgeci çıkarları 
doğrultusunda bertaraf etmek ve bu yön
de Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği 
baskı, katliam, sürgün ve asimilasyon po
litikalarına meşruluk kazandırmak amacıy
la, ulusal talepli Kürdistani hareketleri; 
"Cumhuriyet rejimine karşı olan dinsel irti
ca ve yerel gerici-feodal güçlerin kendi ö
zel çıkar hareketleri" olarak tanımladı. 
Son dönemlere kadar da, Kürt sorunu, 
geri kalmış bölgenin sorunu olarak nite
lendirildi. Bu düşüncenin ürünü olarak, 
daha önceleri. katliamlarla bastırılan sorun 
bu sefer de yeni koşul)ar altında Kür
distan'a yol, elektirik ve okul götürülerek; 
çocuklara Türkçe öğretilip asimile edile
rek çözümlenecekti. ~i yatılı bölge okulla
rı da bu amaçla kurulmuştu. Tabi ki yol ve 
elektirik de devletin bölgedeki yeraltı ve 
yerüstü zenginlik kaynaklarının sömürüi
mesi politikalarına uygun olarak Kürdis
tan'a sınırlı bir şekilde götürüldü. Asi
milasyon politikaları ise, belirli yörelerde 
baskı eşliğinde sınırlı bir şekilde de olsa 
başarı kazanmakla birlikte, köklü bir tarih
sel ve toplumsal geleneğe sahip olan 
koskoca bir ulusu asimile etmeye · çalış
mak akıntıya kürek çekmekten başka bir 
anla,m taşımaz. 

TC'nin asimilasyon v·e sömürü politi
kalarına karşı Kürt ulusal muhalefeti uzun 

· .süre sessiz kiılamazdı. Devletin, 1920'Ii 
yıllarda başlayıp 1938 yılına kadar devain 
eden süreç boyunca, ulusal talepti KQrt 

hareketini kanla bastırması sonucu oluşan 
geçici duraksama dönemi, yerini özellikle 
60'1ı yıllarda hareketli bir döneme bıraka
rak tekrar ivme kazanmaya başladı. 

Gerek 71 öncesi ve gereks~ 80 ön
cesi dönemlerde ağırlıklı olarak demokra
tik temellerde gelişen Kürt ulusal muhale
feti, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbele
riyle büyük baskılarla karşı karşıya kaldı. 
Kürt halkının kendi kimliğine ve en basit 
ulusal demokratik haklarına kavuşmak 
için barışçıl-demokratik yöntemlerle geliş
tirdiği talepleri bile her zaman karşısında 
baskı, işkence ve devlet terörünü gördü. 
Devlet terörü ile gözle görülür baskı ve 
işkenceterin bulunduğu bir yerde, halk · 
muhalefeti ebediyete kadar suskun kala
mazdı; nitekim 12 Eylül'den sonraki sü
reçte de böyle oldu. 

Devlet, Kürt ulusal ve toplumsal mu
halefetini bastırmak için her türlü yol, 
yöntem ve aracı kendisine .hak saydı. Bu 
zihniyetin bif yansıması olarak da bütün 
halkı düşman görüp ona karşı topyekun 
bir savaş başlattı. Kürt halkının, devletin 
topyekun savaşına karşı kendisini koru
ması ve en doğal insani ve ulusal hakları
nı elde etmesi için bir tek çaresi kalıyor
du; o da mücadele ve direnişti. Devlet 
sömürgeci egemenliğini pekiştirip Kürdis
tan'ın değerlerini daha çok sömürmek 
için gayri meşru bir "topyekün mücadele" 
yürütürken, Kijrdistan halkı kendisini sa
vunmak ve hak kazanmak için meşru bir 
mücadele yürütmektedir. 

Bu mücadelenin sonucunda, daha 
önceleri Kürt lafı ağıziara alınmazken, 
DYP-Siifl koalisyon hükümeti "Kürt reali
tesini tanıyoruz" demek zorunda kaldı. 

Fakat Kürt realitesinin ne olduğunu ve 
bunu gereklerinin nasıl yerine getirileceği 
konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. 
Aksine eski imha politikalarına devam 
edildi. 12 Eylül faşizmi döneminde bile e
şine rastlanmayan uygulamalarla köy ve 
kasabalar yakılıp yıkıldı; yerleşim yerleri 
boşaltıldı ve yüzlerce insan devletin tez
gahladığı veya himaye ettiğ i kontrgerilla 
cinayetlerine maruz kaldı. Dahası Içişleri 
bakanlığının yaptığı açıklamalara bakılır
sa, sadece 1992 yılı içerisinde Kürdis
tan'da 12 bin kişi yakalanmış. Bu insanla
rın büyük bir çoğunluğunun tek "suçları
nın" Kürt olmaları gerçekliğinden kaynak
landığı dikkate alındığında; binlerce 
insanın işkencelerden geçirilmesi ve bun
ların bir kısmının tutuklanması; devletin 
baskı ve terör ile halkı yıldırma faaliyetleri 
yanında, insanları kitlesel bir şekilde 
hapislerde bir nevi rehin tutma politikası 
da güttüğünü göstermektedir. 

Devletin Kürt sorunu karşısında 
sürekli olarak başvurduğu askeri imha 

. politikalarının çözümden ziyade bir çö
zümsüzlük olduğunu, gerek günümüzde
·ki ve gerekse geçmişteki tarihsel olgular
dan hareketle görebilmekteyiz. Aynı yön
temleri Saddam diktatörlügü de 

denemişti; Halepçe'de 5 bin Kürt insanını 
bir anda katleden ve sonraki süreçte de 4 
bin ci-varında köy ve diğer yerleşim birim
lerini tahrip ederek yüzbinlerce insanın 
sınırlara dökülmesi sağlanmasına rağmen 
amacına ulaşamadı. Tarih bir kez daha 
halkların katliamlarla yok edilemeyeceğini 
gösterdi. Bunun açık bir göstergesi olarak 
bugün Güney Kürdistan halkı kendi top
rakları . üzerinde devletleşerek kurtuluşa 
doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Buna 
karşilık Saddam diktatörlüğünün izlediği 
sömürgeci ve yayılmacı politikalar, Kürt 
ulusunun mücadelesini engelleyemediği 
gibi,· sonuçta Arap halkını da yıkımın ve 
safaletin eşiğine getirdi. Bütün bu tecrübe
tera rağmen ne yazık ki, TC devleti de 
aynı politikalarda ayak diretmektedir. 

Bugün Kürt sorununun barışçıl yön
temlerle belirli düzeylerde de olsa çözü
me kavuşması yolunun açılması açısın
dan bir fırsat doğmuştur. Basından öğ
rendiğimiz kadarıyla PKK lideri A. Öca
lan, ilan ettiği tek taraflı süresiz ateşkes 
ile yeni bir süreç başlattı. Ayrıca değişik 
Kürt örgütleri ve kurumları da yaptıkları a
çıklamalarla bu adımı desteklediklerini ve 
Kürt sorununun kan dökülmeden, halkla
rımızı gözyaşına boğmadan barışçıl yön
temlerle çözümünden yana olduklarını 
belirttikleri söyleniyor. Yine çeşitli Türki
yeli demokratik kuruluşlar ateşkes. ilanı
nın önemli bir adım olduğunu ve devletin 
de buna karşılık vererek bu paralelde 
reform paketini açması gerektiğini savun
muşlardır. 

Fakat gelişen bu yeni süreç karşısın
da görünen o ki, devlet, büyük gürültüler 
koparacak türden imha uygulamalarına 
başvurmamakla • birlikte, eski tutumunu 

köklü bir şekilde değiştirmemiştir. 

Kürt ·sorununun mümkün oldukça 
kan dökülmeden, kalıcı ve adil bir şekilde 
çözüme kavuşturulmasında Türkiye emek
çi halkları ve ilerici aydınlarına da büyük 
görevler düşmektedir. Herşeyden önce 
Kürdistan'a yönelik imha ve sömürü poli
tikaları bütünüyle bir avuç egemen kesi
min iktisadi ve siyasi çıkarları doğrultu
sunda uygulanmakta ve bunda Türki
ye'deki çeşitli ulusal azınlıktarla emekçi 
sınıf ve katmanların hiçbir çıkarı bulunma
maktadır. Aksine bu sömürü ilişkilerinin 
katkısıyla palazlanarak güçlenen ha-kim 
sınıflar, Türkiye halklarını da ağır bir 
tahakküm ve sömürü altında tutmak ola
nağını elde ediyor. Egemen güçler ikti
darlarını korumak için sadece Kürdis
tan'da değil, Türkiye'de de devrimci ve 
sosyalistler üzerinde bir kirli savaş yürüt
mektedir. Devrimcilerin işkencede öldü
rülmeleri, gözaltında "kayıp" listelerine 
katılmaları ve yargısız bir şekilde geniş 
kalabalıkların gözleri önünde öldürülme-

.. leri buna örnek olarak göseterilebilir. 

Devletin bu baskıcı karakteri sadece 
devrimci güçleri değil, toplumun düşü
nen, yeni fikirler üreten ve çağdışı tabula
rın yıkılması için çaba gösteren aydın 

kesimleri, de olumsuz yönde etkilemekte
dir. öyle ki, üniversiteler, mahkemeler, 
basın ve çeşitli demokratik kitle örgütleri; 
Kemalist resmi ideolojinin etkisi altına alı
narak kalıplaşmış ve tek sesli bir toplum 
yaratılmak istenmektedir. Buna uymayan
lar ise türlü baskı ve engellemelerle karşı 
karşıya kalmakta9ır. Devletin doğmatik 
resmi ideolojisini aşarak bilim yöntemi 
ışığında Kürt sorununa yaklaşan ve bu 
yönde düşüncelerini yılmadan açıklayan 
değerli bilim adamı !smail Beşikçi'yi bura
da anmak gerek. Tek kaygısı bilim yönte
minin ortaya koyduğu bilimsel gerçekiere 
bağlılık olan 1. Beşikçi, bugün on yıllara 
varan hapis ve milyarlarca liralık para 
cezası istemiyle yargılanmaktadır. Bilin
diği gibi daha önceleri de yine sırf bilime 
bağlılığını sürdürdüğü için 1 O yılı aşkın bir 
süre cezaevinde kalmıştı. 

Sayın Mahkeme Üyeleri, 

Iddia makamının savunduğu iddiala
ra karşı söylediklerimi öz olarak toparta
yacak olursak, bugün varlığını nesnel 
realiteden alan bir Kürt ve Kürdistan 
sorunu mevcuttur. Bu sorun halkımızın 
karşılaştığı baskılardan ötürü insan hakla
rı boyutunu da taşımakla birlikte esasın
da bir ulusal-toplumsal ve giderek ulusla
rarası bir sorundur. Kürt halkı bu so
rununu çözmek için Kürdistan'ın egemen
lik altındaki tüm parçalarında ulusal ve 
toplumsal bir kurtuluş mücadelesi yürüt
mektedir. Kürt ulusu, bağımsız devlet kur
ma hakkı başta olmak üzere kendi kade
rini özgürce tayin etmediği sürece, Kür
distan'ı denetimleri altında tutan devletle
rin halkları da özgürlüklerine kavuşamaz. 
Çünkü "başka bir halkı ezen bir halk 
özgür olamaz." Günümüzde nasıl ki irili 
ufaklı uluslar bağımsız devletlerini kura
rak kendi kaderlerini tayin etmeye çalışı
yorlarsa, Kürt ulusunun da bağımsız ve 
birleşik bir devlet çatısı altında birleşme 
özlem ve çabası içinde olması onun en 
doğal hakkıdır. 

Iddia makamının en son iddias ı da, 
bizim PKK'ye ait açıklamaları yayınlaya
rak suç işlediğimiz şeklindedir. 

Sayın Mahkeme Üyeleri, bugün yük
sek tirajlı günlük basınc:!an tutun da tüm 
televizyon kanallarına kadar istisnasız 
her yayın organınınPKK'nın ve onun lideri 
A. ÖCalan ile diğer Kürt liderlerinin görüş 
ve açıklamalarına yer verdiği bir ortamda 
bu iddianın anlamsız kalacağı açık değil 
midir? 

Son olarak değinmek istediğim bir 
nokta daha var. Burada devlete karşı 
"düşünce suçu" işlediğimiz iddiasıyla yar
gılanıyoruz. Her şeyden önce düşüncenin 
suç olamayacağını belirtirken, ikinci ola
rak, direk "devletin güvenliğini koruma" 
amacıyla kurulmuş olan DGM'lerin böyle
si bir davaya bakmasını burjuva demok
ratik anlamında bile olsa yargı bağımsızlı
ğı ve mahkemeterin tarafsızlığı ilkesine 
gölge düşüreceğine inanıyorum. Çünkü, 
"devletin bölünmezliği aleyhine propa
ganda"konulu davamızda taraflardan biri
nin devlet olduğu bir durumda, devleti 
korumayı kendisine görev bilmiş bir mah
keme nasıl tarafsız ve adil bir karar vere
bilir? Demokratik bir ülkede anayasa ve 
kanunlar halka karşı devleti korumak için 
değil, kamunun hak ve özgürlüklerini gü
vence altına almak için oluşturulur. Tür
kiye'deki kanunların genel olarak anti
demokratik bir karakter taşıması yetmiyor
muş gibi, bir de mahkemeterin "tartışılmaz, 
eleştirilmez, değişmez ve mutlak doğru" 
olarak kabullendikleri bir resmi dieoloji ile 
sorunlara yaktaşmaları onları.., somut ger
çeklikten daha bir uzaklaştırıp adil olma
yan ve evrensel insan haklarına aykırı 
kararlar almaya yöneltmektedir. 

Devamı s. 15'te 
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Kürt dili, geniş Hint-Avrupa dil ailesi
ne giren Kuzey-Batı Iran dillerinden biri
dir. Günümüzde, Türkiye, Iran, Irak ve 
Suriye arasında yönetimsel olarak bölün
müş olan Kürdistan topraklarının önemli 
bir bölümüne yayılmıştır. Ayrıca, Afganis
tan ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde, başta 
Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan ve kıs
men de Türkmenistan, Kazakistan, Kır
gızistan olmak üzere eski SSCB'de Kürtçe 
konuşan nüfus yaşamaktadır. 

Kürdistan'ın siyasi olarak parçalanma
sından ve oldukça karmaşık tarihsel geliş
me yollarından geçmesinden önemli ölçü
de etkilenen Kürt dili, polidialektik yapıda 
gelişmiştir. Bu da, Kürtçenin pekişmasini 
ve tek bir ulusal edebi dil olmasını engelle
miştir. Kürt dili şiddet yoluyla dört parçaya 
ayrılmış, Kürt halkı katı politik sistemler 
çerçevesinde baskı altında tutulmuştur. 
Kürtçe'nin karşılaştığı bu durum, benzeri 
görülmemiş bir dil olayıdır . Bu nedenledir 
ki, Kürt halkının bağımsızlığı sorunuyla sıkı 
ilişkide olan Kürt ulusal dilinin irdelenmesi
ne özel bir sorumluluk göstermek gerek
mektedir. lrdeleme yaparken de Rus ve 
dünya doğubilimleri incelemelerinde çok 
eskiden beri önemli yer tutan ve gelecekte 
de bu fonksiyonunu devam ettirecek olan 
Kürt dili araştırmaları tarihi dikkate alınma
lıdır. Bu bağlamda, Rusya ve eski SS
CB'de yapılan Kürt dili araştırmaları tarihi
ne biraz göz atalım. 

Ünlü Rus doğu bilimleri araştırmacısı 
B.Nikitin, 1956 yılında tamamladığı kita
bında haklı olarak Kürtler hakkında şun
ları belirtmektedir: "Rusya, özellikle de 
Rus doğu bilimcileri oldukça iyi araştırma 
imkanlarına sahiptiler. Kürtler hakkındaki 
tüm bilimsel araştırmaların merkezi Rus
ya idi. Kürdistan'da da , her ne kadar sa
yıları az olsa da, Rus bilim adamları çalış
malar yürütmekteydi. .. " Bu arada diğer bir 
B.us doğubilimeisi V. Minorskiy'nin 1915'te 
Petersburg'da yayınlanan "Kürtler" adlı 
makalesinde ortaya koyduğu dikkate de
ğer bir olguyu da hatırlamak yerinde olur: 
"lmparatoriçe büyük Yekaterina'nın buyru
ğu ile akademi üyesi Pallas, 1787'de, ilk 
defa basılmakta olan ve içerisinde 276 
Kürtçe kelimenin de yer aldığı 'Rusya'daki 
dil ve lahçelerin karşılaştırmalı sözlüğü' 
olan bir eser hazırlar" . 

Rusya Bilimler Akademisi 19. yüzyılın 
ortalarından başlayarak Kürtlerin tarih, 
etnografi, dil ve küttür araştırmalarında ta
nınmış bir merkezi haline gelir. Böylece 
Rus Kürdoloji araştırmaları gelişmeye baş
lar. Araştırmacıların yakından tanıdığı P. 
Lerh'in eserleri bu dönemde yayınlanır. Bi
lindiği gibi, Kırım savaşı esnasında araştır
ma yapmak üzere Rusya Akademisi'nden 
P.Lerh gönderilir. P. Lerh, araştırmaları so
nucunda Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde 
açıklamalı Kürtçe metinler yayınlar. Bu me
tinler, ilk kez bilimsel sınamaya tabi tutul
muş Kürtçe metinlerdir. 1844'de Doğu dil
lerini araştırmak üzere Doğu ülkelerine 
gönderilen başka bir Rus araştırmacısı Dr. 
V. Dittel, gezi sonuçlarını değerlendirdiği 

raporunda Kürt aşiretleri ve bu aşiretlerin 

konuştukları lehçeler hakkında, günümüz
de de hala bilimsel değer taşıyan ilginç 
çalışmalara yer vermektedir. V. Dittel şun
ları yazmaktadır: "Acem diyariarında çok 
sayıda Kürt aşireti kendilerine 'Leki' diyor 
ve Luri lehçesinden farklılık gösteren baş
ka bir lehçede konuşuyorlar. Diğer aşiret
ler gibi kendi edebiyalan olan büyük 'Bahti
yarlar' aşireti de bunlar arasındadır. Bu iki 
Kürt lehçesi -Leki, Luri ve bunlarla birlikte 
Kürtçe dediğim bir üçüncüsü-benim araş
tırma konularımdı. .. " O yıllarda Rus araştır
macı Dr.N.l. Berezin de, önceleri ünlü- Iran 
tarihçisi V.J}..Ivanocv, daha sonradan da 
Sovyet doğu bilimcileri V.S. Sokolova, 
Ç.H. Bakayev ve l.l. Tsukerman tarafından 
devam ettirilen "Horasan Kürtleri'nin Dili" 
araştı rm as ıyla uğ raşm aktad ır. 

1848-1866 döneminde Erzurum'da 
konsolos olarak bulunan A.Jaba, Kürtçe 

ogrenmiş; Kürtlerin yardımlarıyla Kürt 
edebiyatından seçmeler, Kürtçe-Fran
sızca sözlük, Fransızca-Kürtçe konuşma 
kılavuzu ve Fransızca-Rusça-Kürtçe söz
lük hazırlayarak Kürdoloji tarihine önemli 
katkılarda bulunmuştur. Ne yazık ki yuka
rıdaki çalışmalardan ancak ikisi yayınlan
mış, diğerleri yayınianmadan kalmıştır. 

Bu yıllarda diğer bir Rus konsolosu ola
rak A.Hodaro, Kürtçe'nin Süleymaniye 
lehçesine dair btlimsel bir çalışma yayın
lamıştır. V. Dittel tarafından başlatılmış 
olan güney Kürt lehçelerinin araştırılması 
bu eserle devam eder. Kuzey Kürt lehçe
leri araştırmaları ise P. Lerh ve A. Jaba'
nın araştırmaları ile sürmektedir. 1887'de 
Doğu Dilleri Fakültesi'nin yardımıyla Iran 
lehçelerini araştırmak üzere lran'a gönde
rilen Iran Filoloji · doktoru V.Jukovskiy, 
belli başlı Kürt lehçelerinden biri olan Go
rani'yi incelemiştir. Goran aşireti hakkın
da şöyle diyor: "Gorani Kürtleri iki konuda 
oldukça ilgi ve merak uyandırıcıdır; birin-
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cisi kendilerine ait lehçeleri ve halen 
Britanya müzesinde korunmakta olan el 
yazması eserlerinin bulunması; ikincisi de 
aşağıda açıklayacağım tarikatın önde ge
len liderlerinin bu aşiretten olmasıdır. Bu 
tarikat yanlıları kendilerine 'gerçeğin in
sanları' (Ehli-Hak) diyorlar. Şii mezhebin
den olan Persler de bunları Ali-llahi diye 
adlandırıyorlar, yani Ali'yi Allah sıfatıyla 

değerlendiriyor, Kürt halkını da onun 
çocukları sayıyorlar ... " 

V.A.Jukovskiy'in bu makalesi, Acem 
lehçeleri literatüründe, Gerani'nin Kürt leh
çelerinin dışında olduğu ve Kuzey-Batı Iran 
dillerinden biri sayıldığına dair bir görüşe 
yer vermektedir. Bu görüşün geçersizliğini 
doktora tezi md e kanıtlamaya çalıştım. Aşa
ğıda bu konuya yer vereceğim. 

Rus bilim dünyası, daha 19. yüzyıl 
sonlarına ve 20. yüzyıl başlarına doğru 

devrim öncesi Rusya'sında, Kürdoloji Bi
liminin kurulması için gerekli olan temelle
re artık sahipti. Kuşkusuz bunda batılı 
(Fransız, Ingiliz, Alman) bilim adamlarının 
da katkısı vardır. Yine de Kürtlerin ve 
Kürtçe'nin araştırılmasında esas rolü Rus
ya oynar. Bu dünya ülkelerince de onay
lanmaktadır. Bunun içindir ki, ünlü Alman 
bilim adamlarına, (Prim, Sotsin, Makaş gi
bi) ait Kürt dili araştırmalarının, basım için 
o zamanlarda Rusya Bilimler Akade
misine gönderilmesi tesadüf değildir. 

Görüyoruz ki, devrim öncesi Rus
ya'sında bilimsel Kürt tarihinin temelleri 
atılmış, Ekim Devrimi sonrasında da Kürt 
dilinin pratik olarak incelenmesine ve 
gerekli kadroların hazırlanmasına girilmiş
tir. 1928 yılında, Sovyet Hükümeti'nin ka
rarnamesiyle, Leningrad'da bulunan Do
ğu Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bir Işçi 
Faküttesi (RABFAK) açılmış, sonraları bu 
faküttede SSCB'deki azınlıkların okutul
duğu kurslar düzenlenmiştir. Bu bilgileri 

e Z.A. JUSUPOVA 
Filoloji Bilim Doktoru 

K.K.Kurdoyev'in Kürdoloji tarihine adadığı 
çalışmalarında bulmak mümkündür . . 

Işçi Fakültesi RABFAK'da Ermenis
tan, Gürcistan ve Türkmenistan'dan gelen 
Kürt 'gençleri eğitim görmekteydi. ~AB
FAK ve kurslarda, Kürtçe konuşan nüfu
sun yaşadığı bölgelerde görev yapmak ü
zere idareci kadrolar ve öğretim eleman
ları yetiştiriliyordu. Tarih ve sosyal bilim
lerin yanı sıra Kürtçe eğitimin de yapıldığı 
RABFAK ve kurslar, Kürt ulusal kadroları
nın hazırlanmasında önemli bir adı md ı. 

1914'1erde Petersburg Üniversite
si'nde organize edilmiş, fakat 1. Dünya 
Savaşı'nın başlamasıyla ara verilmiş olan 
Kürt dili öğrenimine 30'Iu yıllarda Lenin
grad Üniversitesi'nde yeniden başlanmış
tır (Dersler l.A.Orbeli tarafından yürütül
mekteydi.) 1931'de de, esas itibarıyla 
RABFAK mezunu Kürt gençleri için Lifli 
Dil Fakültesi'nde Kürtçe bölümü açılmış
tır. Bu sıralarda, Leningrad Üniversitesi 
Iran Filolojisi Kürsüsü bünyesinde, l.A. 
Orbeli tarafından düzenli olarak Kürtçe 
dersler düzenlenmekteydi. 

O yılların başka bir Kürt tarihi araştır
ma merkezi de Ermenistan'ın başkenti Eri
van idi. 1928'de Maragulov tarafından 
yeni (Latin) alfabesinin hazırlanmasının 
ardından Kürt okullarının ve Kafkasya 
Teknik Eğitim okulunun açılmasıyla Erme
nistan'da sistematik Kürt dili eğitim ve öğ
retimine geçildi. Ayrıca Ermenice-Kürtçe 
sözlükler, okul kitapları ve Kürtçe gramer 
kitapları basılmaya başlandı. 

60'Iı yıllarda Kürt tarihi araştırmaların ın 
gelişmesine yeni bir aşama daha ekleni
yor: 28 Şubat 1959'da, SSCB Bilimler 
Akademisi, Doğubilimleri Enstitüsü Lenin
grad bölüm başkanlığını yürüten akademi 
üyesi l.A.Orbeli'nin girişimleriyle Ens~itü'de 
Özerk Kürt Tarihçileri Grubu kurulur. Bu 
vesile ile dünya biliminde ilk defa Kürt hal
kının kapsamlı olarakaraştırılması nı hedef
leyen bilimsel bir kollektif kurulmuş olur. 
K.K.Kurdoyev· bu konuda şunlar, yazar: 
"Kürt tarihi kabinesi, diğer ülkelerde yaşa
yan Kürtlerin dikkatini üzerinde toplamış 
ve toplayacaktır. Böylece, Kürt halkının, 
doğu halklarının kültür tarihinde oynadığı 
büyük rolün Sovyet Bilimi tarafından kabul 
edildiği artık bilinmektedir." 

5-7 kişiden oluşan Leningradlı Kürt 
tarihçileri bir araya geldikten kısa bir süre 
sonra Kürt tarihi ve filolojisinin sorunlarını 
çözmede önemli başarılar elde etmişler
dir. Grubun faaliyetlerinde ilk ilerlemeler, 
üç ana yönde gelişen Kürt-dilbilim alanın
da kaydedilir. Bunlar: Kürtçe gramer ya
pısının incelenmesi, karşılaştırmalı lehçe 
araştırmaları ve sözlük hazırlama çalış
malarının yapılmasıdır. Belirtmemiz gere
kiyor ki, Kürt dili araştırmalarında daha 
çok kuzey lehçelerine, özellikle de ülke
mizde yaşayan Kürtlerin konuştuğu Kur
manci lehçesine ayrı bir önem verilmiştir. 
Bu alandaki temel başarılar, Rus doğubi
limciliğinin geleneksel çalışmalarını de
vam ettiren Leningradlı Kürt tarihçilerine 
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aittir. Fakülteden hocam olan Kurmanci 
gramer esaslarının kurucuları K.K. Kur
doyev ve I.I.Tsukerman da bunlar arasın
dadır." Kürtçe Gramer (Kurmanci), 1937", 
"Kurmanci ve Sorani Eserlerinin Kürtçe 
Grameri (1978 K.K. Kurdoyev)", "Kürtçe
Rusça (1960, Kurmanci) Sözlük" gibi eser
lerin yazarı olan K.K.Kurdoyev, Kürtçe'nin 
bir lehçesi olan Zazaki'ye ait geniş araŞtır
malar yapmış, çok yazık ki bu araştırmaları 
hala yayınlanmamıştır. 1.1. Tsukerman da 
çalışmalarını Ermenistan ve şimdiki Türk
menistan'da yaşayan Horasan Kürtleri'nin 
dili olan Kurmanci'yi araştırmaya adamıştır. 

70'1i yılların başlarından itibaren Le
ningrad'lı dilbilimciler, Iran ve Irak Kür
distanı'nda geniş kitlelerce konuşulan 
Güney Kürt lehçelerini incelemeye giriş
mişlerdir. Buna büyük imkan sağlayan 
olay ise, o dönemde Irak Cumhuriyeti
'nden SSCB'ye öğrenim için ilk defa Kürt 
asistanların gönderilmesidir. Kürt asistan
lar K.K.Kurdoyev'in danışmanlığında Iran 
ve Irak dili edebiyatı ve tarihi konusunda 
tezler hazırlayıp savunmuşlardır. Diğer 

taraftan Kürt asistanların yardımıyla Kürt 
tarihçileri grubu monografik olarak Sora
ni, Mukri ve Süleymaniye lehçelerini ince
lemişler; Irak Kürtleri'nin çağdaş edebiyat 
dili kelime hazinesini ortaya koyan Kürt
çe-Rusça (Sorani) sözlük basmışlardır. 

80'Ii yıllarda Kürt tarihçileri grubunda, 
Kürt Filolojisi için artık kaçınılmaz olan 
Güney Kürt klasik edebiyat eserlerinde 
kullanılan dilin çok yönlü olarak araştırılma
sına girişilmiştir. Örneğin ünlü klasik Kürt 
yazarı şair Mewlawi'nin Gorani lehçesinde 
yazdığı divan, ayrıca Avramanice olan 
Said'in Divan'ı bu dönemde ıncelenmiştir. 

Leningradlı araştırmacılar tarafından 
kaydedilen önemli başarılar neticesinde, 
Kürtçe'nin en önemH sorunlarından biri 
olan lehçe yapısının tayini Konusu çözül
meye başlan m ı ştır. 

B ılı rıdiğı gıb i, günümüzde Kürt dilınin 
bırkaç lehçeye sahip olduğu dilciler tara
fından kabul edilmektedir. Ancak, Kürt 
lehçelerinın yapısı , gruplandırılması ve 
kullanılan terminolojisi konusunda henüz 
Kesin bır görüş bi rliğine varı l amamıştır. 
Belırtm~liyiz ki, temel ayrılıkları, günümüz 
Iran ve kısmen Irak Kürdistan ı toprakların
da yaygın olarak konuşulan güney Kürt 
lehçelerinin karakteristiklerinde ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, Gorani ve Zazaki'
nın lehçe yapılarına dair farklı görüşler ile
ri sürüfmektedir. Bu, belirtilen lahçelerin 
gramer yapılarının yeterince incelenme
miş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ünlü Iraklı bilimadamı Tewfik Vehbi, 
Kürtçe'yi 4 lehçe grubuna ayırmaktadrr. 
(Bu sınıflandırma Kürt Filologlarınca da 
kabul edilmektedir) : 

1) a) Kuzey Kurmanci: Badinani, 
Hekkari, Aşitayi, Botani, Bayazidi, 

b) Güney Kurmanci: Sennayi, Sü
leymani, Sorani, Mukri olmak üzere iki 
gruba ayrılan KURMANCI, 

2) Bahtiyari, Laki, Feylı, Kelhori, Ma
basani diye ayrılan LURT, 

3) Avrami (Avramani), Zangana, Ka
kayi, Sacalani diye ayrılan GORANI, 

4)ZAZAKI. 

Kürt bilimadamlarının bu konuda baş
ka sınıflandırmaları da bulunmaktadır. 

Temelde Kürt lehçelerini etraflıca in
celemeyi hedefleyen Sovyet bilimadamları, 
günümüzde küçük ya da büyük birden çok 
lehçeden oluşan Kürtçe'yi kuzey ve güney 
olmak üzere ikiye ayırıyorlar (Bu ayrım 
Kürdistan coğrafyası için de yapılmaktadır: 
Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan). 

Temel gramer esasları ve kelime ha
zinesine göre kuzey Kürtçe grubuna Kur
mancı ve Zazaki girmektedir. Güney Kürt
çe grubu ıse 3'e ayrılmaktadır: 

1) Sorani adı altında Süleyman i, 
Sorani, Mukri, 

2) "Güneydoğu Kürtçesi" olarak bili
nen Kermanşahi, Sennayi, Garussi, 
Koruni, 

3) "Gorani" adı altında Gorani, Av
ramani, Bacalani, Kandulayi, Zangana v.s 

Şüphesiz Kürt dilinin çok lehçeli yapı
sı, yazılı ve sözlü edebiyatın gelişmesin
de etkili olmuştur. 

Bilim adamları Kürt yazınını araştırır
kan, geçmişi, Kürtlerin daha müslümanlı
ğı kabul etmedikleri döneme dayanan 
Kürt falkloruna ayrıca önem vermişlerdir. 
Her ne kadar bazı bilimadamları bunu 
abartılı saymışlarsa da Kürt folkloru ger
çekten özel bir duruma sahiptiF: Halkın 
büyük kısmı ana dilinde konuşma ve yaz
ma imkanından yoksun bırakılmış, kendi
ni sözlü edebiyat aracılığıyla ifade etmek 
zorunda kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, 
Kürt edebiyatı herşeyden önce fevkalade 
güzel olan Kürt folklorudur. Kürt folkloru 
çok zengin temalarıyla yüksek sanatsal 
değer taşımaktadır. 

Bizzat Kürt araştırmacılar tarafından 
yürütülen ulusal folklar derleme ve ince
lemeleri uzun yıllardır devam etmektedir. 
Günümüze kadar Kürt folkloru hakkında 
onlarca derleme yayınlanmıştır. Yine de 
çok yazıktır ki, geçmiş zamanlardaki ma
nevi kültürü, yaşam biçimini ve dünya 
görüşünü yaşatan y~zlerce yıllık Kürt 

. .. . .. ... .. · . .. · . . . .. . · 
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tersburg Rusya Bilimler Akademisi Do
ğubilimleri Fakültesi'nde korunmaktadır. 
Jaba, kolieksiyenun oluşturulmasında ün-· 
lü Kürt bilim adam ı M ele Mahmud Baya
zidi'den çok yardım görmüştür. Koliek
siyenun büyük bölümünü, yukarıda say
mış olduğumuz ortaçağ ozanlarına ait el 
yazması eserler oluşturmaktadır. Bu el 
yazması eserler, Leningrad Kürt tarihçile
ri grubundan M.B. Rudenko tarafından 
incelenmiş ve yayınlanmıştır. Kolieksiye
nu kataloglayıp tanıtımını yapan M.B. Ru
denko artık yaşamamaktadır. 

Doğu Kürdistan'ın yegane edebiyat 
diline sahip Gorani lehçesinin de zengin 
bir yazılı edebiyatı vardır. Gorani yazılı 
edebiyatı, XII. yy sonlarından XIX. yy or
talarına kadar varlığını sürdüren Ardalan 
Kürt Emirliği zamanında önemli ölçüde 
gelişmiştir. Gorani yazılı edebiyatma dair 
araştırmalar yapılmaya ve hakkında ma
kaleler yazılmaya daha yeni yeni başlan
mış; bu edebiyattan örnekler yayınlan

mıştır. Tüm bu çalışmalar yapılmadan ön
ce Gorani yazılı edebiyatının varlığı, sa
dece bazı özel yayınlardan veya dünya
nın değişik kütüphanelerinde korunmakta 
olan Kürtçe el yazmaları kataloglarından 
öğrenilebilmekteydi. Goranice eserler, I
raklı Kürt bilim adamlarının yardımları ile 
yayınlanmış, dolayısıyla başta divan ede
biyatı manzumeleri olmak üzere yayınla
nan eserlerin sayıları artmıştır. 

O dönemde eserleri yayınlanan di-

tılusfarvarctır: Norveç, Amavutltık,Errn!3nistan 
yansında.Şrmeniler, eski Ermeni@ya?J 

. qqğü-battqiyeJkiye . cıynlanyeni qrm~pice oınıak; QzerE:;~j!{i 
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halk edebiyatı konusu rı ı ;:ı elimizde yeterli 
sayıda araştırma mevcut deği Idır. 

Yukarıda da açıklamış olduğumuz ne
denlerden dolayı değişik lehçelerde geli
şen yazılı Kürt edebiyatı yüzlerce yıllık 
geçmişe sahiptir. Her ne kadar Kürt halkı, 
en zor tarihi sınavlardan nasibini almışsa 
da; aralarında önemlı sayıda eski el yaz
malarının da bulunduğu binlerce yıllık geç
mişe sahip olağanüstü güzel yazılı eserler 
yaratıp koruyabilmiştir. Araştırm;;ı.cılara 

göre en eski ve özgün Kürt edebiyatı , ku
zey lehçesi edebiyatıdır. Bu edebiyatın 
yaratıcıları arasında, Eli Heriri (XI.yy), Fe
qiye Teyran (XIV.yy) Melaye Cıziri (XV.
yy), Melaye Bate (XV.yy), Haris Bitlisi 
(XVII.yy) ve klasik Kürt manzumuna şöh
ret kazandıran ünlü destan "Mem O Zin'"
nin yazarı Ehmede Xani (XVII.yy) gibi, 
Ortaçağın büyük Kürt ozanları vardır. Kur
manci lehçesinde dini edebiyat alanında 
da belirgin gelişmeler kay-dedilmiştir. Buna 
örnek olarak, araştırmacıların tahminine 
göre XII-XIII. yy'da yazılmış olan Yezidi 
Kürtlerine ait "Mishafa Aeş" ve "Cilwe" 
adındaki iki kutsal kitabı verebiliriz. 

Ortaçağ Kürt edebiyatı araştırmaları
nı, yukarıda da sözünü ettiğimiz ünlü Kürt 
tarihçisi A.D.Jaba başlatmıştır. A. D. Ja
ba, Türkiye'de Rus konsolosu olarak gö
rev yaptığı sıralarda Kürt el yazmaların
dan oluşan değerli bir kolieksiyon derle
miştir. Bu kolieksiyon San Petersburg 
M. E Saltıkov Şedrin devlet halk kütüpha
nesi el yazmaları bölümünde ve San Pe-

van şairleri arasında bize hıç de yabanc ı 

olmayan şu isimleri sayabiliriz: Mewlawi, 
Feqe Kadiri Hamawendi, Cafai, Rancuri 
ve diğerleri .. . "Ehli Hak" öğretisıyle bağ
lantılı olan Goranice dinı edebiyatı ise, 
dünyanın yaratılışı, din adamlarının ya
şamları ve dua derlemeleri gibi konuları 
işleyen manzum eserleri içermektedir. lik 
Goranice dini eserler, Iran tai"ihçisi, tanın
mış Kürt bilim adamı M. Mukri tarafından 
yayınlanmıştır. Kürt lehçelerini ve bu lah
çelerin birbiriyle ilişkilerini ki bu ilişkiler 
günümüzde Kürt dilinın statüsünü belirle
mektedir- inceleyen dilbilım çalışmaları i
çin oldukça önem taşıyan edebi-sanatsal 
nitelikteki bu dini eserler, Gorani edebiya
tınınancal bir kısmıdır. 

Diğer bır edebiyat merkezi de Av
ramani şiir edebiyatının geliştiği Iran Kür
distanı'ndaki Avramani şehridir. (Arda
lan 'ın batı kesimi). Esas itibariyle Avra
man'lı ezanların edebi etkinliklerini yoğun 
olarak XVII-XVIII. yy'da görüyoruz. Ne ya
zık ki, günümüze kadar yayınlanmış olan 
yegane Avramanice eser, lirik gazellerden 
oluşan· Said'in Divanı'dır (1784-1808). 
Eser, Iraklı bilimadamı Muhammed Amin 
Kardotarafından 1971 'de basılmıştır. 

Gorani lehçesinde olduğu gibi Avra
mani lehçesinde de yazılı eserlerin büyük 
bir kısmı araştırılmadan kalmıştır. Bu arada 
belirtmeliyiz ki; Kürtçenin lahçelerin incele
yen edebiyat dalında Avramanice ve Go
.ranice'nin gramer ve kelime yap ı larındaki 

büyük benzeriikiere rağmen aynısı olma
dıklarını gördük: Avramani lehçesi Go
rani'den çok daha eskidir; yer yer de 
Goraniceden farklılık göstermektedir. Bu
nun için Gorani ve Avramani, kendilerine 
benzeyen - Bacalani, Kandula, Zangana 
v.s. diğer lehçeleri de kapsayan tek bir 
lehçe grubuna dahil farklı iki lehçe gibi 
incelenmelidir. 

Sorani edebiyatı diğer lahçelerin e
debiyatlarına göre daha geç gelişme gös
termiştir. (XIX. yy'da başkenti Süleyma
niye olan Baban Emirliğinin Siyaset ve E
debiyat merkezi haline gelmesinin ardın
dan) klasik Sorani edebiyatı 4 büyük o
zan yetiştirmiştir: Nali (1800-1856), Sa
·lim (1805-1876), Kurdi (1812-1850) ve 
Hacı Kadire Koyi (1816-1894). 

Mukri lehçesi de, Ahmet (XVIII. yy), 
Adab (1806-1876), Mirza Rahim Vefayi 
(1838-1899), Raşit (1851-1933), Mela 
Abdurahman Şivan (1856-1896) vs. gibi 
ünlü ezanların temellerini attığı zengin bir 
edebiyata sahiptir. 

Hakkında en az araştırma yapılan e
debiyat, folklorik esaslı Zaza edebiyatıdır. 
Dolayısıyla Zazaki (Dımili) yazılı edebiyatı 
az bilinmektedir. Ancak, son yıllarda ls
veç'de Zazaki Kürtleri tarafından çıkarılan 
Kürtçe sürekli yayınlarda Zazaki yazılı e
debiyatından söz edilmektedir. Zazaki ya" 
zılı edebiyatma örnek olarak 1933'de Kürt 
bilimadamı C.Bedirhan tarafından yayın
lanan, Mela Nadir'in "MewiOd" (Peygam
berin Aslı) adlı munzum es.erinı verebilirız. 

Görüldüğü gibi, Kürt halkı tarihindeki 
şansızlıklarından dolayı suni olarak dört 
parçaya bölünmesına rağmen , yine de 
kendi ulusal edebiyatını yaratıp koruyabil
mıştir. Araştırmacılara göre Kürt edebiyatı 
yakın-doğu halklarının kültür mirasına 
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kürt 
edebiyat ı yukarıda da bel irttiğımız gib ı 
belli başlı tüm lehçelerinde gelişme gös
termıştir. Kürt dilinde öncelerı üç lehçe ile 
edebiyat yapılmaktaydı : 

1) Temelinde Botan i ağz ı olan KUR
MANCI; 

2) Gramer olarak Avramanıye çok 
benzeyen GORANI, 

3) Süleymaniye lehçesi norm l arını 
taşıyan SO RANI. 

Şimdi ise iki lehçede: Kuzey ve Gü
ney lehçelerin i grupları altında toplayan 
Kurmanci ve Sorani lehçeleri ile edebiyat 
yapılmaktadır. Sovyet Kürtlerinin edebiyat 
dili ise Kurmanci'ye dayanmaktadır. 

Bazı yazariara göre Kürt dilinin gelışi
mi ve Kürt ulusunun oluşum süreçleri 
ayrılmaz bir bütündür ve "Kürt ulusal ede
biyat dili yeni yeni oluşmaktadır". Bu gö
rüşe katılmıyorum; çünkü hem ulusal dil 
ve edebiyat dili farklıdır. Hem de Kürt
çe'de iki edebiyat dili bulunmaktadır. Bu 
tek bir Kürt ulusal dilinin varlığını engelle
memektedir. Kaldıki iki edebiyat diline bir
den sahip olan uluslar vardır: Norveçliler, 
Arnavutlar, Ermeniler gibi (XIX. yy'lın ilk 
yarısında Ermeniler, eski Ermenice yazı 
dili "Grabar" ve doğu-batı diye ikiye ayrı
lan yeni Ermenice olmak üzere iki edebi
yat dili kullanıyorlardı). 

Eklememiz gerekiyor ki, edebiyat dili 
ve ulusal dil sorunları uzun zamandır bi
limadamlarınca tartışılmaktadır. Fakat şu 
ana kadar ortak bir fikir üretilememiştir. 

Bu sorunlara bağlı kalmayan köklü geç
mişe sahip Kürt dilinde, Kürt ulusal kül
türünün ayrılmaz parçası olan sözlü ede
biyatında en güzel örnekleri yaratılmıştır. 

(*) Bu yazı Moskova Kürt Kültür Mer
kezinin yayın organı "Golos Kurda-Kürd'
ün Sesi" gazetesinin Ocak-Şubat 1993 
tarihli sayısından alınm ıştır. Rusça'dan 
çeviren: Pelin ZERDALI - Serdar DICLE 
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Hin nav bi sitandina dawTneya la
yen, bixweser layena xwe raber dikin. 
Hin nav, bi sitandina dawTneya layen, 
layena xwe hej zelal raber dikin. Hin 
nav jT hene ko be sitandina dawTneya, 
layenan xwe raber nakin. Ew bitene bi 
sitandina dawTneya layenan xwe raber 
dikin. Hin nav jT hene layena ner O me 
disitenin. Bi gotineke din, hin nav dula
yen in. Li gora ve danasine nav ji a
liyen layenan xwe di se awayT de xwi
ya dibin. 

A) Naven me 

B) Naven ner 

C) Naven dulayen 

A) NAVEN ME 
Nav di çar awayT de layena xwe 

. · ya me raberdi kin. 

1) N av bixweser la ye na xwe ya 
me raberdi kin. 

2) Nav di veqetane de layena xwe 
r&ber dikin. Ew jT: 

a) Di veqetandeka binavkirT de 

b) Di veqetandeka nebinavkirT de 

3) Nav di erka baneşan de layena 
xwe ya me raber dikin. 

1) N av bixweser layena xwe ya 
me raberdi kin. 

N işe: 

a) Naven jinan 

Viyan, ŞTian, ZTn. 

b) Naven miroven me 

Metik, xaltTk, keç 

c) Naven tabayan me 

Bizin, çelek, mirişk, maker, dele
gur, delik. 

LayT ko di nTşeyen jor de hati ra
berkirin, nav bixweser. jT layenan xwe 
ye me raber dikin. Ew nav ti dawTneyT 
nesitenin jT em dizanin ku ew nav me 
ne. 

2} Nav di veqetane de layena xwe 
ya me raberdi kin. 

a) Di veqetana binavkirT de 

b) Di veqetana nebinavkirT de. 

a) Di veqetana binavkirT de layena 
me. 

Nav: dor, gul, mal, 

N işe: 

- Dara beJıTve kulTik vekir. 

- Gula dara ha sohr e. 

· - Mala me ji vir dur e. 

Tegiheştin: 

1) Naven "dar", "gul" O "mal" di he
vokan de hatine bikaranin. 

2) Naven "dar", "gul" O "mal" di he
voken jor de xwe veqetandine ser na
vine din. Ev veqetan bi awayekT zelal 
bOyiye. Dar, ji dara bOyiye dara behT
ve, gul, bOyiye gula dare, mal jT bOyi
ye mala me. Bi ve yeke xwe ji wekhe
ven xwe veqetandine. 

3) Di ve veqetane de naven "dar", 
"gul" a "mal" daw1'naya "a" sitandine. 

4) Bi sitandina dawTnaya (a) ew 
. nav, layena xwe ya me raber kirine. 

b) Di veqetana nebinavkiri de ıa-
yena me 

Nav: Keç, bizin, çelek. 

- Keçeke te li male bO. 

- Bizineka me li çiye ma. 

- Çelekeke wana te doşandin. 
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Di Ware Zirnaneki 
YekbOyi O Zanisfi de: 4 

A 

LA YENEN NA VAN 

Tegiheştin: 

1) Naven "keç", "bizin" O "çelek" di 
hevoken jor de hatine bikaranln. 

2) Naven "keç", "bizin" O "çelek" di 
hevoken jor de xwe veqetandine ser 
navine din. Le ev veqetTn ne bi zelaiT 
bOyiye. Keçeke te, le kijan keç, bizi
neke me, le kijan bizin, çelekeke wa
na, le kijan çelek. Pewane ev veqe
tan veqetaneke nebinavkirT ye. 

3) Di ve veqetane de "keç","bizin" 
a "çelek" peşl dawlneya "ek", pişt ra 
dewTneya "e" sitandine. Bi sitandina 
dawTneya "ek" nav yekhejmarf O nebi
navkiriya xwe, bi sitandina dawTneya 
"e" jT, layena xwe ya me raber kirine. 

4) XwTya ye ko nav di veqetana 
nebinavkir1' de daw1'neya "e" d isiten in. 

3) Nav di erka baneşan de layena 
xwe ya me raber dikin. 

Nav: Metik, xaltTk, xwih 

- Metike were mala me. 

- XeltTke diya min dibakT te. 

- Xwihe ma tu çima çOyT? 

Tegiheştin: 

1} Naven "metik", "xaltTk" O "xwih" 
di hevoken jor de hatine bikaranTn. 

2} Di hevoken jor de bakirinek, 
agahdariyek, pirsek hatiye raberkirin. 
Bi gotineke din erka baneşan hatiye 
bikaranin. 

3} Layi ko te dTtin di bikaranTna 
baneşan de dawTneya "e" sitandine. 

4) XwTya ye ko nav di bikaranTna 
banaşan de dawTneya "e" disitenin. 

NEXWE: 

1) Lay i ko di tev nT şeye n jor de 
tene dTtin naven- me bi sitandina da
wTneya "a", "e" a "e" layenan xwe ra- · 
ber dikin. 

2) Dema ko nav bi tTpeke dengder 
qediya, tTpa tekiliye "y" te navbera 
nav a daw1'neya layene. 

N işe: 

Nav: Avi, zevT, devi, 

- Aviya me li keviya gund e. 

,- Zeviya we beyar ma. 

- Deviya li keviya re şawit1'. 

Tegilieştin: 

1) Layi ko di hevoken jor de te dT
tin, naven "avi'', "zevT'' a "devi" bi tTpa 
dengder qediyane. 

2) Layi ko te dTtin tTpa tekiliye "y" 
hatiye navbera nav O dawTneya laye
na me "a". Hege tTpa "y" neye bihara
nTn, dibT mebesta tekçOylna wOşeye. 

B) NAVEN NER 
Naven ner F layi naven me, la

yana xwe di van awayan de raber 
di kin. 

eTORT 

1) N av bixweser layena xwe ya 
ner raber dikin. 

2} Nav di veqetane de layena xwe 
raber dikin. Ew jT: 

a) Di veqetandeka binavkirT de 

b) Di veqetandeka nebinavkirT de 

3) Nav di erka baneşan de layena 
xwe ya ner raber dikin. 

1) N av bixweser layena xwe ya 
n er raber dikin. 

NT şe: 

a) Naven zilaman 

Berhem, Alan, BengT 

b) Naven miroven ner 

Ap, bav, bira. 

c) Naven tebayan 

Ga, hasp, ker 

Layi ko di nTşeyen jor de hatT ra
berkirin, nav bixweser jT layenan xwe 
ye ner raber dikin. 

2) Nav di veqetane de layena xwe 
ya ner raberdi kin. 

a) Di veqetandeka binavkirT de 

b) Di veqetandeka nebinavkiri de 

a) Di veqetandeka binavkirT de 
layena ner. 

Nav: Raz, nan, goşt. 

N işe: 

- Raze we hatine quraftin. 

- Nane tan u re anTn. 

- Goşte biraştı dixwin. 

Tegiheştin: 

1) Naven "raz", "nan" O "goşt" di 
hevokan de hatine bikaranln. 

2) Naven "raz", "nan" O "goşt" di 
hevoken jor de. xwe veqetandine ser 
navine din. Raz, ji razan bOyiye raze 
we, nan, ji nana bOyiye nane tanure, 
goşt, ji gosta bOyiye goşte biraştT. Bi 
ve yeke ew nav xwe ji wekheven xwe 
veqetandine. 

3) Di ve veqetane de naven "raz", 
"nan" O "goşt" dawTneya "e" sitandine. 

4) Bi sitandina daw1'neya "e" ew 
nav, layena xwe ya ner raber kirine. 

b) Di veqetandeka nebinavkirT de 
naven ner 

Nav: Kur, zilam, bav 

- Min kureki te dTt. 

- lTiarneki bi xwe ra anin. 

- Ew kes baveki gelek dilevan e. 

Tegiheştin: 

1) Naven "kur", "zilam" O "bav" di 
hevoken jor de hatine bikaranln. 

2) Naven "kur", "zilam" O "bav" di 
hevoken jor de xwe veqetandine le 
em nizanin kijan kur, ji zilama kijan zi
lam O ji bavan kijan bav. Pewane ev 

veqetan veqetaneke nebinavkiri ye. 

3) Di ve veqetane da "kur", "zilam" 
O "bav" peşT dawTneya "ek", pişt ra 
dawlneya ''T" sitandine. Bi sitandina 
dawTneya "ek" nav yekhejmarT O nebi
navkirlya xwe, bi sitandina dawTneya 
"T'' jT, layena xwe ya ner raber kirine. 

4) Xwiya ye ko di veqetandeka na
binavkirl de dawlneya "T" disitenin. 

3) Nav di erka baneşan de layena 
xwe ya ner raber dikin. 

Nav: Gund, bajar, welat 

- Gundo, kambaxo gundo! 

- Bajaro, tu ne ti bajarf! 

- Welato, him derd, him qinyato! 

Tegiheştin: 

1) Di hevoken jor de nifirek, muku
riyek, kovenek hatiye raberkirin. Bi 
gotineke din, erka baneşan hatiye bi
karanin, 

2) Di hevoken jor de naven 
"gund", "bajar" O "welat" dawTneya 
"o" sitandine. 

3} Xwiya ye ko nav di bikaranlna 
baneşan de dawTneya "o" disitenin. 

NEXWE: 

1) LayT ko di tev n işeyen jor de te
ne dTtin, naven ner bi sitandina dawT
neya "e", "T'' O "o" layenan xwe raber 
dikin. 

2) Dema ko nav bi tTpeke dengder 
qediya, tTpa tekiliye "y" te navbera 
nav a dawlneya layene. 

N1'şe: 

Nav: Çiya, bira, sako. 

- Sere çiyaye bilind bi mij e. 

- Biraye min ji bajer hat 

- Min saqoye xwe wergirt. 

Tegiheştin: 

1) Layi ko di hevoken jor de te dT
tin, naven "çiya", "bira", "sako" bi tTpa 
dengder diqedin. 

2) Layi ko di nTşeye de te dTtin, 
tTpa tekiliye "y" hatiye navbera nav a 
dawTneya layena ner "e", Hege tTpa 
"y" neye bikaranTn, ev biharanTn we 
bibT mebesta tekçOyTna wuşeye. 

C) NAVEN DULAYEN 
Hin nav hene ko di du layeni de, 

layi layenan me a ner, di veqetaen 
binavkirl, nebinavkirT O di erka bane
şan de tene bikaranTn. Ew nav bi pira
nT naven karen ko ji aliye miravan ten 
kirin. Demaniyen wargehan uyd. in. 

Nlşe: 

Nav: BijTşk, mamoste, gundT. 

- BijTşke a bijTşka nexweşxane bi 
hev ra bi nexweşe me mijul bOn. 

- Mamosteye min bi mamosteya 
te ra d iç One dabistane. 

- Peşl gundiya te, pişt ra jT gundi
ye te hatin male. 

Tegiheştin: 

Nave "bijTşk", "mamoste" O "baja
rT'' di hevoken jor de hatine bikaran1'n. 

Ew nav dawTneya "a" O daw1'neya 
"e" sitandine. 

Bi sitandina dawlneya "a" layena 
xwe ya me, bi sitandina dawlneya "e" 
jl layena xwe ner raber dikin. 

Xwlya ye ko hin nav di layena me 
a nerde tene bikaranln. 
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AYETEN ŞEYTAN BÜN 
BELA SERAN 

Navenda NOçeyan- Rojnameya 
Aydinlike piştT ku dest bi çapkirina pir
tOka Salman Ruştu ya bi nave "Aye-ten 
Şeytan" kir, ii. hemO aliyan ve bO hedefa 
erişen hezen Musulman. Li Kur-distane 
O li gelek bajaren Tirkiye, ba-yiyen ku roj
nameye difirotin hatin tehditkirin. Pişti 
van erişan gelek bayiyan firotina roj
name qebOI nekirin O rojnama Aydinlike 
bi xwe ji çend caran li ser hev ji ali dew
lete ve hat berhevkirin. 

Pişti di rojname de çapkirina A
yeten Şeytan, buroyen rojnama Ay
dinlike yen Stenbol, ızmir O Diyarbekir 
hatin tahribkirin O xebatkaren rojname 
bi kOştine hatin tehditkirin. Hezen mu
sulman en radikal di roja 28.5.1993'an 
de pişti limeja ine erişi Weşanxaneya 
Kaynake kirin, di bOyara erişe de xebat
karek weşanxane birindar bO O di 
weşanxane de xesara maddi çebO. Di 
dama erişe de polis bO temaşevan O li 
rojnamevanen ku dixwestin weneyen 

Baştarafı s.1 'de 

meçte "Siyasi çözüm dedikleri 25'1erde de 
yaptıkları gibi önce operasyonlarla gücü 
kırmak, kırdıktan. sonra yakalamak, yaka
ladıklarından öfdürülecekleri öldürmek 
geri kalanları da teslim almak. Atılacak a
dımların ve içine girilecek acımasız savaŞ 
gerçeğinden bu hükümet sorumlu olacak
tır. " dedi. 

Öcalan bir soru üzerine, olayın iddia 
edildiği gibi "sorumsuz" bir g_rubun eylemi 
olmadığını, ateşkesi açıklarken belirttikleri 
"üzerimize gelirlerse misilierne hakkımızı 
kullanacağız" şeklindeki yaklaşım doğrul
tusunda geliştirilen bir eylem olduğunu, 

· devletin en çok bu alana yüklendiğini, en 
son 13 gerillanın şehit edildiğini belirterek 
"Buna bir cevap hakkı olarak bu eylem 
düzenlenmiştir" dedi. 

Öcalan, bir başka soru üzerine de, 
silahsız, savunmasız insanların öldürüldü
ğünü reddederek, sözkonusu erierin özel 
savaş birliklerinden olduğunu, bunların 
tedbirsiz-plansız hareke~ etmelerinin söz
konusu olmadığını, eğer öyle olsaydı 
bunun sorumlularının çoktan cezalandırıl
mış olması gerektiğini, hiçbir askeri kural
da, hele savaş alanında böyle bir durum
dan sözedilemeyeceğini, bu askerlerin 
saldırı kuweti olduğunu özellikle belirt
mek istediğini söyledi. 

YEKBÜN adına yapılan açıklamada, 
Bingöl-Elazığ karayolunda 33 er ve birkaç 
sivilin PKK gerillaları tarafından öldürül
melerinden esas olarak TC'nin sorumlu 
olduğu, tek yanlı ateşkese rağmen TC'nin 
kirli savaşı sürdürmesinin Bingöl ve ben
zeri olaylara yolaçtığı belirtiliyor. YEK-

. , 

erişkaran bikşinin xist. 

Hezen islami yen radikal bi çapkiri~ 
na Ayeten Şeytan re, fermana kuştina 
serniviskare rojnameya Aydinlike Aziz 
Nesin ji derxistin. Rojnameya Aydin
like, di gel hemO astengan çapkirina A
yeten Şeytan domand. Pişti erişen he
zen islami, Aziz Nesin di roja 30.-
5.1993'an de li lzmire civinek çapemeni
ye çakir. Aziz Nesin di civina çapeme
niye de ewha got: "Tirkiye bi bazdan ber 
bi paşverOtiye ve liçe. Tiştek wusa ku 
azana bi Erebi normal te ditin. Dama ku 
hOn tolerans bidin rastgiran , edi hOn 
nikarin peşi ji wan bistTnin. Di dibistanen 
ku ewe te de mele ben gihandin de wali 
derkevin, dive mirov ji erişen ewha re 
şaş nemine." 

MensOben tariqata Aczmendiyan, ji 
bo protestokirina Ayaten Şeytan xwestin 
ku ben li Enqere xwespeşandan çebi-
kin, le polise Tirk ew nekirin Enqere. 

BÜN'un açıklamasında, Bingöl olayında 
zamanlama ve eylem yöntemi açısından 
olumsuzlukların olduğu da vurgulanıyor. 

Olayla ilgili olarak PDK-HEVGIRTIN 
tarafından yapılan açıklamada "Türk dev
letinin uygulamalarının, sorunun barışçıl 
yollardan çözümünü engellayeceği apa
çıktı. Nitekim, devletin tek yanlı şiddet 
politikası; Bingöl-Elazığ arasında 33 erin 
ve bazı sivillerin ölümü ve yaralanması 
sonucunu doğurdu... Demokratik çözüm 
olanağı her zaman vardır. PKK, barışçıl 
çözüm yolları açmada gösterdiği sorumlu
luğu devam ettirmede de göstermelidir" 
denildikten sonra olayın sorumlusunun 
devlet olduğu ifade edildi. 

PSK Genel Sekreteri Kemal Burkay, 
Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir 
konuşmanın ardından, Bingöl olayı ile ilgi
li olarak kendisine yöneltilen bir soruyu, 
devletin ateşkese cevap vermediğini, sü
rekli çatışma olanakları yaratmaya çalıştı
ğını ve olaydan devletin sorumlu olduğu
nu belirterek yanıtladı . 

IHD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül 
ise, yaptığı açıklamada, hükümetin ateş
kese uymadığını, ateşkes süresince köy 
boşaltmaların ve operasyonların devam 
ettiğini, gerilla cesetlerinin saygısızca top
lu mezarlara gömüldüğünü ifade ettikten 
sonra devamla şunları söyledi: "Insani 
hukuka yalnızca devlet değil PKK de uy
mak zorundadır. Cenevre Sözleşme
si'nin 3. maddesine göre, PKK esir aldığı 
Türk askerlerini öldüremez. Esir alınan 33 
askerin öldürülmesini protesto ediyorum. 
Herkese askeri çözümler yerine demokra
tik ve siyasal çözümler için katkı çağrısı 
yapıyoruz." 

• 
IZMIR- Bornova yurt öğrencilerinin 

düzenlediği; "Yurtlarda ve okullarda so
ruşturma ve atılmaları protesto" yürüyüşü
ne yaklaşık 200 kişi katıldı. 26 Mayıs 
~.993 Çarşamba günü saat 12.00'de Ege 
Universilesi Ziraat Fakültesi önünde top
lanan öğrenciler daha sonra yürüyüşe 
geçtiler. 

"Gençlik gelecektir, gelecek ellerimiz
dedir" ve "Herbirimiz Şengül ve Uğur'uz, 
bizi tüketemezsiniz" yazılı pankartların a
çıldığı yürüyüşteyine çeşitli sloganlar atı
larak polis ve idarenin işbirliği yapmaları 

Destp~k r.1 
Sudfiedhot, Schlachthaf O Endenich) 
ve ber bi qada mitinge ve meşiyan O li 
meydana Hofgerlane gihiştin hev. Ji 
ber ternekirina cih bi deh hazaran 
mirov li dervaye meydana mitinge 
man. 

Li ser nave komita amedakar a 
mitinge bi zimanen Kurdi, Almani O 
Tırki axaftin çebun. 

Ji komita amadekar a mitin~e re 
Komita Navendi ya YEKBUN'e, 
Sakretere Gişti ye PKK'e Abdullah 
Ocalan, Komita Navendi ya KAWA, 
Sakretere Gişti ye PSK'e Kemal BOr
kay, PDK- Hevgirtin, Reise Belediya 
Hannovere, Wezire Eda)ete ye Sak
sonyaya Jerin Heidi Almerck, Partiya 
Sosyalist a Yunanistan (PASOK), Se
roke Gişti ye IHD'e Akin Birdal, YNK, 
TDP, TKP-Kivilcim, Partiya Keskan a 
Eyaleta Westfalya ya Rena Bakar, 
Komita Karger a PDS'e, Parlaman
tere SPD'e Herbart Schmalstieg, Prof 
Dr. Hannes Duchting, 
Tevgera Azadi O Aştiye 

Selahaddin Veysanoğlu 

kınandı, polisin yurtlardan ve okullardan 
çıkması istendi. MGK kararlarının kaldırıl
masını isteyen öğrenciler, yurdun önüne 
kadar gelip burada bir basın açıklaması 
yaparak yurt öğrencilerinin sorunları ve 
bugüne kadar gelinen süreçte yaşananla
rı basma ve kamuoyuna anlattılar. Söz 
alan bir öğrenci temsilcisi yurtların duru
muna değinerek sorunlarını dile getirmek 
için yaptıkları etkinlikleri an lattı . 

Yürüyüş ve gösteriye katılanlar daha 
sonradağıldı lar. 

. . . ... :::: :::=:=:::=?: 
Nezi 1500 kesi beşdari meş O 

mitinga Stockholme bun. Parti O re
xistin bi bandrole xwe meşiyan. Li ser 
mana mitinge bi Swedi YEKBÜN, bi 
Kurdi PSK O bi Tirki ji PKK'e axaftin 
ki ri n. 

Bi mitinga Bonn O Stockholme re, 
di eyni roje de li ingiltere, li bajare 
Londraye ji mitingek. Komita meşine 
ya ku ji nuneren YEKBÜN, PDK
Hevgirtin, PKK O PSK'e ava bObO, be
riya meş7ne bi belavok a civinen mal a . 
qehweyan xebatan kir. 

Di mitinga Londraye de, di dora 
1300 kesi de -mirov beşdar bun. Pir
!aniya pankarten mitinge bi zimane 
Ingilizi bun. Ji aligiren rexistinen çap
gir en Tirk Kurtuluş, TKEP, Devrimci 
:Yol, Devrimci Partizan beşdari mitinge 
bun a piştgiriya xwe nişan dan. Re
xistinen Kurdistana Başar ji beşdari 
mitinge bu n. 

KOMAL 1LA ya Fransa, Sendika 
Karkeran a CFDre, Rei
se Belediya Moullous'e 
mesajen piştgiriye şan-

DAY ANIŞMA GECESi 

din. 
Di mitinge de parie

mentere HEP'e Hatip 
Dicle, Seroke Gişti ye 
DEP'e Yaşar Kaya, Par
lamantere Partiya Sos
yalist a Danimarka O se
roke Asembla Par1e
menteran ye NATO'ye 
Pele Voigt, Par1amente
re Partiya Sosyalist a 
Belçiqa Jef Sleckx, Ji 
Medico International Ro
nal Ofteringer, Sigfried 
Martch axifin. 

Mitinge di saet 12'an 
de dest pe kir Cı di seat 
18'an de bi awayeki be 
bCıyer qediya. Çaparneni 
O televizyonen Almanya 
di weşanen xwe de ciye~ 
ki1ireh dan mitinge. 

Program 

Müzik: 
Koma Barzan 

Kumkan Medya 
K oma Denge Azadi 

Wenge Welat 

Şiir · 
Tiyatro 
Folklor 

Dia ve . çeşitli gösteriler. 

KOMAL BASIM-YAYIM-DAGITIM Ltd.Şti. 
Plyerloll Cad. 85/2 Çemberlllaş. Tel: 516 72 Ol 

Yer : Zaler sineması Talatpaşa Cad. NO: 3 1/C Bahçellevler-IST. 
Tarih: 12.6.1993 Cumattesl 
Saat : ı 8.00 · 

' J , ' ' 1 ' • ' ' ~ ı 1 \ • • 

. NqT: ~ec e 1billminde. Karfçıfa kadar otobüs servisıtnlz vardır 
, . , , Oo.v~tıyeleı kOf\11.\l şubelerfnden temin ~dllır. 
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Türkiye'deki resmi ideoloji, bilime 
değil doğmatik inançlara dayalı bir i
deolojidir. Onun bu özelliği resmi Ke
malist düşüncenin, yıllardır vurguladı
ğının aksine, laik olmadığını da göster
mektedir. Devlet ve din işlerinin birbi
rinden ayrı olduğunun vurgulanmasına 
rağmen Kemalizmin değişmez, tartışıl
maz ve tek gerçeklik olarak algılanma
sı, bu ideolojiye bir "din" karekterini 
vermektedir. Devletin üst kurumları 
dahil, düzen içindeki tüm kurum ve 
kuruluşlar da, toplumu bu ideolojiye 
dayalı inançlar dizisine göre şart

landırıp yönlendirmeye çalışmaktadır
lar. Oysa laiklik herşeyden önce de
mokrasi ve düşünce özgürlüğü de
mektir. Devlet tarafından benimsen
sin veya benimsenmesin; eğer bir 
toplumdaki çeşitli düşünceler baskı 
altındaysa ve o düşünceleri benimse
yen insanlar, kendi düşüncelerini öz
gür bit şekilde dile getirip o düşünce
ler etrafında serbestçe örgütlenme 
özgürlüğüne ·sahip ·olacakları bir 
ortam mevcut değilse, o toplumda ne 
demokrasiden ne de laisizimden bah
sedilebilir. 

Burada bir nokta ilginçtir; Kürtleri 
egemenlik altında tutan devletler, ken
dilerine hiç bir konuda özgürlük tanı
mamalarına karşılık, Güney Kürdis
tan'da kurulan Kürdistan Federe Dev
leti, Saddam diktatörlüğünün görüşle
rini yansıtan Irak Devleti resmi yayın 
organları ve gazeteleri dahil, her türlü 
düşüncenin serbestçe tartışılması ve 
bu düşünceleri benimseyenlere bu 
yönde örgütlerneye gitmeleri konu
sunda sınırsız bir özgürlük tanıyabil
mektedir. Şimdi soruyoruz: Bir yıllık 
geçmişi olan Kürdistan Federe Dev
leti'nin kendisine güvenerek, benim
semediği ve hatta varlığını yok etme
ye çalışan düşüncelere bile sınırsız 
özgürlük tanımasına karşılık, bin yıl
dan fazla devlet kurma geleneğine 

sahip Türk devletinin, çeşitli düşün
celerin serbestçe açıklanmasından 
çekinmesini sağlayan temel etmen 
nedir acaba? Bizce bunun sebebi, 
devletin haksız bir taraf olarak haksız 
bir politika uygulamaya çalışmasıdır. 
Haklı bir güç, düşüncelerin açıkça çar
pışmasından çekinmez ve onlara kar
şı aşırı derecede tahammülsüz konu
ma düşmez. · 

Destp~k r.16 

meşln O xwepeşandanen xwe piştgiriya 
vT şeı1 kirin, siyaseta hovane O nTjadpe
restiye parastin. 

PiştT li Solingane şewitandina 6 
Tirkan, Li Almanya çend rojan li ser hev 
ji aiT Tirkan ve meşln O xwepeşandanen 
mezin çebOn. Tirken li Almanya neçOn 
ser karen xwe, zarOken xwe neşandin 
dibistanan O kardaren Tirk dikanen xwe 
venekirin. Di meşln O xwepeşandanan 
de dikan O wesaylten Almanan hatin 
şewitandin, bOyeren nTjadperestT hatin 
protestokirin. Dive ku em Kurd jT ji 
bOyeren Almanya ders bistlnin. Her roj li 

Son bir yıl içerisinde Kürdistan'da, 
15 ilerici-yurtsever gazetecinin kontr
gerilla tarafından öldürülmesi, devletin 
gerçekleri yansıtan düşüncelere karşı 
ne kadar tahammülsüz olduğunu gös
termektedir. Işte şu an bizlerinde düşü
necelerimizden. ötürü yargılanmamız, 
özünde devletçe benimsenmeyen dü
şuncelere karşı duyulan tahammül
süzlüğün bir ifadesidlr. Bu yönüyle de
nilebilir ki, Kürdistan'da gazetecilerin 
öl-dürülmeleri ile bizim burada yargı
lanmamız arasında (saldırıların boyutu 
de-ğişik olmakla birlikte) nitelikçe bir 
farklılık yoktur. Çünkü her iki durumda 
da özgür düşünce susturulmaya çalışıl
maktadır. 

Sayın Mahkeme Üyeleri, 

Bugün Türkiye'de düşünce özgür
lüğü ve demokrasinin olmadığını ga
yet iyi biliyoruz. Her iki şeyin bilimsel 
gerçekiere aykırı düşen ve tabulaştırı
lan bir resmi ideolojiye göre değerlen
dirildiği ve bu- ideolojiye uygun düş
meyen düşüncelerin afaroz edilerek 
yargılandığı bir rejimde mahkemeler 
ne oranda adil davranabilirler acaba? 
Fakat şu da bilinmelidir ki, bilimsel 
gerçeklik, baskı, yasak ve cezalandır
malarla yok edilemez. Somut gerçek
likleri, tarihin ve toplumların nesnel 
yasalarına ve bilim'sel değerlendirme
lere göre kavrayan devr-imci komü
nistler, herşeye rağmen doğru oldu
ğuna inandıkları düşüncelerini tüm 
açıklığıyla dile getirmekten kaçınma
yacaklardır. 

Gelecek; sömürgeciliğe, faşizme 
ve emperyalizme karşı bağımsızılık ve 

özgürlük için mücadele veren ezilen
sömürge ülke halkları ile, baskısız, sö
mürüsüz ve sınıfsız bir dünya için sa
vaşan proleter devrimci güçlerden ya
na olacaktır. Buna olan bilimsel inan
cımıztamdır. 

Sayın Mahkeme Üyeleri, 

Hakkımda açılan dava ile ilgili ola
rak şimdilik söyleyebileceklerim bun
lardır. Halkları zorla "birleştirmeyi" e
sas alan politikaları gerçek bölücülü_k 
olarak değerlendirdiğimden ötürü, a
leyhimdeki bölücülük iddialarını red-
dediyorum. • 

Yukardaki düşüncelerimi bilgileri
nize arz eder, saygılarımı sunarı m. 

12.05.1993 

Kurdistane mal, gun o bajaren me ten 
şewitandin; jin, zarOk, ciwan, extiyar ... 
miroven Kurd ten kuştin. Le em Kurden 
ku li metropola Tirkiye dijln çi dikin! Li 
teve Almanya hejmera Tirkan di dora 
milyoneki de ye. Bi tEme li Stenbole ji se 
milyonan zedetir Kurd dijln. Li kljan 
bajare mezin e Tirkiye Kurd ji milyoneke 
hindiktir in? Gava ku li Kurdistane 
xaniyen me ten şewitandin O miroven 
me ten kuştin -ku ev bOyer her roj 
çedibin- em Kurd jT dere dikanen xwe 
radin, zarOken xwe neşTnin dibistanan O 
kar, tev bi hev re derkevin kuçan bime
şin, xwepeşandanan çe bikin, we dewle
ta Tirk çi bike? 

1-15 Haziran 19931 Medya Güneşi .15 

MEDYA ~ÜNEŞi ABONEFORMU 

Adı, Soyadı: 
Mesleği 
Adresi 

D 6 Aylık Abone Olmak Istiyorum. 
D 1 Yıllık Abone Olmak istiyorum. 

Abone Koşulları : 
Yurt içi: 
6 Aylık : 75 bin TL 
1 Yıllık : 130 Bin TL 

Yurtdışı: 
1 Yıllık: 60 DM, 40 $ 

Hesap numarası: 
Cemal Özçelik, 
Yapı ve Kredi Bankası 
Istanbul-Beyazıt Şubesi, 
0101322-6 Nolu Hesap 

Lütfen abone bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuzun bir fotoko-
pisini gazetemize gönderin. · 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



16 . Medya Güneşi 1 1-15 Hazi ran 1993 

Di roja 23'ye Çileya Peşin a 
1992'an de li Almanya, li bajare Mollne 
3 Tirk di maleka de ji ali Neo-Naziyan 
ve hatin Şewitandin. BOyara şewitan
dina Tirkan di çapeminiya EwrOpa O 
Tirkiye de cih stand; ev lebat ji ali Al
manan O hezen demokratik en dine de 
bi tOndi hat protestokirin. Berpirsiyaren 
dewleta Alman bi xwe beşdari cenaze
yen Tirkan bOn O di hemO beyanan xwe 
de xemginiya xwe ya li diji ve bOyere 
anin ziman ; bi alikariya abori piştgiriya 
malbaten kesen kuşti kirin. Le ne tu be
yanan dewleta Alman O ne uzir xwestin 
O piştgiriye, deve Tirkan negirt. Di ça
pemeniya Tirkiye de li ser kirinen Hitler 
O dama wi hat rawestin O nijadperesti
ya Alman a diroki hat bibiranin. Nivis
karen Tirk di qunciken xwe de ji nijand
peresti O "Cirnexweşiya Almanan" qal 
ki ri n. 

Di ser bOyara Mollne de çend meh 
derbas bO; tekiliyen Dewleta Alman O 
Tirk peşve çOn, Serokwezire Almanya 
HeirnOt Kohl Tirkiye ziyaret kir O di ve 
gerra xwe de ji li ser sebeben peşve
çOna tevgera Neo-Naziyan sekini O 
"teminat" da Tirkan, da ku ewe di pirsa 
erişen Naziyan en li diji Tirkan O biyani
yan de hasas bin. · He di ser vegera 
HeirnOt Kohl de çend roj derbas nebO
bO, di roja 29.5.1993'an de li Almanya, 
li Bajare Solingane di maleka de 6 Tirk 
hatin şewitandin. BOyara şewitandina 

Tirkan weki bombayeki teqiya. Di eyni 
roje de li Bonne mitinga rexistinen Kur
dan a bi nave "Meşa Mezin a Azadiya 
Kurdistane O Yekitiya Netewi" hebO. 
BOyara şewitandina Tirkan O meşa re
xistinen Kurdan ketibO rojeka ku ev bi 
xwe ji balkeş e. 

Dewleta Tirk a hov a ku Kurdista
ne ji gele Kurd re kiriye doj (cehenem) 
pişti bOyeren Molln O Soliogene, dest bi 
dersen mirovati O demokrasiye kir. Ke
sen ku nizanibe we bibeje qey bi rasti ji 
dewleta Tirk giringiye dide jiyana miro
van O ji mafen mirovi re h·urmet nişan 

d ide. 
Hoviti O nijadperestiya Hitler a li 

diji gele Yahudi ji ali hemO dine ve te 
zanin. HemO kes nalete li kirinen Hitler 
en nemirovi tine O tu kirinek Naziyan 
veşarti riemaye. Le hoviti O nijadperes
tiya dewleta Tirk? Haya ke bi çi awayi O 
çiqas ji hovitiyen dewleta Tirk heye? 
Yen ku haya wan je heye çiqas dikarin 
li van kirinen dewleta Tirk bipirsin O çi 
dipirsin? Em biyaniyan deynin aliyeki, 
em Kurd bi xwe çiqas li rastiya civata 
xwe dipirsin O li diroka xwe xwedi der
dikevin. Ma gelo di bira çend Kurdan 
de ye O çiqas Kurd dizanin ku di serh il
dana Dersima de, bi hazaran miroven 
Kurd bi çi 'awayi ji ali dewleta Tirk ve 
hatin şewitandin . Di serhildanen Şex 
Seid O Agiriye de bi çi awayi Kurd hatin 
qirkirin; şere Geliye Zilan di bira ke de 
ye!. Em van trajediyen diroki daynin ali
yeki, iro dewleta Tirk O dewleten din en 
ku Kurdistane di nav xwe de parvekiri
ne çitinin sere gele Kurd? 

Roj tune ' ku li Kurdistane gund 
neyen şewitandin, miroven Kurd neyen 
kuştin. Dewleten dagirker bi tane qima 
xwe bi kuştina miroven Kurd naynin; 
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HOVİTIYA TIRKAN, 
NİJADPERESTIYA 

ALMANAN 

ew gundan O bajaran dişewitinin, daris
tanan didin agir O bi hazaran heywanen 
gele Kurd telef dikin. Dewleta Alman li 
pey qisasen Tirkan digere da ku wan 
ceza bike, le dewleta Tirk qisasen' 
Kurdan xelat dike, nişanan bi wan ve 
datine. Serokwezire · Dewleta Alman 
Weizsaecker ji bo bOyeren Solingane 
"Em xwe şermi dibinin" dibeje, berpirsi
yaren dewleta Tirk di pey kuştina Kur
dan de, sonden qirkirina gele Kurd dix
win. 

Di pey bOyeren Solingane de, di 
çapemeniya Tirki de nivisen li ser nijad
perestiya diroki a Almanan çap bOn. 
Tirkan "mirovperwer" bOn parezvanen 
mirovatiye. Di nivisen li ser Almanan de 
nijadperesJi weki sOcek hemO Almanan 
hat nişandan . Niviskaren Tirk pewist 
neditin ku cihetiyeki bikin navbera Neo
Naziyan O gele Alman, Diroka hovane 
ya Tirkan O qirkirina gelen Ermeni O 

Kurd bi bira Tirkan "mirovperwer" neket. 
Ger ku nijadperesti di diroka jiyana 
gelan de dirha (mora) xwe li qarektere 
netewi bixe, deftera Tirkan ji ya Alma
nan bi tu awayeki ne paqijtir e. Nijad
perestiya Almanan waqiayek sedsala 
bistan e; le bele diroka hovitiya Tirkan 
gelek kevn e. Peyva "Tirken hov" di lite
ratcia cihane de cih standiye. 

Ji peşiyen Tirkan Cengizxan bi ho
vitiya xwe te naskirin O hoviti weki nas
navek Cengizxan e. Ne bi tene Cengiz
xan, deftera 'tu peşiyek Tirkan ne paqij 
e. Di dema Osmaniyan de Yavuz Sultan 
Selim, Abdulhemit; di damezirandina 
Komara Tirkiye de Enwer Paşa, ısmet 
lnonu, Mustafa Kemal O gelek peşiyen 
Tirkan bi hovitiyen xwe di diroke de ten 
}laskirin. 

Di Vakayinama Mateose Rihayi O 
Zedeyiya Papaz Girigor -ku ev pirtOk di 
dama hatina Tirkan a Anadeliye de te 
nivisin- de gelek nimOneyen hovitiyen 
Tirkan hane ku yek ji vana ji bira mirov 

e Felat DILGEŞ 
dernekave. Di ve berheme de nimOne
yek hovitiya Tirkan a ewha heye: Dema 
ku Tirk di şer de yeki dil digirin, bi saxi 
wi diguren; hundire wi tije dikin ka O di 
kele de didaleqinin. Yen xwediye kuşti 
ji bo ku cenazeyen xwe ji Tirkan bisti-. 
nin, hewce ye perayen ku Tirk dixwazin 
b inin, an na de ye kuşti bi vi awayi dali
qandi birn ine. 

Beguman em bi tu awayi nijadpe
restiya Almanan begune nabinin. Qirki
rina Yahudiyan rOreşiyek diroka miro
vatiye ye. Hoviti O nijadperesti ji ali ke 
de te bila be dive were naletkirin. Çewa 
ku nijadperestiya Almanan te gunah- . 
darkirin, wusa ji dive ku hovitiya Tirkan 
be protestokirin. Ev sOcen mirovatiye, ji 
ali ke de li diji kijan geli ben kirin ferq 
nakin. Çi heyf e em dibinin ku rasti ne 
ewha ye. Dewleta Tirk a ku her roj li 
Kurdistane sOcen mirovatiye dike O 
deste we di xwina gele Kurd de ye, bi 

awayeki be şerm dikare ji matan mirovi 
qal bike. Ma gelo bi rasti ji ev dewlet 
ber karkeren Tirk en li Almanya dikeve 
(!) Ma ne ev dewlet e ku karkar O xwen
devanen Tirk li Stenbol O Enqere di 
malan de infaz dike, bi dehan xorten 
Tirk di qereqolan de hOnda d ike? 

Dewleta Tirk a berO ne li pey pa
rastina mafen karkeren Tirk en li Alman 
ya ye; ew li pey nixamtina sOc O gune
yen xwe ye. Ew li Jiey bi paşxistina te
koşina netewi ya gele Kurd e. Yen ku 
hata qirike di nav hoviti O nijadperes
tiye de bin, nikarin li diji hoviti O nijad- · 
perestiye derkevin. Dewleta Tirk a ku 
mafe jiyane nade gele Kurd çewa dika
re qala mafen mirovi bike? Berpirsiya
ren dewleta Tirk en ku hata do Al
manan di pirsa mafen mirovi de zede 
hissi diditin, çewa O bi çi rOyi iro ji 
nijadperestiya Almanan qal dikin. Di 
sala 1992'an de li ser rOdanan bOyeren 
Newroze O qirkirina gele Kurd, dewleta 
Alman biryara çek nefirotina dewleta 

Tirk standibO O bi çeken Almanan kuşti
na miroven Kurd protesto kiribO. Ber
pirsiyaren dewleta Tirk O Çapemeniya 
Tirki di we deme de ve biryara dewleta 
Alman bi vi awayi dinirxandin: "Alma
nan ku bi qirkirina Yahudiyan nave wan 
derketiye, di pirsen hindikaniyan de za
de hissi tavger dikin." Baş e çi bO ku Al
man di nav çend mehan de guherin O 
bOn "Piçen Hitler". Ev Almanan ku he
ta çend meh bere di pirsa hindikaniyan 
de zede hissi bOn, çi zO bOn "Piçen Hit
ler" man. Dema ku Alman li diji qirkirina 
gele Kurd derdiketin, ew di pirsa mafen 
mirovi de zade hissi bOn, le gava ku li 
Almanya çend Tirk hatin şewitandin edi 
ew bObun "Piçen Hitler" 

Niviskare Tirk e "demokrat" llhan 
Selçuk di nivisa xwe ya bi nave "Toven 
Cinawirtiye" (Cumhurriyet- 31.5.1993) 
de pişti ku li ser nijadperestiya Alma
nan a diroki radiweste, te ser pirsa Kur
di O ewha dibeje: "Çi heye ku Bonn, Li 
Tirkiye ji bo tadayen li ser Kurdan carna 
li hembar Enqere tedbiren hişk distine 
O seri li ambargoyan dide. Di nav herdu 
welatan de (Almanya O Tirkiye- FO) fer
qek heye ... Li Anadeliye -pirr şukur- ne 
Kurdek şewitandina mala Tirkeki difiki
re; ne ji Tirkek şewitandina mala Kurde
ki di sere xwe de derbas dike; dijminati
yek nijadi tune. Şere navbera hezen 
dewlete o rexistina PKK'e hisen gel ne
guhartiye; Tirk O Kurd heskirina biratiye 
diparezen." 

Roja ku llhan Selçuk van rezan di
nivise li PasOre, li MOşe, li Bingole, li 
Bedlise, li Agiriye o li Merdine gunden 
Kurdan ten şewitandin, malen Kurdan 
ten werankirin; bi hazaran bomba bi 
sere gele Kurd de t~n werkirin. Du roj 
beriya ve nivisa ll han Selçuk, · mirovek 
Tirke ku kure wi li Kurdistane di şer de 
hatiye kuşti n, di ciye ku ewe li diji şere 
qireji O dagirkeriya dewleta Tirk derka
ve de ewha dipeyive: ·~HOn li ser nave 
hukOmate bi ke re bazar dikin. Mafen 
mirovi dibejin, mafen mirovi li kurdere 
man? Dewlet O gel nayen parastin. Ev 
bi çi awayi demokrasi ye. 2-3 roj e ope
rasyon ten kirin, encam tune. Bomba
yan bi sere wan de wer bikin, bila hemO 
bimirin. Edi dile me di ber van eşan 
nade(Cumhuriyet, 28.5.1993). 

Miroven Tirk di derheqe gele Kurd 
de ewha difikirin. Di ciye ku ewe bibeje 
kare kura min li Kurdistane çi ye, çima 
hOn zarOken me dişinin vi şere qireji, 
çima hOn mafe gele Kurd e mazlum na
din, çima hOn Kurdan bi saxi di malen 
wan de dişewitinin de; ew dibeje çima 
hOn bombayan bi sere gele Kurd de 
wer nakin O bi yek derbaka qira wan 
naynin. 

Ev nimOneyek e, le bele nimOneyek 
gişti ye. Dive be zanin ku gele Tirk di 
derheqe Kurdan de ji vi mirovi cihetir 
nafikire. istisna ne te de -ku ew qaide
yan xera nakin- gele Tirk di pirsa Kur
distane de nijadperest e O nijadperest e 
O nijadperesti ji li Tirkiye nexweşinek 
civaki ye. Hata iro bi sedan leşkeren 
Tirk li Kurdistane di şere qireji de hatin 
kuştin, le Tirkan tu meşineki li diji şere 
qireji çen.ekirin. Berevajiye viya wan bi 
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