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Bediı:~ani Ailesi Derneği'nin Tutanaklarını Içeren 

Onemli Bir Belge: 

Haber -Yorum Gazetesi 16-30 Kasım '93 Sayı:38 Yıl: 6 8000 TL 

( ... ) Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve Mondros Mütarekesi'nin 
ilan edilişinden sonra Osmanlı devletinin yenilgisinin açığa çıktığı,Osmanlı 

yönetiminin iyice zayıfladığı dönemde, Bedirhaniler'den bazıları ve diğer bazı 
Kürt yurtseverleri, bir Kürt devletinin kurulması için çaba gösterdiler( ... ) 
Sözkonusu kişi ve grupların çalışmaları hakkında bugün belirli ölçüde bilgi 
sahibi olmamıza rağmen elimizde bizzat kendileri tarafından yazılmış konuyla 
ilgili kaynak sayısı gayet azdır. Burada sözünü edeceğim belge, birinci elden bir 
kaynak olarak bu konuda bir istisna sayılabilir ve bu nedenle de önemlidir. ( ... ) 

Malmfsanij 'ın Araştırması Sf. 9'da 

Platforma Yekitiya Weşanen Netew~: 

Haber Merkezi: Deng, Hevdem, Newroz, Newroz Ate
şi, Serketin, Özgür Halk dergileri, Kornal Yayınevi ve Med
ya Güneşi gazetesinin oluşturduğu Ulusal Yayın Birliği 
Platformu, Lice katliamını yerinde incelemek üzere, 
UDKD, Şeyh Sait Vakfı , Devrimci Sosyalist Basın Plat
forınıı'ncl:ın. iki tem~ilci , Gevend Dergisi, Beybtm Y:-ıy-

ınevi, İHD Diyarbakır şube sekreteri Avukat Meral Danış 
ve DEP il yönetim kurulu üyesi Sebahattin Korkmaz ilc 
birlikte Lice katliamını yerinde gözlemleniek ilzere Lice'dc 
incelemelerde bulundu. 6 Kasım 1993 tarihinde yapılan iıı
celemelerin sonuçlarının daha sonra bir rapor halinde yay
ınlanacağı bildirildi. Ulusal Yayın Birliği Platformu, in
celemelerinin ilk sonuçlarını bir bildiri ile basma açıkladı : 
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• Panorama~ Şoreşa Oktobre u . ·1 
'Rastiyen W e , Rupel 3t 

• Yerel Seçimler için 

Ateşkes Yapılmalıdır 

· • Clinton, Araf at, B,abin 

Antlaşmas) Üzerine 

• Rusya ve Kürt Sorunu 

• Elfaba Kurdi, Teknika Nu 

ô Rewşenbiren Me 

Sayfa .5J 
f 

)~:~ 

Sayfa 1ı 

· • Y ezidi ve Alevi Kürtlerinin 

Geleneklerini Karşılaştırma · Sayfa 1~ 

• Savaş Üzerine Notlar: 

Savaş ve İnsanlık Sayfa13j 

"'242 işyeri ve 433 civarında ev tamamen kullanılamaz 
hale gelmiş, camiler tahrip edilmiş, özellikle ilçe çar
şısındaki işyerleri sokağa çıkma yasağı ilan ediJıdikten 

sonra yağmalanmış ve lav silahlarıyla yakılmıştır. Ko
nutların prefabrik olmasından ötürü gördüğü tahrib}ıt gii
zönüne alınınca, bu evierden insanların canlı çıktığına 

inanmak son derece güç ... Diyarbakır hastanelerine kal
dırılanlardaki yanık ve diğer bazı yaraların büyük ihtimalle 
kimyasal bir gazdan oluşabileceği gözönüne alınarak. 

Lice'de kimyasal silahlarm kullanıldığı kanısına va
rılmıştır. (Sağdaki resimde görülen yanık izlerinin kim 
yasal bir silabm etkisi ile oluştuğu sanılıyor. M.G.) Öyk 
ki, yaralıların gıysilerine herhangi bir etkisi olmayan hıı 
yakıcı madde, sadece insanların vucutlarına etki etmiş ve 
birçok yaralının da gözü eriyip akmıştır. " 

(Haberi sf. 9'da) 

Şerefkendi Davasında 

" ... Meydana vardığımızda, bir bölümü 
yanmaktan kurtulmuş bir kahvede ot
uranlarla karşılaştık. Selamiayarak yan
larına gidip konuşmaya, daha doğrusu 
birbiri ardından sorular sormaya baş

ladık. Kürtçe sorularımıza karşılık Türk
çe cevaplar alınca, polislerden çe
kindiklerini anladık. 70 yaşlarında bir ilçe 
sakini, yarım yamalak Türkçesiyle kızgın 
bir şekilde "ne soruyor biz söyleyecek, 
sonra siz eve, biz emniyete gidecek" söz
leriyle bize çıkıştı. Gazetemizin adını söy
leyince, herhalde birşeyler çeğrıştırmış ol
acak ki, yumuşayarak, özür dilereesine 
bizimle konuşmaya başladı ... " (Sf. S'de) 

Skandal 
KÖLN-17 Eylü11992'de Berlin'de öldürülen PDK-İ 
Genel Sekreteri Dr. Şerefkendi Davasını yürüten Fed
eral Savcıya göre Şerefkendi'nin öldürülme emri irim 
gizl servis işleri bakanı Ali Fallahian tarafından ve
rildi. Ali Fallahian Ekim 1993 başında, davanın baş
lamasından önce Bonn'a gelerek Alman istihbjU'at iş
lerinden sorumlu Bakan ile gizli bir görüşme yaptı. 
Olay kamuoyuna yansıyınca hukuk çevreleri tar
afından skandal olarak nitelendirildi. 

(Haberi Sf. 4'te) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



2. Medya Gün eşi, 16 -30 Kasım 1993 

•• • 
SlKlYONEllM DE 

w• 

'ÇARE' DEGIL 
• 

Bu tartışmaların, olağanüstü halin 
uzatılınasının Meclis 'te gö
rüşüleceği bir surece denk ge-
tirilmesi ve böylelikle, sı

bir kıyönetimin · bile tartışıldığı 

· ortamda olağanüstü halin uza
tılınasının ı'doğal'' bir gelişme ola
rak yansıtılmaya çalışılması ve so
nuçta sessiz sedasız uzatılması, 

sıkıyönetim tartışmalarının bu 
amaçla gündeme getirildiğini dü
şündürtüyor. 
~~~~~:~-... ~~~~~~~~"'~~~~".».~ 

20 Ekim Genel Seçimleri'nden sonra 
oluşturulan hükumete SHP'nin ortak edil
mesinin, koalisyon oluşturulurken hü
kumetin her iki kanadının da "de
mokratikleşme"ye, söylem düzeyinde 
ısrarla· vurgu yapmasının ve bunun ko
alisyon protokolüne sözümona yansımasının 
üzerinden çok geçmeden, önce DYP'nin ve 
ardından SHP'nin "demokratikleşme" yo
lunda "U dönüşü" yapması, bizim için şa

şırtıcı bir gelişme olman1ıştı. CMUK'Ia ge
tirilen ve yasa , taslağını yasalaşan metinle 
karşılaştırdığımızda "kuşa çevrildiği"ni gör
düğümüz düzenlernelerin "hukuk reformu" 
olarak sunulması ise "sosyal demokrat" çev
releri bile tatmin etmemişti. Demokratik ka
muoyu, yapılanın bir "makyaj" olduğu ko
nusunda fikir birliği içindeydi. CMUK'un 
ciddi bir yenilik içermeyen hükümlerinin 
Türkiye'de bile pratikte uygulanmaması, 

Kürdistan'ın ise, baştan yasanın uygulanma 
alanı dışında tutulması, bu arada Kür
distan'da halka yönelik şiddetin , yüzlerce 
köyün boşaltılması, sadece faili "meçhul" 
cinayetlerle binden fazla insanının öl
dürülmesi boyutuna vardınlması , de
mokratik mevzilerin ateş çemberine alın

ması, ateşkese yanıt verilmemesi vb. 
uygulamalarla hükümetin terör çıkmazına 
saplanması; yine kamuoyunun ortak de
yişiyle, "makyajın dökülmesi" sonucunu do
ğurdu. 

Özal'ın ölümüyle başlayan gelişmelerin, 
Türk egemenlik sistemine yeni bir siyaset 
vitrini oluşturma imkanı vermesiyle, "hü-

MEDYA'dan ... 

kumetin cinsiyeti" değiştirilirken, de
magojik söylemler eşliğinde "makyaj ta
zelemek" de ihmal edilmedi. 

Ancak, Kürdistan'daki ulusal varlık sa
vaşının gelişim doğrultusunun ve ulusal 
birlik sürecinin ortaya çıkarabileceği po
tansiyelin, gelinen aşamada "de
mokratikleşme" konusunda demagoji 
yapma olonağını ortadan kaldırmasıy la, 

devlet ve hükumet bir yol aynmına gel
miştir. DEP milletvekili Mehmet Sincaı:_ve 
Batman il yönetim kurulu üyesi Metin Oz
demir'in katledilmeleri, DEP Genel Baş
kanı Yaşar Kaya'nın tutuklanması , dev
rimci ve sosyalist basın üzerindeki 
baskıların, tutuklama, toplatma ve ka
patma kararlarıyla açık bir saldırıya dö
nüşmesi, Lice'nin devlet güçlerince yerle 
bir edilmesi , her türlü demokratik eylem 
ve söylemi "terör" kapsamına alan ve dev
rimci basma yaşam hakkı tanımayan yeni 
bir "Terörle Mücadele Yasası"nın ha
zırlanması; şiddetin tırmandırılması ve bu 
yolla Kürt halkının siyasal eyleminin 
kabul edilebilir sınırlara çekilmesi eği

liminde ısrar edileceğini gösteriyorsa da; 
bu eğilimi devlet açısından realize edi
lebilecek bir politika alternatifi olarak de
ğerlendirmek, bugünkü koşullarda pek 
mümkün görünmüyor. 

Nedenlerinin birincisi şudur:Bugün sı
kıyönetim ilan edilmesini isteyen "dal1a 
fazla" şiddet taraftarları, sıkıyönetimin 

Kürdistan'da pratik olarak hemen hiçbir 
şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü zaten bu-

Yurtsever, sosyali-st basının yeni bir Terörle Mücadele Yasası ile susturulmaya çalışıldığı 
koşullarda okurlarımıza, dostlarımıza bir kere daha merhaba diyoruz. . 

Yürürlükte olan yasaları, "SS" Kararnamelerini ve 141-142'yi; toplatmalar, para ve hapıs 
cezaları, tutuklamalar, gözaltılar, kapatma tehditleri pal1asına nasıl göğüslediysek, bundan son
rası için de aynı kararlılığı göstereceğimiz kesindir. Yeni · yasaların hışmına uğramak bizi te
dirgin etmiyor; yasaları eskitiyor olmak ise sevindiriyor. 

Bu sayımızda gazetemizin künyesinde önemli değişiklikler oldu. Medya Güneşi'nin gazete 
olarak yayınlanmasından bu yana genel yayın yönetmenliğini yürüten araştırmacı-yazar Os
man Aytar, araştırma ve incelemelerine daha fazla zaman ayırabilmek için bu görevinden ay
rıldı. Medya Güneşi'ni, yayın hayatına başladığı günden beri değerli katkılarıyla gü
çlendirmeye çalışan ve bir yıldan fazla yürüttüğü yayın yönetmenliğiyle de haftalık bir gazete 
hedefine yaklaştıran Aytar, Panorama köşesindeki yazıları ve diğer çalışmalarıyla okuy~: 
cularımızla birlikte olmayı sürdürecek. Yerini dolduramayacağımız Aytar'a, Medya kollektıfı 
olarak, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Gazetemizin yayın yönetmenliğini, daha önce bir süre yazıişleri müdürlüğünü üstlenen 
Mal1mut Metin yürütecek. 

İkinci önemli değişiklik ise, gazetemizin sahibi ve yazıişleri müdürü olan Abdullah Kı
ran'ın, Kürt Enstitüsü yönetimindeki sorumlulukları ve Kürt dili ve edebiyatı ile ilgili ça-

günkü uygulamanın sıkı değil sımsıkı bir yö
netim olduğunu bilmektedirler. Sıkıyönetim 
uygulamasının Türkiye'yi ya da Türkiye 
metropollerini de kapsaması durumunda, de
mokratik platformların tümden dağıtılması 
sözkonusu olabilir ki, bunun da Kür
distan'daki. savaşın geleceği üzerinde be
lirleyici bir etkisinin olamayacağı kolayca 
görülebilir. Bu durumda sıkıyönetim ilanma 
rağmen bir sonuç alınamaması sözkonusu 
olacaktır ki, bu da çok geçmeden "ulusal 
mutabakat"ın çatırdamasını beraberinde ge
tirebilecektir. Egemen sınıflar blokunun 
Kürdistan sorunu ile ilgili "ulusal mu
tabakat''!, sorunun çözüm yöntemi açısından 
koşulsuz ve süresiz değildir ve 10 yıllık 
savaş sonunda, askeri "çözüm"ün çözüm ol
madığını anlayan ekipler-klikler vardır. 

Aydın Menderes ve Cem Boyner'in söz
cülüğünü yaptığı çevrelerin yanısıra, ordu, 
MİT, siyasi partiler içerisinde bulunan bazı 
gruplar , bu ekipleri oluşturmaktadırlar ve 
şimdilik siyasal bir birliktelikten yok
sundurlar. 

Sıkıyönelimle sonuç alınamaması du
rumunda bu ekipler, merkezkaç ve marjinal 
güçler olmaktan çıkıp, politikada iddia sa
hibi merkezi bir güce dönüşebileceklerdir. 
Böylesi bir gelişme karşısında, şiddetten 

vazgeçmeyen merkezi politikanın "hiçbir 
şey" vermemede ısrar etmesi, alabildiğine 

parçalanmış ve kutuplaşmış bir iktidar ya
pısıyla şiddetini sürdürebilmesi ola
naksızlacaktır. Oysa "değişim"den yana çev
reler, şimdiki halde yöntem konusundaki 
farklı düşüncelerine rağmen, henüz "her 
yol" denenmemiş olduğundan ciddi bir mu
halefet yürütememekte ve merkezi po
litikalara yedeklenmektedirler. Daha fazla 
şiddetin , çözümsüzlüğü derinleştirmesiyle, 

bu tablo değişebilecektiL Şimdiden sı
kıyönetim ilan edilmesi, bu süreci hız

landıracaktır. Merkez politikacılarının bu 
durumu dikkatle izlediklerinden kuşku yok
tur. 

İkinci si : darbe ve sıkıyönetim dönemleri , 
yarattığı siyasi-diptomatık sonuçlar ne
deniyle, dış politikada etkinliğin tamamen 
yilirildiği ve içe kapanıldığı dönemlerdir. 
Balkanlarda, Kafkasya ve Orta Asya'da, Or
tadoğu'da önemli ve hızlı gelişmelerin ya
şandığı, eski dengelerin alt-üst olduğu , fakat 
yeni dengelerin henüz kararlı bir yapıya ka
vuşamadığı ve çeşitli müdahalelere
girişimiere açık bir esneklik içerdiği or
tamda, TC'nin taman1ıyla içe kapanmasına, 
bölgesel planda bile politik bir aktör olma 
niteliğini kaybetmesine neden olacak bir ter
cilite bulunması , dış politik rasyoneller açı
sından pek mümkün görünmüyor. Türk dış 
politikasının yıllanmış rüyası olan A T'a üye
lik, AGİK süı=ecinde saygın bir yer edinme 
vb. ekonomik, politik ve kültürel en
tegrasyon hedef ve heveslerini unutınası ge
rekeceği de hatırlanmalıdır. Kürdistan'daki 
savaşın, TC'nin dış politikada elini ayağını 
bağladığı bir gerçekse de, verili durumun, 
etkin değil ama etkilerneye çalışan bir güç 
olma imkanını, gene de verdiği kabul edil
diğinde, aradaki farkın önemi de kav
ranabilir. 

Aktardığım iki hususu, temel ya da ya
pısal nedenler olarak kabul edersek, güncel 

diyebileceğimiz bir üçüncü nedenden de ' 
sözedilmelidir. O da, '94 Mart'ında ya
pılacak olan yerel seçimlerdir. Yerel se
çimlerin Kürdistan'da ya da Türkiye ge
nelinde ertelenmesi ile ilgili tartışmalarda, 
ortak bir payda ve netleşmiş bir eğilim or
taya çıkmadığı gibi, çeşitli olasılıklara da
yandırılarak oluştururulmaya çalışılan po
litika alternatiflerinden hiçbirisinin, devlet 
için rahatça hazınedilebilir olmadığı an
laşıldı. Bu olgu, yukarda değindiğimiz, 

devletin yol ayrımında olma durumunu pe
kiştirmektedir. Bu süreçte Çiller'in ana
hacı edebiyatını bırakıp hamasi söylemleri 
diline dolaması ve yukarıda aktarılan ge
lişmelerle şiddetin tırmandmlması eğilimi, 

özünde, pek bir kıyınet ifade etmiyor. 
Seçim tarilli yaklaştıkça, açmazın de
rinleşeceği, dolayısıyla "yelkenlerin" de 
inecegı, şimdiden. öngörülebilir. Se
çimlerin ertelenmesi olasılığında bile, bu 
durumun ilanihaye olamayacağı, seçim 
"karabasanı"nın, sadece yakın bir ge
lecekten dah~ az yakın bir geleceğe ta
şınmış olacağı açık olduğundan; se
çeneksizliğin, devlet ricalinin "elini 
titretmeye" devam edeceği söylenebilir. 
Ancak bu, "daha fazla" şidetten tümden 
vazgeçildiği anlamına gelmez. 

Sonuç olarak; sıkıyönetim tartışmaları, 
bugün için bir tehdit niteliğindedir. Bu tar
tışmaların , olağanüstü halin uzatılınasının 
Meclis'te görüşüleceği bir sürece denk ge
tirilmesi ve böylelikle, sıkıyönetimin bile 
tartışıldığı bir ortamda olağanüstü halin 
uzatılınasının "doğal" bir gelişme olarak 
yansıtılmaya çalışılması ve sonuçta sessiz 
sedasız uzatılması, sıkıyönetim tar
tışmalarının bu amaçla gündeme ge
tirildiğini düşündürtüyor. Yine de, sı

kıyönetimle anlatılanın bile ötesinde bir 
şiddetin, orta vadede tamamen gündem 
dışı olduğıı söylenemez. Vurgulan1aya ça
lıştığımız, bu seçeneğin, devlet açısından 
iç ve dış politika bakımından ciddi so
runlar icerdii!idir. Önümüzdeki avların. ül
kemiz ve halkımız için önemli siyasal be-
liJginleşmelere sahne olacağı görülüyor. 
"İki arada bir derede" bulunan devlet , 
önünde duran üç siyaset almaşığından bi
rini tercih etmek durumundadır. Biri, 
bütün Kürt halkını hedefleyen kör şiddette 
ısrar ve bunun geliştirilmesi; diğeri , dal1a 
dikkatli ve "seçmeli caydıncılığa" dayalı, 
işbirlikçilikten medet uman bir "çözüm"e 
kapı aralanması; sonuncusu ise, siyasal çö
zümü mümkün kılacak bir siyaset tarzının 
benirnsenmesidir. 

Bu noktada, devletin yaklaşımının, bir
çok faktörün yanısıra ulusal hareketin tav
rına da bağlı olarak şekiileneceği be
lirtilmelidir. Özellikle yerel seçimlerin 
yapılmasını mümkün kılacak taktiklerio 
akıllıca gündemleştirilmesi ve seçimlere 
bütün ulusal güçlerin ortak bir tutum için- • 
de girmesi durumunda, referanduma dö
nüşecek ve çok önemli siyasal-diplomatik 
sonuçlara yolaçacak olan seçimlerden 
ezici bir galibiyetle çıkılırsa, devletin, 
zaten sorunları bulunan şiddeti geliştirme 
alternafınin önüne, ulusal ve uluslararası 
edimli bir set çekmek mümkün ola-
bilecektir. · 

lışmaları nedeniyle bu görevlerini bırakması oldu. Abdullah Kıran da, yayma başladığı gün
den beri gazetemize değerli katkılar sunan, emek veren arkadaşlarımızdan biridir. Bundan 
böyle de çalışmalarımıza destekte bulunmayı sürdürecek olan Kıran'a katkıları için teşekkür 
ediyor, kendisine başarılar diliyoruz. 

Medya'nın sahip ve yazıişleri müdürlüğünü Nusret Yüksekkaya üstlendi. Çukurova Ziraat 
Fakültesi mezunu olan Nusret Yüksekkaya, daha önce de gazetemizin yerel faaliyetlerinde 
bulunmuş, özellikle büro ağımızın genişletilmesinde önemli çalışmalar yapmıştı. Yeni gö
revlerini başarıyla yürüteceğille inanıyor, aramıza hoşgeldin diyoruz. 

Önceki sayılarımızda duyurduğumuz bürolarımızı arttırma çalışmalarımızı, haftalık bir 
gazetenin altyapısını kurma çerçevesindeki diğer çalışmalarla birlikte yürütüyoruz. Geçen . 
hafta, Adana ve Mersin temsilciliklerirnizin açılışını yaptık. Adana temsilciliğimizi Ramazan 
Çetal, Mersin temsilciliğimizi ise Hamdullah Karakelle üstlendiler. Ramazan Çetal Adana, 
Hamdullal1 Karakelle ise Mersin Demokrasi Partisi (DEP) il yönetim kurulu üyeliklerini de 
yürütüyorlar. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor ve Medya kollektifıne hoş
geldiniz diyoruz. 

Geçen sayımızdaki dizgi-tashih hatalarını, okur ve yazarların bağışlamasını diliyoruz. Bir
çok aksilik üst üste binince böyle oldu. Tekrarlamamaya çalışacağız. 

Bu arada, geçen sayımızın da toplatıldığını belirtelirn. Toplatma kararına, "Lice'de Devlet 
Depremi" manşetli kapak haberimiz gerekçe gösterildi. Her zamanki gibi bu kararı da kın
adık. 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle ... 
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, , Av. Eren KESKIN 

3713 sayılı "Terörle Mücadele" Yasası, üz;.e
rinde, herhalde en çok konuşulan yasalardan biri. 
En önemli özelliği, GenelKurmay'da oluşturulup, 
"hukukçularca" kaleme dökülmüş olması. 

Biz başından beri " Terörle Mücadele" Ya
sasına, şiddetle karşı çıktık. Ancak bu konuya ba
kışta iki farklı görüş var. Birinci görüş "Terörle 
Mücadele. Yasası"nın, 12 Eylül hukukunun bir 
ürünü olduğu görüşüdür. İkinci ve benirnde ka
tıldığım görüş ise, Türkiye Cumhuriyeti dev
letinin, başından beri böyle yasalarla yö
netildiğidir. Açık olmak gerekir ... Nası~, "Zorunlu 
İskan Kanunu", "Tunceli Kanunu", "Izale-i Şe
kavet" Kanunu, "İstiklal Mahkemeleri" Ka
nunu'nun çıkış nedeni, Kürtler ve Kürdistan ise; 
"Terörle Mücadele" Yasası'nın da ana nedeni, 
Kürdistan ve oradaki gelişmelerdir. Yasa, ön
celikle "Kürtler ve Kürdistan ile ilgili düşünceleri 
yasaklamakta ve çok büyük para ve aynca hapis 
cezası getirmekte. Bugün DGM'lerce milyarlarca 
liralık para cezası, verilmiş durumdadır. "Terörle 
Mücadele" Yasası İşkenceyi kurumlaştıran, İş
kenceyi koruyan bir yasadır. Aynca yasa ile top
lum· ihbarcılığa özendirilmekte, ihbarcılık ku
rurnlaştırılmaktadır. 

3713 sayılı yasanın 19. ve 20.mad~eleri, ih
barcılığın düzenlendiği bölümlerdir. Ihbaremın 
ödüllendirilmesi, bir başlık olarak yer almıştır. 

Terörle Mücadele Yasası'nı uygulayan 
DGM'ler ise tamamen Genelkurmay'ın di
rektiflerine uygun davranmaktadırlar. Uygulama 
sürekli değişmektedir. Başta uygulanmayan ha
tırlık aşamasında tutuklama uygulaması bir sü
redir gündeme getirilmiştir. · 

Muhalif yayın organlannın kapatılması talebi, 
başta uygulanmazken, Genelkurmay'ın "Basın Bri
fin i"nden sonra, iddianamelerde er alma aba -

lamıştır. Ve hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz ay, 
bölgede gelişen mücadele nedeniyle, Ge
nelkurmay, "Terörle Mücadele" Yasası'nın ye
tersiz olduğunu ve yeni bölümler eklenmesi ge
rektiğini açıkladı. Yapılması istenen değişiklikler 
ve cezaların arttırılması DYP'lilerce hemen kabul 
edildi. SHP bazı maddelere itiraz etti, ancak esas 
olarak Genelkurmay'ın istediği tüm değişiklikler 
kabul edilme aşamasına geldi ve yasa bugünlerde 
son şeklini alacak. Tasiağa göre, sanık artık ken
disi hakkındaki suçlamayı " gerektiği" kadar bi
lecek. Bazı bilgiler sanıktan saklanabilecek Bu 
açıkça "kendirıi savunma hakkı" na yeni bir sal
dırıdır. Duruşmadaki avukat sayısı, DGM ha
kimlerinin takdirine bağlı olacak. Tabi burada 
amaç, çok sayıda avukatın savunma yapmasıru ve 
dayanışmayı engellemek. Bu da savunma mes
leğine bir saldırı oluşturmaktadır. Taslak, suç iş
lemiş devlet görevlilerinin affedilmesini de ge
tirmektedir. Bu da, işkencecilerin arkasındaki 
devlet desteğinin göstergesidir. 

Yasa taslağının en önemli yönü ve bence esas 
amacı, bölgede yaşayan herkesi "terörist " ilan et
mesidir. Basında da çokça yeraldığı gibi "kepenk 
kapatma"ya ceza getirilmesi amaçlanmakta ancak 
SHP bu maddeye itiraz etmektedir. Ve taslak ile 
basma getirilen cezalar ağırlaştırılmaktadır. Ge
nelkurmay'ın DGM'deki davaların hız-. 
landırılmasını istemesinden sonra "kapatma" ka
rarları da ard arda gelmeye başladı. Muhalif basın 
tümüyle susturulmak isteniyor. 

Yasaya karşı ne yapmalı? 
Öncelikle bu yasaya tek tek karşı çıkışlar or

ganize edilmeli ve toplu bir karşı çıkış sağ
lanmalıdır. 

Yasaya karşı çıkmak amacıyla, demokratik bir 
platform oluşturulmalı ve öncelikle yasayı top
lumun öğrenmesi sağlanmalı ... 

Yine muhalif basma çok iş düşüyor. 

Yaşar Kaya'nın Tutukluluğu Sürecek 

Osman AYTAR 

Şoreşa Oktobre u Rastiyen W e 
Li Rusyaye ji bo ku isal şahiyen salvegera 76'an a 

Şoreşa Oktobre, ku di diroka tekoşinen rizgariya ne· 
tewi u civaki yen dine dine de merheleyeke heja bil, ha
tin qedexekirin; di xwepeşandanan de tevlihevi derket, 
gellek mirov hatin girtin u birindar bôn. Qedexekirina 
şahiyen salvegera Şoreşa Oktobre ku bi bilyeren xwe 
dine hejandibô, bôyereke wusa ye ku dive sebebe_n we 
baş ben şirovekirin. Çawa dibe ku şoreşa ku şahiyen we 
ji ali dewlete dihat amadekirin, iro di hemu waran de 
di bin talfıkeyeke mezin de ye? Beguman gellek sebeben 
we hene, le yen muhim ç_ewti il kemasiyen ku bi nave 
sosyalizme haline'kirio in. 

W ek tezanindi vi wari de sebeben tekçône ji ali 
gellek terefan hatin munaqeşekirin u wusa xwane ye ku 
ev munaqaşe we bidome. Bi sedan, bi bezaran çewti il 
kemasiyen weki necihanina hewcedariyen jindariya 
sosyalizme; giraniya dogmatizm u texlitkirina mod· 
elan; bi temami bingeh negirtina rastiyenwelatan; di 
waren siyasi, civaki u abori de nepeydakirina me
kanizmayen guherin u peşvebirine, bôn sebeb ku di 
şexs~ modelen sosyalizma reel, de him di tevayiya dine 
de u him ji di yekoyek welatan de sosyalizm prestij 
wenda bike. Beşik ev bahoza kuli diji sosyalizme pel 
daye bisekine u li gor jindari u idealen gerduni yen sos
yalizme ji bo rastiyen iroyin re, metod, wasite il per· 
pektifen nu ben ditin; we sosyalizm ji nil ve giraniya 
xwe nişa bide. Çimkiji bo azadi il peşveçôna civaki ;ra 
gelan iro ji tu sistem u nerin alternatifa idealen gerdôni 
yen sosyalizme nine. 

Her çiqas şahiyen we li Rusyaye ben qedexekirin, 
herhemen we baş yekoyek ben tasfiyekirin, weki ku ji 
bo tola Çaritiye je be sitendin kampanyayen beperwa 
ben meşandin ji, di ve neye jibirkirin kurola Şoreşa Ok· 
tobre u bilyeren ku di pey we de pel dan, di peşveçuna 
netewi u civaki ya gelen dine de ne bindik e. Rast e, li 
Rusyaye u li komaren din yen Yekitiya Sovyete de riya 
ku bi Şoreşa Oktobre vebô, bi politika u perspektifen 
realist nebat meşandin, sosyalizme di guherina civatan 
de bi politikayen xwe yen cu~cicôr cih negirt; heta du 
sistemiya dine di gellek welatan de li ber tekoşinen ne
tewi u civaki bil sebebe astengan. Gellek caran bi nave 
"enternasyonalizme" yan ji bi nave "re li ber girtin u 
qelskirina emperyalizme" berjewendiyen dewletan ha
tin parastin. Tekiliyen bi Seddame xwinrij u yen wek 
wi re bi vi babeti bôn; wek te zanin gele Kurd ji van 
tekiliyan gellek zirar dit. 

Le di ve be ditin ku gellek gelan ji bi alikariya raste
rast yan ji bi awayeki din a Şoreşa Oktobre u sistema 
ku di pey we de avabô, azadiya xwe sitendin; dewleten 
xwe damezitandin u li ser peşeroja xwe bôn xwendiye 
peyve. Di pey ve pevajoye de sistemake bi istikrar avak
irio an nekirin ev hewceyi munaqaşeyeke din e; le di 
avakirina nezi sed dewleten serbixwe de tesira Şoreşa 
Oktobre u pevojoya di pey we, dive be ditin. Ji bo gelen 
ku di bin qolonyalizma Çaritiye de bi sed salan ji hemu 
maien xwe yen netewi u mirowi bepar mabun ji Şoreşa 
Oktobre rôpeleke nu bu. Hin gellek tiştan mirov dikare 
bibeje. · 

Ji bo me sosyallsten Kurdistane ku di tekoşina riz
gariya netewi u civaki de bi nasnama (huwiyet) sos
yalistiye cih distinin, bi taybeti ji pevojoya Şofeşa Ok
tobre u pey we bi gellek tecruban ô dersan tije ye. Ev 
pevajoya han u Şoreşa Frensizi, Şoreşa 1848'an, Ko
muna Parise ji te de hem u diroka tekoşinen netewi ô ci
vaki dive baş be Şirovekirin. Vatiniya me ya stratejik a 
yekemin be munaqaşe,rizgariya netewi ye; le ji bo ve 
yeke wek binekan ne hewceye ku meriv dey ji sos
yalizme berde. Ye muhim nasnama sosyalisli ye ô ev ji 
bi avakirina civateke sosyalist ve ne sinorkiri ye; avak
irina civatek weha ji te de ji iro de li gor rastiya welet ô 
dine bi nasnama sosyalistiye mudaxeleyi pevajoye kirin 
e. Ev nasname, wek strateji avakirina civata sosyalist 
nax~ peşiya rizgariya netewi u re li ber tekoşina hevbeş 
a hezen netewi-ji sosyallstan bigre heta liberal, dindar 
il hwd.-nagire. 

Sosyalizmeke çawa ô riyen avakirina we dive ben 
munaqşekirin. Guherinen siyasi, cikaki, abori, kulturi 
il hwd. we bi kijan modelan ben çekirio hewceyi lekolin 
u munaqaşeyan in. Di vi wari de pirsen giring pirr in. 
Le her dem dive ev rasti li berçavan be; Sosyalizm dive 
bi haziriyen maddi u manewi u di pevajoye de aktif beş
darhuyina gel be avakirin; bi qanôn u desturan,bi me
kanizmayen ku ji gel durketine le xwe xistine şuna 
irada gel naye avakirin. Dersa ku dive meriv ji pev
ajoya Şoreşa Oktobre u pey we bigire ev e. 
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ŞEREFKENDI DAVASI'NDA SKANDAL llYANEKİ BERXWEDAR 

ı S. ALABAY 
KÖLN-17 Eylül 1992'de Sosyalıst En

ternasyonal'in toplantısına katılmak üzere 
Berlin'de bulunan PDK-İ delegasyonu , İran 
istihbarat servisince planlanan bir saldırıya 
uğramıştı. Saldırıda PDK-İ genel sekreteri 
Doktor Sait Şerefkendi, partinin Avrupa ve Al
manya temsilcileri ile bir üyesi yaşamlarını 
yitirmişlerdi. 

nuşmasında şunları söylüyordu: "Küçük mu
halif gruplara ülke dışında ya da sınırlarda 

darbeler vurabildik. PDK-İ ana ve yan ör
gütlerine ağır darbeler indiriliyor". 

OSMAN SEBRİ 
Navenda Nfıçeyan Di roja 1930'an de derbasi Kurdistana Başfir dibe. 

Osman Sebri pişti ku li we dere ji te girtin ii 
çend meh di girtigehe de dimine, di Hezirina 
sala 1931 'an de disa ji girtigehe de direve. 

Açıklamanın yapıldığı tarihlerde sadece 
Batı Avrupa'da İran rejimi muhalif gruplarına 
yönelik 22 saldırının gerçekleştiği saptanıyor. 
Türkiye'de de, başta PDK-İ yöneticileri 
olmak üzere muhalif şahsiyetlere yönelik on
larca saldırı, kaçırma ve öldürme olayı bi

11.10.1993 an de Osman Se br! wefat kir. 
Bi beşdarbfina ıiıiroven welatparez en Kurd 
en ji hernil rexistinan, bi merasimeke 

mezin cenazeye Osman Sebrl birin 
Kamfişlfi. Bi beşdardiina bi hezaran mi

Ji sala l931'an heta sa~a 1935, li Arnman 
ii Filistine surgiin dimine. 

Olaya isimleri karışan İran ve Lübnan 
uyruklu altı sanıktan 
dördü, 4 Ekim 1 992'de tu
tuklanmışlardı. Polis ve 

· savcılık soruşturmaları, 

liniyor. 
rovan, Osman Sebri li gun
deki niz! Kurdistana Bakiir 
hat veşartin. 

Osman Sebrl di roja 
5.1.1905' an cie, li Gunde 
Narince ye qeza Adiyamane, 

Kahtaye hat dine. Ji" ber ku 
ew ji malbateke welatparez 

. dihat, di demeke kurt de beş
dar! nav refen tevgera netevi 

bil. Di serbildana Şex Seid 
de, du apen wi ten ldamkirin 
il ew bi xwe ji heta sala 
1928' an li Denizliye di 

girtigeM de dimlne. 

Di sala 1935'an de, ji 
surgiine direve, x.we daveje 
Eşira Barzan. Li wir ji te girtin· 
il d isa wi davejin girtigehe. · 

Di sala 1936'an de bi 
surgfini wi dişinin Girava Ma
dagasskare. 

Di sala 1937'an de ve
digere Lubnane. 

Pişti ku di sale 1938'an de 
li Şame -bi clh dibe, li Dibistana 
Nadl Selalıedin dersa zarfiken 
Kurd dide. 

olayın kilit adamı olarak 
KAZEM DARABİ'yi öne 
yıkarıyordu . K. Darabi'nin 
Ingiltere'de sabıkası vardı . 

Almanya'ya girişinde İn
giliz gizli servisi Alman 
polisini uyarmıştı . Federal 
Kriminal Dairesi (BKA), 
Berlin Anayasayı Koruma 
Dairesi'nden; Darabi'nin 
ifadesinin alınması ta
lehinde bulunmuştu . 
Ancak bu talep Farsça ter
cüman bulunamadığı gibi 
gülünç bir gerekçe ile, 
olay tarihine dek yerine 
getirilemedi. Darabi'nin 
Almanya'ya girişiyle cinayeti işleyişi ara
sında tam 7 ay geçmişti ve yüzlerce yeminli 
Fars tercümanın yaşadığı Almanya'da, ter
cüman bulunamamıştı. 

Tüın bu gelişmelere 
ve Ali Fallahian ' ın olay
dııki rolü bilinmesine rağ
men, Ali Fallahian, Ekim' 
93 başında, davanın baş
lamasının hemen ön
cesinde Bonn'a geliyor. 
Bonn'da istihbarat iş
lerinden sorumlu Devlet 
Bakanı Bern Schi· 
midbauer ile son derece 
gizli tutulan bir görüşme 
yapıyor. Daha sonra "in
sani nedenlerle" yapıldığı 
açıklanan bu görüşmeye, 
Alman Gizli istihbarat ve 
Anayasayı Koruma Da
iresi başkanının da ka
tıldığı açığa çıktı. 

İşte bu gizli gö
rüşme, hukuk çevrelerinde şok etkisi yarattı . 
Savunma avukatı Hajo Ehrig bu görüşmeyi 
skandal olarak nitelendirdi. Hajo, gö
rüşmenin, davanın gidişatma politik etki ya
pabileceği endişesi taşıdığını açıkladı. 

Di sala 1929'an de Osman Sebri ca

reke din te girtin ii li Divane He~be ya Me
letiye cezaye !deme distine. Herweha di 

eyni sal e de Osman Sebri ji ve girtlgehe di
reve il di roja 24.11.1929'an de direve Kur

ctisıana Suriye. 

Di sala 194.1 'an te vi kure 
xwe, derbasi Kurdistana Bakilr dibe, di pey 
de kure wi Welat, te kuştin. 

Di salen 1942 il 1943'an de bi Mir Ce
Iade! Bedirxan re di kovara .Haware de di
xebite. 

Di navbera salen 1944 il 1940'an de bi 
memilrti (karmendi) li Suriye dest bi xebate 
dike, le di pey de bi emre Wezere Kare Hun
dir ji kar xwe te avetin. 

Şok Gelişme 
Soruşturmayı yürüten Federal Savcı, ola

yın arkasında İran gizli servisinin olduğu gö
rüşündeydi. Bu yöndeki görüşlerini daha 
önce FOCUS, son olarak da Almanya'nın en 
ciddi haber ve yorum dergisi sayılan Der 
Spiegel'e açıklamıştı. Hatta savcıya göre Şe
refkendi'nin öldürülme emri, Yaz 92'de, biz
zat İran Gizli Servis İşleri Bakanı Ali Fal· 
lahian tarafından Darabi'ye verilmişti. 
Federal Savcı görüşlerini, bir sanığın iti
raflarına ve Ali Fallahian 'ın 30 Ağustos 
92'de İran televizyonuna yaptığı bir ko
nuşmaya dayandırıyordu. 

Ali Fallahian, sözü edilen ko- · 

Terörizm uzmanlarından Hans Joachim 
Horchem ise Berlin'de yayımlanan T AZ ga
zetesine verdiği demecinde, görüşmenin İran
lı katillerin serbest bırakılınaları amacını güt
müş olabileceği görüşünü savundu. 

Bir tepki de Hakimler Kurulu başkanı 
Fritzof Kubsch'tan geldi. Kubsch , Baş

bakanlığa yazdığı bir mektupla, görüşme hak
kında bilgi istedi. 

Bütün bu olup bitenlerden sonra, Da
vanın nasıl bir seyir izleyeceği merak edi
liyor. Özellikle konuya duyarlı Alman ka
muoyu ve Kürt çevrelerinde, bir rahatsızlık 
ve endişe hissediliyor. 

Ew, li Kurdistana Suriye jl vala na
sekine ii li vir ji beşdari rexisıina Xoybfine 

dibe il di ve rexisıine de bi çalakl dixebite. 

Pişti ku ew, Mir Celadet Bedirxan nas 
dike, hint xwendin il nivisandina Kurdi 

dibe. Pişti çapbuna Kovara Haware, ew ji 
dibe niviskarek Haware. Ji ber xebata xwe 
ye siyasi di sala l930'an de ji ali Fransizan 
ve te girlin ii di pey de, wi surgiini bajarek 
Suriye ye bi nave Rakkaye dikin. Di ey! 
sale de, tevi birrek hevalen xwe, dema ku 

dixwaze di sinor de derbasl Kurdistana Tir
kiye bibe te girtin. Ji ber tirsa ku ewe Fi

. ransiz wi teslimi dewleta Tirk bikin, di sala 

Di sala 1956'an de _beşdari damezirandina 
Partiya Demokrat a Kurd Suriye dibe. Di 
navbera salen 1960 il 1962'an de disa te gir
tİn. Ji roja 23.5 .1963'an heta roja 
31.12.1964'an, disa di girtigehe de radize. Ji 
ber ku di roja 16.3.1969'an de, du salen din ji 
ceza distine, eta roja 14.6.1969'an li Kur
ctisıana Bakfir dimine. 

Di navbera salen 1972-1973'an de, di 
girtigeha Şame de dimine. Ji sala 1974'an· 
heta dema ku mir, ji ber ku di bin çavan de 
bil, nikaribil bi çalaki xebaten xwe yen siyasi 
bimeşine. 

DİY ARBA KIR(Medya Gün eşi)- Diyarbakır il merkezinde 
son bir ay içeıi,inde onlarca kişi faili meçhul saldırılara maruz 
kalırken, devlet güçleri ve yandaşları oldukları iddia edilen ki
şilere karşı, PKK'nin üstlendiği, bombalı ve molotof kokteylli 
saldırılar gerçekleşti. Bu arada son günlerde azalma gösteren faili 
meçhul saldırılarda İslamcı kesimden kişilerin de öldürülmesi 
"Hizbullah"çılar arasında bir çatışmanın olduğu görüşünü kuv
vetlendiriyor. Bu çatışmanın, devletle işbirliği yapmadıkları be
lirtilen "Menzilciler grubuyla, devlet güçleriyle işbirliği içe
risinde bulunan Hizbullahçılar arasında" olduğu bazı çevrelerce 
öne sürülüyor. Faili meçhul saldırılara uğrayanlardan aralarında 
Menzilcilerin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de 
yaralandı. 

Faili Meçhul Saldırılar 
Ol Kasım 1993 tarihinde Abdülkadir Özcan adlı kişi, sabah 

saatlerinde Bağlar semtinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde 
yaşamını yitiren Abdülkadir Özcan'ın İslamcı kesimin Menzilci 
grubundan olduğu öğrenildi. 

Aynı gün saat 13.30 sularında Bağlar Göçmenler caddesi üze
rinde bulunan Bayar Market'in sahibi Selim Bayar kimliği be
lirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı 
sonucu yaralanan Bayar kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Has
tanesi'nde tedavi altına alındı. 

Diyarbakır- Urfa yolu üzerinde tavuk çiftliği bulunan Fahri 
Coşkun adlı kişi gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğradı . Çoş
kun kaldırıldığı. devlet hastanesinde yaşamını yitirdi. Saldırının ne 
amaçla ve kimler tarafından yapıldığı hakkında bilgi edinilemed i. 

27. 10. 1993 tarihinde Mazhar Çelik adlı kişi Koşuyolu sem
tinde silahlı saldırıya uğradı . Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. 

30. 10. 1993 tarihinde Bağlar Gime caddesinde Cengiz Oruç 
adlı kişi , uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşarnını yi
tirdi. Eğil nüfusuna kayıtlı Oruç'un Hizbullah 'ın devletle işbirliği 
yapmayan Menzilci grubundan olduğu bildirildi. Bu saldırı sı
rasında caddede bulunan ve 10 yaşlarında olduğu belirtilen ismini 
tespit edemediğimiz bir çocuk, kalbinden aldığı kurşun yarasıyla 
olay yerinde yaşamını yitirdi . 

6 Kasım 1993 tarihinlle Bağlar Emek caddesinde sobacı dük
kanı bulunan soyadını öğrenemediğİrniz Şerif adlı kişi, akşam sa
atlerinde işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Şerif 

devlet hastanesinde tedavi altına alındı. 
09.11.1993 tarihinde Bağlar semti 5 Nisan mahallesinde, saat 

13.00 sularında silahlı saldırıya uğrayan Abdülkadir Selçuk (20) 
adlı kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı gün Bağlar sern
lindeki pazaryeri civarında saat 13.30 sıralannda iki kişinin satırlı 
saldırısına uğrayan Şeyhmus A vcı adlı kişi ağır yaralandı. 

Yine aynı gün Bağlar Sakarya caddesinde saat 14.30 sı
ralarında silahlı saldırıya uğrayan Necmettin Erhansoy (33) adlı 
kişi ağır yaralanarak, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına 
alındı .. 

Bağlar Körhat mahallesinde Cumali Ak (20) ve yine aynı 
semtte Yunus Aysu (20) adlı kişiler meydana gelen iki ayrı satırlı 
ve sopalı saldırıda yaralanrak devlet hastanesine kaldırıldılar. Bir
lik Lisesi öğrencisi Salih Önal okulunun yakınında uğradığı si
lahlı saldırı sonucu karnından yaralanarak Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Bağlar 5 Nisan mahallesinde bir bakkal dükkanından 
alışveriş ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Meki Ercan ağır şe
kilde yaralandı. Polisin olay yerinde Takaraf marka silaha ait mer
miler bulduğu öğrenildi. 

Ahmet Çiğdem adlı öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi. Olay hakkında detaylı bilgi edinilemedi. 

Bağlar Fatih mahallesinde Muhittin Karaaslan (20) adlı kişi , 
sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde ya
ralandı . İskender Paşa mahallesinde, Lise öğrencisi Veysi Sol
guntekin 4 kişinin satırlı saldırısına uğradı . Ağır yaralanan Sol
guntekin devlet hastanesinde tedavi altına alındı. 

13 Kasım 1993 tarihinde, P1T Başmüdürlüğü civarında saat 
14:00 sularında Şeyhmus Adıyaman adlı kişi silahlı saldırıya uğ
radı. D. Ü. Matematik bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu bildirilen 
Adıyaman, vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kurşunla yaralanarak 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Bombalı ve Molotof Kokteylli Saldırılar 
04 Kasım 1993 tarihinde Balıkçılarbaşı semtinde ajan olduğu 

iddia edilen Mahmut adlı bir kişiye ait tuhafiye dülekanma born
balı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu dülekanda maddi hasar 
meydana geldi. Saldırının PKK tarafından üstlenildiği öğrenildi . 

05 Kasım 1993 tarihinde Ziya Gökalp Lisesi'ne molotof 
kokteyli atıldı. Okul idaresinin bulunduğu bölüme atılan molotof 
kokteyli, öğretmenler odası ile müdür odasında hasara neden 

oldu. Saldırının kimler tarafından yapıldığı hakkında bilgi edi
nilemedi. 

07 Kasım 1993 tarihinde Bağlar semtindeki Havacı Su
baylar Lokali'ne bombalı saldırı düzenlendi. Akşam saatlerindeki 
saldırıda 9 kişi yaralandı yaralılar Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. saldırının PKK tarafından üstlenildiği bil
dirildi. 

09 Kasım 1993 tarihinde Diyarbakır'daki Büyük Postahane ar
kasında bulunan Mehmet Baykal'a· ait bakkal dülekanma kimliği 
belirlenemeyen kişilerce bombalı saldırı düzenlendi. Gece geç sa
atlerde atılan bombanın patlaması sonucu dükkanda maddi hasarın 
meydana geldiği bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadı. 

10 Kasım 1993 Bağlar Körhat mahallesinde bulunan Veysi 
Kaya'ya ait markete kimliği belirlenemeyen kişilerce el bombası 
atıldı. atılan bombanın patlaması sonucu market sahibi Veysi Kaya 
ile iki çocuk yaralanırken, dükkanda da maddi hasar meydana 
geldi. Yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı . 

Korucular Köy Yaktı 
Köy korucuları Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Licok (Ça

vundur) köyüne baskın düzenleyerek evleri ateşe verdi. 60 yaşında 
bir köylü alevler içinde yanarak can verdi. 

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Zoxbirin köyü korucuları 
Lice ilçesine bağlı Licok köyüne 8 Kasım 1993 tarihinde baskın 
düzenleyerek evleri ateşe verdiler. Bölgede köylülere yaptığı bas
kıyla nam salmış korucubaşı Heko'ya bağlı korucuların, köylüleri 
toplayıp dayaktan geçirdiği, kadınlara sarkıntılık yaptığı bildirildi. 
Köylüleri köyü terk etmeleri yönünde tehdit eden korucular, ön
ceden tespit edildiği belirtilen evleri ateşe verdikten sonra köyü 
terkettiler. Bu arada hasta olduğu için evden ayniamayan Hayali 
Zengin adlı 60 yaşındaki bir köylü alevler içinde yanarak ya
şamını yitirdi. Korucuların 2 köylüyü kaçırdıkları gelen haberler 
arasında. 

Korucubaşı Heko'ya bağlı korucular daha önce 22 Ekim'de de 
Licok köyünü basıp 16 kişiyi kaçırmış, birçok evi de yakmışlardı . 

Korucuların evlerini yaktıkları köylülerin adları şöyle : Ahmet 
Baran, Mehmet Baran,Mahmut Baran, Bekir Baran, Adül
samet Akdemir, Mahfuz Timurtaş, A. Kadir Timurtekin, İzzet 
Timurtekin, Recep Tuğal, soyadlarını öğerenemediğimiz Ali
han ve Aziz adlı kişiler. 
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Yerel 
Seçi~ler 

Için AlE KES YAPILMALIDIR 
Sinan DOGRU 

Kürdistan'da savaşın gittikçe boyutlandığı bir süreci 
yaşıyoruz. PKK son dönemlerde geliştirdiği politika ve 
eylemliliklerle savaşı yoğunlaştırırken, TC de tüm hı

zıyla kirli ve açık savaşı birlikte yürütmektedir. Peki, 
savaşın tırmandırılması,olağan olarak süregelen bir du
rumun salt üst boyutlara vardınlması mıdır, yoksa belli 
bir hedefe yönelik midir? Açıktır ki, TC yıllardır sür
dürdüğü imha etme, "bahara kadar kökünü kazıma" vb. 
politikalarını daha da yoğunlaştımiaktadır. Fakat sorun 
salt bununla açıklanamaz. Aynı , durumun PKK açısından 
da salt bir "yeni atılım" olarak yorumlanması, sorunu 
aydınlatmaya yetmeyecektir. Bugün karşılıklı olarak tır
mandırılan savaşın en önemli nedeninin 27 Mart 1994'te 
yapılacak olan Yerel Seçimler'e ilişkin TC ve PKK ta
rafından bugünden belirlenen bazı politikalara zemin ha
zırlanması, sürecin o doğrultuda birçimlendirilmeye ça
lışılması olduğu düşüncesindeyim. 

TC, Kürdistan'da yerel seçimlerin yapılmasını is
temiyor. Çünkü, ulusal demokratik güçlerin birbirlerine 
yakıniaşmaya başladığı ve cephe çalışmalarının sürdüğü 
bir süreçte, Kürt ulusunun siyasal iradesinin ulusal bir
lik temelinde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacağı, bi
linen bir gerçekliktir. Ulusal demokratik güçler ta
rafından sağlıklı politikalar üretilip, yanlışlıklara 

yenelinmezse, bu. seçimleri bir referanduma dö
nüştürmek pekala mümkündür. İşte TC, bu "tehlike"yi 
bugünden görüyor. Ve bir yolunu bulup, Kürdistan'da 
böylesi bir siyasal iradenin ortaya çıkmasını engellemek 

. istiyor. Fakat varolan seçim yasaları ve hukuki pro
sedür ile Kürt halkının temsilcilerinin seçimlere ka-

• ttimasını engelleyememektedir. Bu nedenle açık-kirli sa
vaşı çok yönlü boyutlandırarak, kitleleri ve yurtsever 
aydınları bugünden sindirmeye çalışıyor. Hile, baskı, 

tehdit ve katliamlarda ifadesini bulan terörize edilmiş 
bir ortamda, ya seçimlerin "güvenlik" nedeniyle Kür
distan'da ileri bir tarihe ertelenmesi, ya da yurtsever 
güçlerin fiilen, seçim çalışmaları engellenerek sürecin dı
şında tutulması ve bu yolla TC'nin adaylarının sandıktan 
çıkması yoluna gidilmeye çalışılıyor. Nitekim, DEP mil
letvekili Mehmet Sincar'ın ve yanında bulunan Metin 
Özdemir'in silahlı bir saldırı sonucu katledilmeleri, bu
günden yurtsever belediye başkan adaylarına verilen bir 
gözdağıdır aynı zamanda. TC, değil belediye başkan 
adaylarını, n;ıilletvekillerini bile yoketmekten çe
kinmeyeceği mesajını vermek istiyor. Ve önümüzdeki 
süreçte, bir devlet politikası olarak, benzer cinayetierin 
işlenebileceğinin sinyallerini veriyor. Yine "faili meçhul" 
adı altında alabildiğine yoğunlaştırdan saldırılarla kit
leler tümden sindirilmeye çalışılmakta,sürece Jakayt 
kalan sessiz bir toplum yaratılmak istenmektedir. 
Başta Özgür Gündem olmak üzere, sosyalist, yurt
sever, demokrat basma yönelik saldırıların alabildiğine 
yoğunlaştırılması ve son MGK toplantısıyla bunun en 
üst boyutlara vardınlmaya çalışılmasının bir yönü de, 
yerel seçimlere ilişkin politikalarla bağlantılıdır. Bunun 
yanısıra, son dönemlerde, daha çok dile getirilmeye ça
lışılan sıkıyönetim ve darbe tartışmaları da, doğrudan 
psikolojik saldırının bir ifadesidir. Çünkü, bugün Kür
distan'da yaşananlar sıkıyönetimin de ötesinde fiili bir 
savaş hali uygulamasıdır. Yaşanan süreçte, bir dar- · 
benin de TC' nin çıkarlarına yaramayacağı, dünya ile bağ
larını en geri noktaya çekeceği açıktır. Zaten "baş ağ
rısı " sadece Kürdistan'da mevcuttur; orada da savaş 
durumu sözkonusudur. 

TC, seçim sürecine ilişkin politikasını, kitle kı

rımlarına yönelerek pekiştirrnek istiyor. Daha önce Şır
nak ve Kulp'ta yapılmaya çalışılan kitlesel katliamların 
bir benzerinin bugün Lice'de yapılmaya çalışılması ve 
hatta sorunun bir Türk tuğgeneralinin bizzat TC ta
rafından öldürülmesi boyutuna vardınlması da, bu an
lamda, bir tesadüf ya da salt olağan gidişatın bir halkası 
olarak yorumlanamaz. PKK, Lice'de herhangi bir eylem 
yapmadığını ve Türk generalinin kendileri tarafından öl
dürülmediğini açıklamıştır. Biz bunu doğru kabul ederek, 

Lice katliamına; imha saldırısına baktığımızda, TC'nin 
bundan böyle yeni Halepçe'ler yaratmaktan çe
kinmeyeceği sonucuna varabiliriz. Herşeye rağmen, şu 
ya da bu boyutta herhangi bir eylem Lice'de PKK ta
rafından yapılmış olsa bile, bu, TC' ye mahalleleri .. topa 
tutma, insanları yakma, katietme hakkını veremez. Bu 
konuda devlet tarafından yaratılmaya çalışılan -pro
paganda! ara karşı duyarlı olunmalıdır. Ama, bu katliam 
girişimi bağlamında soruna baktığımızda, TC'nin seçim 
sürecinin gidişatma göre, gerekirse tüm Lice'yi ya da 
başka bir Kürt yerleşim birimini haritadan silebileceği gö
rülebilmelidir. Tarihsel karakteri dikkate alındığında, bu 
konuda TC'nin Saddam'dan pek geri kalmayacağı açıktır. 

Evet, yerel seçim sürecine girerken, TC böylesi bir 
yönelim içindedir. Peki, bu konuda PKK ne yapıyor, sü
rece nasıl bakıyor? Yukarda dile getirmeye çalıştığımız 
gerçeklikler ve Kürdistan'da yaşananlar; TC'nin askeri, 
ekonomik, siyasi, diplomatik vb. açılardan alabildiğine 

kÖşeye sıkıştığını, çözümsüzlük içinde kıvrandığını .gös
termektedir. Bu çözümsüzlük, yerel seçimlerde, devlet 
partilerinin Kürt halkı tarafından siyasal açıdan red
dedilmeleriyle bütünleşince; 70 yıllık politikaların fiilen 
çözülmeye başlayacağı şimdiden görülebilmektedir. 
Fakat, devletin yerel seçimlere yönelik politikasının, tüm 
çıplaklığıyla PKK tarafından görüldüğü ya da doğru te
mellerde kavrandığı kanısında değilim. Çünkü son dö
nemlerde geliştirilen, yoğunlaştırılan politikalar da doğ
rudan yerel seçimlerin .yapılamayacağı bir ortamı 

pekiştirmektedir. PKK, önce resmi basının, ardından da 
TC'nin resmi partilerinin Kürdistan'daki faaliyetlerini dur
durdu. Bunları, okulların kapatılması ve öğretmenierin 

görevlerini bırakmaları çağrısı izledi. Şimdi , diğer devlet 
kurumlarının Kürdistan'ı terketmesi yönünde bir sürecin 
PKK tarafın~an geliştirileceği söylenmektedir. Tabii ki, 
bu politikaların doğru veya yanlışlıkları, sürece denk 
düşüp düşmedikleri ayrı bir değerlendirmenin konusudur. 
Ben burada, daha çok yerel seçim süreci bazında bu yö
nelimleri irdelemeye çalışacağım. 

PKK'nin son dönemlerde geliştirdiği politik tutumlar 
iki amaca yönelik olabilir: Birincisi, PKK'nin savaşı tır

mandırarak belli bir noktaya getirmesi ve seçimlere 
yakın bir dönemde ateşkes ilan edip, yeni bir politik çı
kışa yönelmesidir. İkincisi ise, bugünden savaşı yo
ğunlaştırarak seçimlerin yapılamayacağı bir ortamın ya
ratılması ve seçim sürecinde "boykot " tutumunun 
geliştirilmesi olabilir. 

Herşeyden önce, ulusal demokratik güçlerin cephe 
çalışmaları sürüyorken, ortak bir tutumu bugünden ge
liştirmenin yol ve yöntemlerini tüm yurtsever güçlerle 
birlikte tartışma gündemine getirmeden, seçimler gibi 
önemli bir sorunda tek başına politikalar belirleyip, bu
günden yaşama geçirmeye çalışmak, ciddi bir yanlışlıktır; 
mücadelede tahribatlara yolaçar. Elbetteki, her siyasal 
oluşum kendi dünya anlayışı çerçevesinde sürece yönelik 
politikalar belirlemede özgürdür. Fakat,herkesin üze
rinde anlaşabiieceği politik tutumların zemini varken, 
bunu reddecek ya da işlevsiz kılacak yaklaşımlar ge
~tirmek yanlıştır. 

Bu anlamda PKK'nin son dönemlerde uygulamaya ça- ' 
lıştığı politikalara baktığımızda, yukarıda dile ge
tirdiğimiz olası iki hedeften, ikincisinin daha güçlü bir eği
lim olduğu izieniınİ doğmaktadır. Çünkü PKK'nin en 
yetkili isimlerinden biri olan Cemi! Bayık, "Şu aşamada 
ateşkesin kesinlikle gündemde olmadığı"nı söylüyor. O 
halde, gündemde ateşkes yoksa, bütün bu uygulamalar, 
doğrudan bir "seçim boykotu"nun zemini!li hazırlamaya 
yöneliktir. Nitekim TC'nin parti ve basınının faliyette ol
madığı, devlet kurumlarının çalıştınlmadığı bir ortamda; 
ulusal demokratik güçlerin yoğun bir teröre maruz kal
dığı, bırakalım demokratik hak ve özgürlükleri, yaşama 
hakkının bile ortadan kaldırıldığı, şehirlerin topa tu
tulduğu, DEP ve yurtsever, demokrat basının faaliyet yü
rütmesinin fiilen yasaklandığı bir ortamda seçimlerin ola
mayacağı açıktır. Sorun ciddi bir şekilde irdelendiğinde, 

bugünden başlayarak "seçimlerin boykot edilmesi" yö
nünde bir tutumu geliştirmek ve buna uygun bir ortamı 
güçlendirmek Kürt ulusal demokratik hareketinin çı

karına değildir. Devletin bizleri sürüklemeye çalıştığı 

bir ortamı, yanlış politikalarımızia daha da güç
lendirmektir. 

((])ırft&lk ırınftlıııım <G~ır~lkilö 

Eğer bugünden sağlıklı, halk ve ülke gerçekliğirnize 
denk düşecek bir yönelime girmek istiyorsak, öncelikle 
tüm ulusal demokratik güçlerin ortak bir tutum ge
liştirmelerini esas almalıyız. Peki bu ortak tutum ne ol
malıdır? Bence, bugünden bir "boykot"a girmektense, 
TC'nin planlarını boşa çıkaracak deyim yerindeyse onu 
"ofsayt"a düşürecek bir taktik belirlemeliyiz. Bu taktik 
de bugünden başlayarak bir ateşkes ilan etmek; kendi 
cephemizden, yerel seçimlerin engellenmesine yo
laçabilecek tüm nedenleri ortadan kaldırmaktır. Madem 
ki devlet, seçimlerde ulusal birlik temelinde, siyasal 
irademizin bir referandum niteliğinde açığa çık

masından korkuyor ve bundan dolayı da, bu iradenin 
bastırılacağı, ortaya çıkmayacağı bir ortania bizleri sü
rüklemek istiyor; biz bu oyunu neden boşa çı

karmayalım? İşte, bugünden ateşkes yapmayı bundan 
dolayı daha sağlıklı bir politika olarak görüyorum. Peki 
ateşkesin, devletin sürdüregeldİğİ politikalardan tüm
den vazgeçmesini sağlayacağının garantisi varmıdır? 
Elbette ki yoktur. Fakat devlet, "güvenlik" vb. ne
denlerden dolayı seçimleri yapıırmamaya ya da bizleri 
sindirrneye. çalışarak kendi adaylarını seçtirmeye ça
lışıyor, çalışacak. İşte, ateşkesle devletin bu kozunu 
önemli oranda elinden alabiliriz. Yapılacak tek taraflı 

bir ateşkes, istense de, istenmese de devletin istediği 
gibi at oyuatmasına fırsat vermeyecektir. Türkiye ve 
dünya kamuoyu, seçimlerin yapılması ve bazı de
mokratik adımların atılması yönünde önemli bir baskı 
unsuru yaratacaktır. Bugün TC'nin iç çelişkileri yo
ğunlaşmıştır. "Ulusal mutabakat"a rağmen bu gerçeklik 
ortadadır. Ateşkesle birlikte kendi cephemizden ya
ratacağımız bir seçim ortamı, devletin iç çelişkilerini 

alabildiğine derinleştirecek, iQlha ve inkar politikasının 
seçimlerle birlikte çözülmesine uygun bir zemin ha
zırlayabilecektir. Böylesi bir durumda yapılacak se
çimlerde, ulusal birlik temelinde yürüteceğimiz kararlı, 
dirençli bir çalışma Kürdistan'daki belediyelerin büyük 
çoğunluğunun ulusal demokratik güçlerin denetimine 
girmesini sağlayabilir. Bu, Kürdistan'da TC'ye vu
rulabilecek büyük bir tokattır. Kürt ulusu, büyük ço
ğunluğuyla sömürgeci burjuva partilerini, açık-kirli sa
vaşı, imha ve inkara dayalı politikayı kendi oyları ve 
politik tutumuyla reddedecektir. 

O halde, yerel seçimler için bugünden yanlışlıklara 
yönelmeyelim. 1991 Erken Genel Seçimleri'nde Kürt 
ulusal demokratik güçleri ortak bağımsız adaylarıyla, 
seçimleri bir referanduma dönüştürebilecekken, ne 
yazık ki, SHP ile "ittifak" adı altında kitlelerin bu po
tansiyeli heba edildi; sömürgeci güçlere güçlü bir red
diyede bulunulması engellendi. Yaşam, bu yanlışlığı 
ve yarattığı tahribatları tüm çıplaklığıyla ortaya serdi. 
İşte, önümüzdeki yerel seçimler için, bugünden, daha 
sağlıklı gerçekçi ve halkımızın çıkarlarına denk dü
şecek politikalar üretmek varken, Kürt halkını yeni bir 
yanlış politik yönelime sürüklemeyelim. Tüm ulusal 
demokratik güçler, yapılacak ateşkesle birlikte, be
lediyeler için şimdiden ortak adaylar üzerinde ça
lı_Şmaya başlamalı, dargrupçu tutumları önplana ge
tirmeden halkımızın isteği olan . ulusal birliği, 

seçimlerdeki politik çıkışla, bir ulusal direniş ve ulu
sal başkaldırıya dönüştürmelidirler. 

Daha önce, zamanlaması yanlış yapılmış Bingöl 
olayı ile bozulan ateşkesi, bu kez cephe çalışmalarını 
yürüten komitenin . sorumluluğunda, ortak bir tutum 
olarak, seçim süreci için yeniden gündemleştirip; hem 
seçimler için daha uygun bir ortam yaratmaya ça
lışalım , hem de TC'nin iç çelişkilerini derinleştirip, çö
zülme sürecini hızlandıralım. 
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Temel Demirer-Yücel Demirer 

Filistinlilerle İsrailliler arasındaki 
kavga , Tunç Çağı'na kadar dayanır. 
"Davut ile Golyat" arasındaki kapışmayı 

bilmeyen yoktur: Hİristiyanlığın kutsal 
metni "Kitabı Mukaddes"in "1. Samuel, 17- · 
22" bölümünde zikredilen, İsrailoğullan ve 
Filistinliler arasındaki kavga; büyük ola
sılıkla İ.Ö. 13. yüzyılda "gerçek"leşti. Ve 
kavgarun ilk raundunda "Davut Filisti'yi 
sapanla ve taşla yendi..." 

Davut ile Golyat kavgası sonrasında; 
Yahudilerin, İ.S. 70'te Roma'ya isyan edip 
Avrupa'run çeşitli yerlerine dağıtılınaları ve 
Arapların 636'da tüm Ortadoğu'yu işgal et
meleriyle, belli bir "sükunet" dönemi ya
şandı. Ancak, Avrupa Yahudileri'nin, gör
dükleri baskılardan ötürü 19. yüzyılda 
dalgalar halinde Filistin'e göçmeye baş
lamaları, kavganın ikinci raundunu devreye 
soktu. 

İkinci raundun önemli kilometre taş
tarım; Siyonizmin babası Thedar Herzl'in 
meşhur "Yahudi Devleti" kitabını 1896'da 
yayınlaması ve 1917'de Ortadoğu'ya yeni bir 
dengesizlik dayatan Balfour Dek
larasyonu'yla Yahudilere "ulusal yurt" sö
zünün verilmesi oluşturdu . 1517-1918 yılları 

arasında Osmanlı egemenliği altında olan 
Filistin, 1920-1948 yılları arasında İngiliz 
mandası altındaydı. İngiliz mandasının oluş
turulduğu günlerde, İngiltere Dışişleri Ba
karu A. J. Balfour, 2 Kasım 1917'de Siyonİst 
lider Lord Rothschild'e yazdığı mektupta, 
Yahudilere bir İsrail devleti sözü verir. Bu 
söz, 1 947'de Birleşmiş Milletler' in, Fi
listin'in yüzde 55'ini Yahudilere vermesi ile 
yerine getirilir. 

1920-1948 yıllan arasında, Filistin'e 
Yahu di göçü hızla tırmandı. Örneğin, 1919 
ile 1936 arasında Filistin'deki Yahudi nü
fusu 58 binden 348 bine çıktı. Ayrıca, ileride 
İsrail ordusunun çekirdeğini oluşturacak 
olan Haganah örgütü ile Filistiniiiere uy
gulanan terör, onları bölgeden aynimaya 
zorladı. Özellikle Menahem Begin'in İrgun 
örgütü ile İzak Şamir'in Stern örgütü, uy
guladıkları sistematik katliamlarla 750 bin 
Filistinli'yi göçettirdiler. Göç ger
çekleştiğinde tarih, Mayıs-1948'di ve İsrail 

, devletinin kuruluşu ilan edilmişti. İkinci ra-
• undu da Filistinliler kaybetmişti. 1948'deki 
kapışmada, Filistin'in yüzde 1 l'inin daha yi
tirilmesi; 1956 Süveyş harekatı; 1967'de 
Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin kaybı ; 

1964'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 
(FKÖ) kurulması ve 1974'deki Arap Doruk 
Konferansı'nda, Filistin halkının tek ve 
yasal temsilcisi ilan edilmesi... 

İkinci raund ve sonrasında bunlar oldu. 
28 Mayıs 1964'te Kudüs'te kurulan 
FKÖ'nün temel yasasında, "silahlı mü
cadele, Filistin'in kurtarılınasının tek .yo
ludur" yazıyordu. FKÖ'nün sözkonusu tes
biti ve buna uygun pratiği, üçüncü raunda 
geçişte önemli bir kilometre taşı oldu. Özel
likle Ürdün'ün FKÖ'yü "Kara Eylül" (1971) 
çatışmaları ile Lübnan'a sürmesi ve İs
rail'in, Haziran-l982'de Lübnan' ı işgali üze
rine FKÖ'nun Tunus'a çekilmesi arasındaki 
üçüncü raundun galibi yok gibidir. Üçüncü 
raundun sonu, yeni bir dönemin açılmasına 
eşlik eder: İntifada ... 

Dördüncü raund İntifada'dır... Bu ra
undda kazanan Flistinliler'dir. Artık İsrail 
kaybetmeye başlamıştır. Filistin'in giderek 
radikalleşen İntifadası ise, geleneksel FKÖ 
öndediğini aşmaktadır. 

Madrit'ten Norveç kuytularına uzanan 
"YDD" (Yeni Dünya Düzeni) patentli 
"barış" arayışları tam bu aşamada devreye 
sokulmuştur. 

*** 
Washington'un "siyasal Dis-

neyland"ında imzalanan "barış"; 
Muhammed Heykel'e göre, Berlin 
Duvarı'nın yıkılışma benzemektedir. 
İsrail ırkçısı Likud lideri Benjamin 
Netanyahu tarafından "tarihi gaf" 
olarak nitelenen barışın, Or
tadoğu'da bir "dönemeç" oluşturduğu 
açıktır. 

Ortadoğu; tarihi boyunca bir-

birine rakip dinlerin, ideolojilerin, 
milliyetçilik akımlarının çarpıştığı 
alandır. Doğal zenginlikleri ve jeo
politik konumuyla Batı'nın ilgi odağı 
olan Ortadoğu, dünyanın sürekli kriz 
merkezlerinden biridir. Şimdi so
ralım: Bölgedeki sorunların en önem
lilerinden biri olan Filistin sorununun 
çözümü için (24.09.'93 tarihli 'Li
beration' gazetesinin haklı sorusu 
ile) "el sıkışmak yeter mi" ? Bizce, 
Arafat ve Rabin'in el sıkışmış olması 
( Clinton'un da hararetle desteğine 
rağmen) kesinlikle yetmez. 

Neden mi? Öncelikle Arafat ve Rabin'in 
"barış"tan anladıkları birbirinden çok fark
lıdır. Örneğin, Arafat'a göre: "imzalanan an
laşma 'Yeni Dünya Düzeni' ve Arap dün
yasındaki ilişkiler gözönüne alındığında 
gerçekleştirilebilecek en iyi şeydi. ( ... ) 
Kudüs İsrail için ne kadar kırmızı çizgi oluş
turuyorsa, bizim için de kırmızı çizgidir" ... 
İzak Rabin için de "barış" şudur: "Ne ya
pabiliriz? Barışı arakadaşlarınızla ya
pamazsınız,fakat düşmanlarınızla ya
parsınız . FKÖ)•ü iyi göstermeye 
çalışmıyorum. FKO düşman ve öyle kalacak. 
Fakat görüşmeler düşmanla yapılır. ( ... ) Biz, 
annelerin, · siz Filistinliler ile savaşırken 

ölen çocuklarım gömdükleri bir ülkeden ge
liyoruz. ( ... ) Bu anlaşma silahiara vedadır. 
Beraber yaşamaya karar verdik. Ancak ül
kemiz için hayatını feda eden binlerce kişiyi 
hatırlamak zorundayız" . 

"Barışan" ya da "el sıkışan" iki tarafın 
pragmatik !iderleri, "banş"tan farklı şeyler 
anlıyorlar ... "14 Aralık 1988'de İsrail'in va
ı;olma;ıakkı"nı tanıyan Ya~er Arafat'ın "uz
laşmacı" Çizgisi; açıktır ki, Israil ve ABD ta
rafından Filistin'in radikal hareketine karşı 
kullanılmak istenmektedir. Örneğin bu ko
nuda, Clinton'un,Arafat'a atfettiği misyon 
şudur: "Arafat, sadece şiddet kul
lanılmasından vazgeçtiğini değil, ayru za
manda şiddet eylemlerini kınayacaklarını 
açıklamıştır. Arafat, en azından, Filistin hü
kümetinin kontrolü altındaki bölgelerde, şid
det olaylarırun durdurulmasının so
rumluluğunu üstlenmelidir."(B. Clinton) 

Arafat'ı Mossad'ın korumaya 
başladığı ya d·a İngiltere hükümetinin 
FKÖ'nün "anti-terör timlerini eğit
meyi" önerdiği haberlerinin ga
zetelere (Sunday Times) yansıdığı 
aşamada, İsrail Dışişleri Ba
kanlığı'ndan Joel Singer'in, "pazarlık 
sırasında Filistiniiiere Hamas ile 
başa çıkıp çıkamayacaklarını sorduk, 
'evet' dediler" demesi; FKÖ'ye, ABD 
ve İsrail tarafından ne tür bir misyon 
önerildiğini açıkca ortaya koy
maktadır. Bu noktada Arafat'ın, İsrail 
ve ABD tarafından kendilerine da
yatılan tehlikeli misyona rağmen, he
deflediği, önce Gazze ve Eriha'yı 
"alıp", sonra da daha fazlası için pa
zarlık gücüne kavuşmaktır. Ancak, bu 
yönelimin önünde birçok sorun var
dır. Ve bu yönelim, karşısına aldığı 
güçlerle çatışmak gibi tehikeli bir ze
mine oturmak durumunda kalabilir. 
Yani FKÖ, Ortadoğu'da dünya em
yeryalizminin turuva atlarından biri 
olabilir. 

Arafat ile el sıkaşan İzak Rabin'e göre: 
"İran, Irak'tan daha tehlikeli. Çünkü Irak'ın 
bir ideolojisi yok, İran'ın var. Humeynizm ya 
da İslamcı fanatizm .. . İdeolojik bir hareket ... " 

İsrail'i ve ABD'yi, artık Ortadoğu ve Fi
listin sorunu düzeyinde FKÖ değil; İslami 
hareket ve Hamas ilgilendiriyor. Islami ha
reket ve Hamas'ın önünün kesilmesinde, im
zalanan son anlaşmadan ve FKÖ'den çok 
şey bekleniyor. · 

Ama yaşam, elbette öznel beklentilerle 
"uyum" içinde olmuyor. Örneğin, 18 Eylül 
1993'te Gazze'nin Yermut Stadı'nda 
Hamas'ın düzenlediği barışı protesto gös
terisine 20 bin kişi katılıyor. Yine Gazze'de 
El-Fetih Polit Büro Başkanı Avukat Mu
hammed Abu Şaban, "barış" karşıtlannca öl
dürüyor. Hamas'ın önde gelen yetkililerinden 
Alıdülaziz Rantissi, Filistin'in İsrail'e asla 
teslim olmayacağını ve son anlaşmanın 

kabul edilemez olduğunu açıklıyor. Ayrıca 
yine bir Hamas'lı "barış"ı şöyle niteliyor: 
"Kimin barışı? Bunun adı barış değil ki. Bu, 
tüm Müslüman ülkelerinde büyük bir atak 
içerisinde olan İslami hareketin, Fi
listinlilerin eliyle son bulması oyunudur. 
Hamas bu oyunun bir parçası olmayacak." 
(Muhsin Abu Ayteh) 

Burada eklenmesi gereken bir nokta 
daha var. O da şu : Kudüs İbrani Üni
versitesi öğretim görevlilerinden Rafi İs
raeli'nin araştırmalarına göre, Hamas'ın 
Gazze'deki desteği yüzde 50'Jeri aş
maktadır. 

*** 
Arafat ve Rabin'in anlaşmalarının önün

deki engel sadece Hamas değildir. Örneğin, 
FKÖ'nün 18 üyeli İcra Komitesi'ni oluşturan 
bileşim içinde, El-Fetih dışındaki güçlerce 
oluşturulmuş olan 'Red Cephesi' kökenli blok 
da " barış"a karşıdır. 

"Biz İsrail'e karşı mücadelemizi 
sürdüreceğiz.İslamcılar da dahil 
bütün grupları kapsayan bir cephe 
oluşturacağız ve kendi bağımsız ve 
özgür ülkemizi kuranıı kadar tüm 
araçlarla savaşacağız. ( ... ) Gazze ve 
Eriha gibi kırıntılara razı olacağımızı 
sanmayın. ( ... ) Tarih tanığımız ola
caktır. Bu anlaşma bozulacaktır." (G. 
Habbaş, Der Spiegel, 6 Eylül 1993) 
diyen Filistin Halk Kurtuluş Cep
hesi'nden (FHKC), Nayef Havatme 
'nin,anlaşmanın imzalandığı günü ulu
sal yas olarak nitelemesine kadar 
uzanan çizgi, Arafat'a karşıdır. 
Ahmet Cibril tarafından "vatan haini" 
ilan edilen Arafat ve FKÖ, geniş yel
pazeli ve çok bilinmeyenli bir mu
halefet karşısındadır. 

İntifada Ulusal Yönetimi tarafından, 
"FKÖ'nün bir kolu ile siyonist düşman ara
sında imzalanan bir anlaşma" olarak ni
telenen ve geçersiz ilan edilen Arafat-Rabin 
"barışı"; kimi Arap ülkelerinden de eleştiriler 
almaktadır. Örneğin Suriye, İsrail'i "Or
tadoğu barış sürecine hiçbir şey vermeden 
herşeyi istemekle" suçladı ve "Gazze-Eriha 
anlaşmasını, İsrail'in Arapları oyalamak is
tediği bir çocuk oyunu" olarak niteledi. Libya 
lideri Muammer Kaddafi de; "Bu olay tarihin 
ciddiye alınmaması gereken komedilerinden 
biridir ve FKÖ içinde yalnızca El-Fetih ör
gütünü bağlar. Diğer tüm Filistin'li örgütler 
bu anlaşmayı reddetmiştiL Yaser Arafat'ın 
hain olduğunu söylemiyorum, o, alma ve ye
niden isteme taktiğini seçmiştir; bir ayağını 
Filistin'e basıyor ve başka bir pozisyona 
geçmek için tramplen olarak kullanıyor. So
nunda Tel-Aviv'e atlayacak"tır dedi. 

Arap cenahındaki bu tepkiler yarunda, 
bir de İsrail'de Likud Bloku'nun muhalefeti 
sözkonusudur ki; bu muhalefet,İsrail açı
sından kesinlikle küçümsenmemesi gereken 
bir dinamiktir. 

*** 
Önünde önemli engeller olan ve el sı

kışan tarafların da "farklı" anlamlar yüklediği 
"barış"; Pax-Americana patentlidir. İsrail
Arap çelişkisini çözüp, ABD patentli yeni 
bir Ortadoğu statükosu yaratmayı he
defleyen bu barış ile, İsrail, "meşruiyet" ka
zanmaktadır. Terörist İsrail, artık Or
tadoğu'da yaratılacak olan b!rışın sivil tarafı 
olmaktadır. Öte yandan Filistin hareketi bö
lünmekte ve FKÖ içindeki egemen çizgi 
(El-Fetih), uzlaşma saflarına çekilmektedir. 
Ayrıca Pax-Americana, bölgede bir OGİK 
(Ortadoğu Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) 
oluşturarak, birleşik Güneyli çıkişın po
tansiyel imkanlarını yoketmeyi ve Kuzey as;ı
sından ciddi bir rahatsızlık nedeni olan Is
lami yükselişin Ortadoğu'da da önünü 
kesmeyi hedeflemektedir. 

Özetle denilebilir ki; Filistin ha
reketindeki Arafat önderliğinin böl
gedeki çaplı değişimler karşısında tı
kanması, tıkanıklığına çözümü de 
uzlaşmalarda araması, Filistin so
rununu önemli bir dönemecin eşiğine 
getirmişitir. · Artık bölgeye yeni den
geler damgasını vurmak du
rumundadır ve vuracaktır da.Çünkü 
dünya emperyalizmi için bölgede sü-

• 

kunetin tesisi amacıyla, tersinden 
bir "domino teorisi" yaşama ge
çirilmek istenmektedir. Bu se
naryonun baş aktörleri, Güney Kür
distan 'da Barzani-Talabani ve 
Filistin 'de ise Arafat'tır. 

Ancak gidişatın, YDD düzenlemesinin 
son Ortadoğu senaryosu ile uyum içerisinde 
olacağı oldukça tartışmalıdır. Öncelikle Fi
listinli 1 O örgütün; Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi (PFLP), Filistin Demokratik Kur
tuluş Cephesi (DFLP), Filistin Halk Mü
cadele Cephesi (PPSF), Halk Kurtuluş Cep
hesi (PLF),Saika, Filistin Halk Kurtuluş 

Cephesi-Genel Komutanlık (PFLP-GL), 
Devrimci Komünist Partisi, Filistin Ulusal 
Kururuluş Hareketi FATAH-İNTİFADA, 
Hamas ve İslami Cihat'ın, 5 Ağustos 
1993'te yaptıkları açıklama ile uzlaşmaya 
karşı açık tavır almalan çok önemlidir. On
ların red çizgisini paylaşan Filistin'in Kur
tuluşu İçin Demokratik Cephe'nin söz
cülerinden Dr: Muhammed Jadallah, "Şiddet, 
anlaşma yanlıları tarafından gelecektir." 
diyor. Jadallah'ın tespitini, yaşam doğ

rulaya.cağa benziyor. Birincisi, İsrail'in tavrı 
. açıktır: "Filistin devletini tanımıy!Jruz. Açık 
düşüncemiz Filistin devleti olmaması ge
rektiğidir. Gelecekte de olmayacağım dü
şünüyoruz" diyen İsrail'in Ankara Bü
yükelçisi Uri Gordon, resmi politikalannın 

sınırını net biçimde çiziyor. İkincisi, ABD ve 
İsrail, FKÖ'ye tehlikeli bir misyon veh
mediyor. Sözkonusu misyonu Noam 
~homsky şöyle tarif ediyor: "ö.grendik ki, 
Israil askeri gizli servisi ile FKO gizli ser
visi arasında,Filistinlilere verilen alanlarda 
Yahudi haklarının savunulması so
rumluluğunun nasıl yürütüleceğille ilişkin 
toplantılar yapılmaktayrruş. Ama Fi
listinlilerin haklarırun ve güvenliklerinin sağ
lanmasına ilişkin herhangi bir tartışma ise _ 
ortada yok. ( ... ) Asıl yaşanan, ABD ve İs
rail'in; İngilizlerin, Gurkaları Hindistan'da 
İngiliz ordusunun takviyesinde güvenliği 
sağlamak için kullanmalarına benzer, ol
dukça klasik bir kolonyal düzene yönelmiş 
olduklarıdır. FKÖ'den istenen de benzer bir 
şeydir. Zaten Batı Şeria'ya ve Gazze'ye ya
bancı olan, bölgede bir kökü olmayan FKÖ, 
şimdilerde İsral gizli servisi ile birlikte İn
tifada'yı veya İsrail yönetimine karşı her
hangi bir direnişi önlemek görevini üst
lenmiştir." (Noam Chomsky) 

Ortadoğuda yeni saflaşmalar, yeni 
denge arayışlarını devreye sokacaktu. Yeni 
dengeler ise, güçlü çatışma ve alt-üst oluş
larla devreye girecektir. Hiç -çekinmeden di
yebiliriz ki; yeni Kürt liberali T. Bayrak'ın 
benimsediği (!) "uluslararası siyasette ide
aller değil çıkarlar vardır" (Hevdem Dergisi, 
Sayı: 1, s.55) formülünü bayrak edinen Ara
fat önderliğindeki reforrnist-uzlaşmacı çiz
ginin Rabin ile imzaladığı barış sözleşmesi; 
Ortadoğu'da yeni rekompozisyon sürecini 
başlatan bir ateşkestir. Ancak unu
tulmamalı: Her ateşkes, savaşı gerekli kılan 
sorunlar çözümlenmedikçe, dalıa güçlü ka
pışmalar için soluklamlan ve güç toplarulan 
dönemlerdir ... 

Arafat'ın barış pratiği ile, Fi
listin sorununda, çıkarlar adına ide
aller feda edilmiştir. Şimdi sıra, çı
karları uğruna ideallerini feda eden 
uluslararası "YDD" diplomasisinin 
Arafat vari piyonlarına karşı; Fi
Iistin'in uğruna yıllarca dövüştüğü 
idealleri, tekrar ve daha güçlü olarak 
ayaklandırmaktadır. 

Bu öngörümüz, yaşamda karşılığı ol
mayan anlamsız bir hayal değildir. Tarih 
tanık olacaktır. 1987'de İntifada'yı başlatan 
7 ila 10 yaş arasındaki eli taşlı "Küçük Ge
nerai"Jer, 1993'lerde yaşanılan "ateş ve iha
netin" ardından daha olgun ve deneyimli de
Jikanlılar olmuşlardır. 

Söz sırası şimdi Filistinli de-
likanlılarda ... 

Unutulmasın, İntifada "herşey bitti" de
nilen yerde boy verdi ... 

Clinton, Rabin ve Arafat'ın "barış"ı, 
tarih sahnesine, Ortadoğulu yeni alternatif 
yaratıcıları çıkartacaktır ... 

Yaşayanlar bunu görecektir ... 
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RUSYA VE KÜRT SORUNU 
MİHAİL LAZAREV (*) 

Yakındoğu düzeninde gelişen tarihi iyileşme 

hakkındaki haber ve yorumlar, son zamanlarda 
kitle haberleşme araçlarının ana temas1 haline 
geldi. Geçmişi eskilere dayanan bu gelişme, her 
geçen gün güçlenerek son yıllarda oldukça gün
cellik kazandı. Boyutları, daha da önemlisi so
nuçları bakımından, şüphesiz artık alışılmış olan 
Arap-İsrail anlaşmazlığını gölgede bıraktı. 

Sözün~ ettiğimiz gelişme, geri dönülmez bir hal 
alan Kürt; milliyetçiliğindeki güçlü ilerlemedir. 
Kürtler artık daha fazla zulüm görmek istemiyor; 
uluslararası hakların günümüz normlarına, ayrıca, _ 
Birleşmiş Milletler ve uluslararası or
ganizasyonların ruh ve tüzüğüne, kısaca çağdaş 
dünyanın sahip olduğu siyasi ahlaka uygun olarak 
kendi kaderlerini tayin hakkının kendilerine ve
rilmesini talep ediyorlar. Filistiniiierin ardından bu 
hak kendilerine tanınırsa, bu ancak, mücadeleleri 
sonuçlandıtınada Kürtlerin kararlılıklarını güç
lendirir. 

Günümüzde haklarından mahrum dünya halk
larının en büyük temsilcisi olan Kürt halkı, 25 mil
yon nüfusa sahiptir. Tarihi varlığı 25 yüzyıllıktır. 

Zengin ve kendisine has bir kültür yaşatmıştır. 

Bu kültürün organik bir parçası olan hür
riyetseverlik uğruna yüzyıllardır süren kurtuluş 

mücadelesi verilmektedir. Kürdistan'ın yüzölçümü 
500 bin kilof!letrekareôir. Topraklarında yaşayan 
nüfusun hemen hepsi Kürt'tür. Dört devlet ara
sındadır: Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Doğal kay
naklar bakımından zengindir. Petrol varlığı Kür
distan'ın önemini artırmaktadır. Jeopolitik açıdan 
Batı Asya'nın kilit bölgesidir. Tüm bu özellikler, 
devamlı gelişen Kürt ulusal kurtuluş hareketinin 
sahip olduğu potansiyel gücü ve hem bölgece, hem 
de dünyaca taşıdığı önemi anlamamıza yar
dımcıdır. 

Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde olan Batı 

Asya'daki bu sıcak noktaya coğrafi yakınlığından 
dolayı, Kürdistan'daki gelişmeler, Rusya'nın devlet 
çıkarlarına zarar vermektedir. Bu çıkarlar, 

Rusya'nın askeri stratejisine (güney sınırlarının 

güvenliği), Güney komşularıyla olan (Türkeye
İran) siyasi ilişkelerine, haliyle de ekonomik ko
şullarına bağlıdır. SSCB'nin çözülmesi bir şey de
ğiştirmemektedir. Zira, Rusya, Transkafkasya 
cumhuriyetierinin dış politik durumuna hiç de ka
yıtsız değildir. Ümit ediyoruz ki, Rusya, bu cum
huriyetiere doğal olarak yaklaşmaktadır. Rusya, 
hem çarlık zamanında, hem de Sovyet iktidarı dev
rinde Kürt kurtuluş hareketini, kendi dış emel
lerinde kullanarak Kürtlerle daima iyi geçinmeye 
çalışmıştır. Batılı dev~etlerin tutumu da aynı şe
kildedir. Ancak Rusya, bir taraftan da, Kürt tarih 
araştırmalarına çok önem vermiş; bu konuda 
Batı'yı geçmiştir. 

Günümüzde ise roller değişmiş durumdadır. 

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer Batılı 
devletler Kürt politikalarını oldukça ak
tifleştirmiştir. "Çöl Fırtınası" harekatının ardından, 
Batı'nın direkt müdahalesi ile Güney Kürdistan'ın 
3/4'ünde olmak üzere, Irak Kürtleri Bağdat'tan ay
rılarak fiilen -bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu 
bölgenin güvenliği, B.M. Güvenlik Konseyi ka
rarları ve NA TO askeri hava kuvvetleri tarafından 
sağlanmaktadır. Başkan Clinton, 10 Haziran 
1993'de, senato üyesi Garri Reyd'e gönderdiği 

mektubunda, ABD'nin, Kürtleri Saddam Hü
seyin'in baskı rejimine karşı koruyacağını ve Kürt
lere insani yardım sağlanacağını belirtmiştir. Böy
lece Kürt sorunu ulu.slararası nitelik kazanmıştır. 

Gelişen bu olaylara Rusya karışmamış; Kürt 
sorununun bugünkü durumuna ilişkin resmi tavrı 

da açıklanmamıştır. Rusya'da yayınlanan basın ha
berleri ve kitle iletişim araçlarının faaliyetleri, Batı 
ile karşılaştırılamayacak düzeydedir. Akademi ve 
enstitülerinde Kürt tarih araştırmalan gerilemekte; 
üniversitelerde ise bu konuya hemen hemen artık 
değinilmemektedir. 

Bu yılın Ağustos ayının ikinci yarısında, Güney 
Kürdistan'daki "kurtarılmış bölge"nin başkenti 

Erbil'de, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IRAK) 
XI. Kongresi yapılmıştır. KDP, 1946 yılında, XX. 
y.y. Kürt kurtuluş hareketinin üstün lideri Mus
tafa Barzani tarafından kurulmuş, en çok nüfusa 
sahip Kürt siyasi partisidir. Şimdi, diğer etkili parti 
olan "Kürdistan Yurtsever Birliği" ile birlikte bu 
toprakları yönetmektedir. Kongrede önemli bir ge
lişme kaydedilmiştir: Kürt hareketinin ezeli düş
manı olan siyasi dağınıklığın giderilmesi hu
susunda büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca, Irak ve 
bütün Kürdistan'daki Kürt direniş güçleri gözden 
geçirilmiştir. Kongrede, Avrupa ve Amerika'dan da 
konuklar ve gazeteciler hazır bulunmuş, Var
şo.va'dan kendi imkanlarıyla büyük bir gazeteci 
ekibi gelmiştir. Bu arada, BDT'den hiçbir ga
zetecinin gelmediği hemen göze çarpıyordu. Sa
dece, birkaç sovyet Kürdoloğu gelebilmişti. Onlar 
da binbir zorlukla, şüphesiz, konuk eden tarafın 

masraflarını karşılaması üzerine kongreye ka
tılabilmişlerdi. 

Elbette ki çok işimiz var, Kürtlere vakit ayı
ramıyoruz. Batı ile ilişkilerimize öncelik veriyoruz. 
Bunu anlayabiliriz. 

Yakındoğu soğuk savaşının ortadan kalkması, 
Arap-İsrail anlaşmazlığını gidermiş, İsrail ile iliş
kileri normalleştirmiş, Türkiye ve İran ile ilişkileri 
de güçlendirmiştir. Ancak bu demek değildir ki, 
Rusya'nın Doğu'daki devlet çıkarları unutulacaktır. 
Özellikle de temel ve uzun vadeli çıkarlar; ilk sı
rada da fırtınalı Kürdistan'daki çıkarlar. 

Bizim istediğimiz, olağanüstü harcamalar ya
pılması, birtakım riskiere girilmesi ya da politik 
eylemiere gidilmesi değildir. Çok daha basit: Ör
neğin, Güney Kürdistan'da gelişen olaylar hak
kında daha geniş bilgi edinilebilir. Kültürel ve bi
limsel ilişkiler kurulabilir. (Basında, idarede, parti 
organlarında, çok sayıda SSSR enstitüsü ve üni
versitelerinden eğitici çalışmaktadır) . Sanırız, bun
lar zor ve pahalı değildir. Acaba biz, BM'nin 
Kuzey Irak Kürt bölgelerinde gerçekleştirdiği tef
tiş ve insani yardım faaliyetlerine biraz daha aktif 
katılamaz mıyız? Devlet düzeyinde Bağdat ile 
resmi ilişkiler hala devam etmektedir. Bu doğrudur 
da. Bizim halk lideri ve aynı zamanda üstün bir 
bilim adarnma ait şu sözleri hatırlamamız, her
halde yerinde olur: "Saddamlar gelir, gider; ama 
Irak halkı kalır". Ancak, Bağdat ile ilişkiler; Erbil 
ile en azından, basit ilişkilerin kurulmasına engel 
olmamalıdır. Ne yazık ki, ilişki kurulmuyor. Gü
vendiğimiz kaynaklar yavaş yavaş tükenmekte, 
yerimize ise başkaları geçmektedir. 

(*) Bu yazı, Rusya'da yayınlanmakta 
olan " NİZA VİSİMA YA GAZETA" (Ba
ğımsız Gazete) nin 06.10.93 tarihli sa
yısından alınmıştır . Yazar, Doğu Bilimleri 

. Enstitüsü (RAN)' da Tarih Bilimleri Dok
toru olarak görev yapmaktadır. Kürtler 
üzerine yayınlanmış önemli çalışmaları 

vardır. 

Çeviren: Pelin Zerdali 

Felat DILG 

PELEK JI DARA 
AZA DIYE WEŞIYA 

Hawar darek azadiye bfi. Fekiyen azadiye yen 
heri xweş li guliyen ve dare mezin bfin. Ev dar di de
meke gelek kurt de kemili, xemill G xurt bG. Rehen 
ve dare ji kGr de dihatin: Digihiştin Ell Heriri, 
Feqiye Teyran, Meleye Ciziri, Ehmede Xani, Hecl 
Qadire Koyi, Miqtad Mithat Bedirxan, Emin Ali Be
dirxan G gelek şexsiyeten netewl yen Kurdan. 

Dara azadiye sitara niştimanperweriye bG. 
Himbeza we ji hemG welatparezen Kurd G Kur
distaniyan re vekirl bfi. Niştimanperweren Kurd en 
herl çalak G zanayen sedsala bistan, di bin perr G 
bazken dara azadiye de gihiştin h ev, hevdG naskirin 
G di tekoşlne de bi doze şabfin. Ma dara azadiye ji ki 
re nebG sitar G himbeza xwe ji ke re venekiribG? Ce
lalet All Bedirxan, Dr. Kamuran Bedirxan, Dr. 
Nuredin Zaza (Usif), Qedrlcan, Cigerxwin, Rewşen 
Bedirxan, Dr. Ehmed Nafiz, Havinde Sori, Faiqe 
Bekes, Qedri Cemil Paşa, Bişare Segman, Reşlde 
Kurd, Silemane Ferho, Ehmed Nami, Hesene 
Miste ... he gelek nav G navek: Osman Sebri 

Bele Osman Sebri; bi gotina Rewşen Bedirxan, 
Apo. Ape gele Kurd. Heval G hogire Celadet All Be
dirxan; canbiraye Qedrican; lawe nerihet e ser
hildanan Apo, di ve payize de me bi tene heşt. Di ve 
payize de careke din em sewi man G di ve payize de 
careke din me sond xwar; careke din me soz da ku 
erne li doza wan, li bir G baweriya wan; li arınanca 
wan a piroz xwedi derkevin. 

Ma kljan dili dikaribG bi qasl dile Osman Se br! di 
ber xwe bida. Dosten wl, hevalen wl, birayen wl, 
kuren wl yek bi yek ji nişkave ew heştibfin G çfibfin. 
Kljan kezeb, kijan kezebe dikaribG ewqas di ber xwe 
bida. He di sala l951'an de Celadet Ali Bedirxan, ji 
nişka ve, bi qezayek beoxir, wl; heval, hogir G hes
kiren xwe bi tene heştibfi G di pey de beyi ku haya 
Apo pe bixin, Qedrican, Kamuran Bedirxan, 
Cigerxwln, Nuredin Zaza .. G par Rewşen Bedirxan, 
wekl ku qewl G sozen wan bi hevdG re hebin, yek bi 
yek dabfin pey hevdfi G çfibfin. Her çfiyine ke bi xwe 
re ji bo Osman Sebrl pel bi pel deftere biraninan ve
kiribG. 

Osman Sebrl, ev nav cara yekemln, di hejmara 
l. a Haware de, di nivisina Qedrican a bi nave 
"Hawar Hebe, Gazi Li DG Ye " de bG dirok. 
Qedrican li bin ve sernivise ewha dinivlsi: " Ji bona 
biraye min Osman Sebrl." Di hejmara duwemln a 
Haware de Osman Sebrl bi helbestek xwe ·ya bi 
nave "Berdelk" li hawara Haware hatibfi G di bin 
sernivlsa xwe de ewha dinivisi: "Ji Qedricane can
birare ". 

Osman Sebri di pey Celadet Ali Bedirxan G 
Kamuran Bedirxan de endamek çalak e Ekola 
Haware bfi. Keda wl, di ve xebata plroz de gelek bG. 
Osman Sebri bi gelek nivisen xwe rupelen Hawar G 
Ronahiye xemiland. Bi gotar G nivlsen xwe, hema 
bibeje di hemfi waren edebiyate de ceribandinen wl 
çebfin. Ji nivlsen li ser Diroka Jiyana N apoiyon bigire 
heta nivisen dini yen li ser Ezidiyan; çirok, helbest, 
ziman, giramer, pekeni ... G hwd. di gelek mijaran de 
nivisl. Di nivlsen xwe de zimane wl zelal, şerln G 
herikbar e. Apo penfisa xwe baş bikar dianl.Heta 
roja ku bimire jl tu car pişta xwe neda tevgera 
netewi ya gele Kurd. Ji hemG xebaten siyasi G çandi 
agahdar bG. 

Osman Sebrl di sala l905'an de, 12 sal piştl 

bfiyina Celadet Ali Bedirxan, li gundekl qeza Keh
taye ya Sermes (Adiyaman) e hatibu dine. Di jiyana 
xwe de gelek caran rast! surgun,girtlgeh G zlndanan 
hat. Hovltiya dijminen xwe G girkirina gele xwe bi 
çaven xwe dlt. Le tu tiştekl ew ji riya wl da
negerand; biryardariya wi qels nekir. Di salvegera 
sedemin a hatina dine ya heval G hogire xwe Ce
ladet Ali Bedirxan de ji nav me koç kir. 

Çave te rohni be, Celadet All Bedirxan, çave te 
rohni be, canbira Qedrican. Çave te rohnl be dara 
azadiye G malhata Haware. Va ye Osman Sabri ji 
hat. Ez dizanim we çiqas beriya wl kiriye . Ez di
zanim li ba we çi ye hesret G çi ye evin. Ü di dem- • 
sala payize de pelek ji dara azadiye weşiya . 

Osman Sabri helbestvan bG. Ma gelo hfin di

zanin ku helbestvan bemirin in. 
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Haber Merkezi: Devletin Lice'de uyguladığı vahşeti ye
rinde gözlemlemek amacıyla 4 Kasım günü İ stanbul'dan ha
reket eden, Ulusal Basın Yayın Birliği Platformu (Deng, 
Hevdem, Newroz, Newroz Ateşi, Serketin, Özgür Halk, 
Medya Güneşi Gazetesi, Kornal Yayınevi)'nun gi
rişimiyle oluşturulan heyet, 6 Kasım 1993 tarihinde 

• Lice'de incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında, po
lislerin heyeti adım adım izlemesi nedeniyle, Liceliler'in ya
şadıkları vahşeti anlatmaktan çekindikleri bildirildi. 

Heyet Lice katliarrııyla ilgili gözlemlerini aktarmak 
üzere 1 l Kasım Perşembe günü İHD İstanbul Şubesi'nde 
bir basın toplantısı düzenledi. Burada yapılan açıklamada, 

heyetin, Lice'de yapılan incelemelerin sonuçlarının, daha 
sonra bir rapor halinde kamuoyuna sunulacağı belirtildi. 
Toplantıdan sonra basma dağıtılan ve heyetin Lice'yle ilgili 
gözlemlerinin bir kısmıru içeren yazılı açıklamanın tam 
metnini okurlarımıza sunuyoruz: 

Devlet güçlerinin 22 Ekim 1993 tarihinde Lice'de yaptığı 
katlİarnı yerinde incel.eme~ '(e .kamuoyuna duyurmak için 
ULUSAL YA YlN BIRLIG I PLATFORMU'nun (Deng, 
Hevdem, Newroz, Newroz 
Ateşi, Serketin, Özgür 
Halk, Medya Güneşi Ga
zetesi, Kornal Yayınevi) 
çağrısı üzerine platform 
üyesi dergt. ve yayınevleri, 
Ulusal Demokratik Kadın 
Derneği, Şeyh Said Vakfı, 
Devrimci Sosyalist Basın 
Platformu adına Devrimci• 
Mücadele Dergisi ve Eme
ğin Bayrağı gazetelerinden 
de birer temsilcinin ka
tıldığı 13 kiş'den oluşan he
yetimize Diyarbakır'dan; 
platform üyesi Govend Der
gisi ve Beybun Ya
yınevi'nden birer temsilci. 
IHD Diyarbakır şube sek
reteri . Av. Meral Dam ş. 
DEP ll Yönetim Kurulu 
üyesi Sabahattin Korkmaz. 
Alman fotografçılar, Codtto 

i Boller ve Martin Zenkler. 
ayrıca Azadi, Medya Gü
neşi ve Ozgür Gündem ga
zetelerinin Diyarbakır tem
silciliklerinden birer kişinin 

de katıldığı 21 kişilik heyetle 
6 Kasım 1993 Cumartesi günü incelemelerde bulunmak 
üzere Lice'ye gittik. 

Lice girişinde sıkı bir kontrol ve telsiz konuşmalarından 
sonra yanımıza verilen bi~ teğmen eşliğinde Lice Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldük. llçe Emniyet Müdürlüğü'nde kim
liklerimizin yazımı ve bir saatlik alıkonulmadan sonra gü
venlik gerekçesi(!) ile yanımıza verilen resmi ve bizi takip 
eden sivil otodan oluşan iki aracın takibi ve gözetimi eş
liğinde gezebileceğimiz, ancak halkla Kürtçe ko
nuşmamamız söylendi. 

V AHŞETİN UYGULANDlGI İLÇE: LİCE 
22 Ekim günü Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı 

Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın devlet güçleri tarafından öl
dürülmesinden sonra, devlet güçlerince yakılıp-yıkılan, ha
rabeye çevrilen Lice'de, tamamıyla bir ölüm sessizliği ha
kimdi. Ve manzara ürkütücüydü. Ölüm çığlıklarının göç 
ettiği bu ilçede geride kalan ise yanmış , yıkılmış korkunç bir 

manzara ... 
BASK modelinin tartışıldığı bir ortamda ise yaşanan 

adeta yeni bir "GUERNİCA" ... Ama bu kez coğrafya İspanya 
değil, Kürdistan ... 

GÖREN GÖZ DEVLETi Y ALANLlYOR 
Devlet güçleri ve TC yöneticileri ilçeye "PKK tarafından 

baskın yapıldığını, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın PKK kur
şunuyla öldürüldüğünü ve çıkan çatışmada ilçenin hasar gör
düğünü, PKK'nın Lice'lilerden intikam aldığını" iddia edi
yorlar. Oysa ilçede görgü tanıklarınin ifadeleri, gerekse 
heyetimizin gözlemledikleri, resmi ağızların söylediklerini 

yalanlıyordu. Karşılaşılan manzara, Lice'de 
karşılıklı bir çatışmanın olduğu gerçeğinden 
hem uı;ak hem de yetkililerin açıklamalarının 
doğru olmadığını göstermektedir. 

Gözlemlerimizde hiçbir çatışma izine 
rastlamadık.Tamamen tek taraflı olarak şeh
rin yakıldığını ve sivil halkın katlini göz
Jemledik. 

KATLİAMA ÖN HAZIRLIK 
Soykırım denemesinin yapıldığı Lice'deki 

okul öğrencileri; katliamdan önce polisin ve 
diğer güvenlik görevlilerinin sabah saat 9:00 
o;ularında okuldaki çocuklarını okuldan al
dıklarırı,ı, memurların aile ve çocuklarını ön 
ıedbir olarak evlerine çektiklerini ve tah
ıninen bir saat sonra silah seslerinin du
yulduğunu söylediler. Ayrıca esnafı uyaran 
jandarma; esnafa "dükkanlannı kapatmalarını 
,.c evlerine çekilmelerini, aksi takdirde so
J...akta· görülenierin öldürüleceğini "bil
dirmişlerdir. Yapılan bütün bu ön hazırlıklar 
J...atliamın habercisiydi. 

D EVLETİN "KÜRT REALİTESİ" 
KATLiAM 

Saat 10:00 sulannda ilk saldırının ilçe ko
mando taburu bitişiğinde olan Şıhar(Sağar), 

Kelwan(Kclvar), Dercınd(Yeşilburç), Bulvar ve Kahi ma
hallelerine yapılması ilginçtir. Şıhar mahallesine yapılan ilk 
tank atışıyla birlikte roketatar, top, panzer ve diğer ağır si
lahlarla devam edilen saldırıların havadan helikopterle des
teklendiği, heyelimize verilen bilgiler arasındadır. Belediye 
hoperlöründen ilçe halkına evlerinden çıkmaları konusunda 
yapılan çağrılardan sonra, çıkan insanlara hedef gözeterek 
panzerlerden ateş açıldığı, helikopter saldırılarından sonra 
Lice'nin göğünü kara bulutların kapladığı söylendi. Bütün bu 
saldırıların ardından hala yaşamakta inat eden Lice'lilere so
kağa çıkma yasağı kondu. 

LİCE YOK ARTIK 
İlçe merkezinde yaptığımız incelemelerde gördük ki: 

242 işyeri ve 433 civarında ev tamamen kullanılamaz hale 
gelmiş, camiler tahrip edilmiş, özellikle ilçe çarşısındaki iş
yerleri sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra yağ

malanmış ve lav silahlarıyla yakılmıştır. Konutların prefabrik 
olmasından ötürü gördüğü tahribat gözönüne alınınca, bu ev-

lerden insanların canlı çıktığına inanmak son derece güç .. . Di
yarbakır hastanelerine kaldırılanlardaki yanık ve diğer bazı ya
raların büyük ihtimalle kimyasal bir gazdan oluşabileceği gö
zönüne alınarak, Li~e'de kimyasal silahların kullanıldığı 
kanısına varılmıştır. Oyle ki, yaralıların giysilerine herhangi 
bir etkisi olmayan bu yakıcı madde, sadece insanların vu
cutlarına etki etmiş ve birçok yaralının da gözü eriyip akmıştır. 

Saldırı öncesi 9500 nüfusa sahip olduğu söylenen ilçede, 
katliamdan sonra yoğun bir göç yaşanmış. İlçede gövenlik 
güçleri ve tahminen 50-100 arası göç ederneyecek durumda 
olan aile kalmıştır. Bunun dışında binlerce hayvan telef edil
miştir. 

Görüşmek istediğimiz insanlar, söyleyecek çok şeyleri ol
masına rağmen, bizi gözleroleyen polislerden dolayı he
yetimize bilgi vermeye çekiniyorlardı. Yaşadıklarını dile ge
tirmeninbedeli kaybedilme veya katiedilmenin korkusunun 
hakim oludğu ilçede: "Eşyalarınızı kim tahrip etti?" so
rusuna "dipçik", "Saldırıyı kim yaptı?" sorusuna "Xwede 
waha kır" (Allah yaptı) yanıtını aldık; ölü ve yaralı sayısı 
hakkında ~et bir bilgi alamadığımız gibi kimse de bil· 
miyordu. Olüsü olan, ölüsünü gömüp, yaralısı olan ya
ralısını alıp göç etmiş. Ancak söylenenler; SO civarında ölü, 
33 civarında yaralı ( büyük çoğunlu~u vucudunda kim-

yasal gazların yarattığı yanıklar olan) ve sayısı bilinmeyen 
gözaltı kayıpları ... 

Sonuç olarak Lice'de incelemelerde bulunan he
yetiıniz,ulusal kimliğe sahip çıkınada duyarlı olarak bi
linen ilçede devletin tek taraflı bir saldırı ve katliam de
nemesi yaptığını ve bu katiianıda kullanılan onlarca ağır 
silahtan başka kimyasal silahların da kullanıldığını, 433 
civarında ev ve 242 işyerinin tamamen yağmalandığını, 
tahrip edildiğini ve lav silahlarıyla yakıldığını, onlarca in
sanın genç, yaşlı, kadın-erkek-çocuk demeden canice kat
ledildiğini tespit etmiştir. 

Lice'de incelemelerde bulunan heyet olarak devletin hal
kımıza yapmış olduğu alçakça saldırıyı kınıyor, ulusal ve ulus
lararası tüm demokratik,ilerici, yurtsever ve devrimci ka
muoyuna sesleniyoruz: TC devletinin Kürt halkına karşı 
başlatmış olduğu soykırıma sessiz kalmayalım ... Devletin 
yaptığı katliamları lanetleyelim ... 

ULUSAL YA YlN BİRLİGİ ~.LATFORMU (Deng, Hevdem, 
Newroz, Newroz Ateşi, Serketin, Ozgür Halk, Medya Güneşi Ga
zetesi, Kornal Yayınevi) 

DEVRİMCİ SOSYALİST BASlN PLATFORMU adına Dev
rimci Mücadele, Emeğin Bayrağı 

ULUSAL DEMOKRA TİK KADlN DERNEGİ 
ŞEYH SAİD V AKFI 

. , -1~)\~:rw.- , , . . ,, . . . . -~ 
REK YARASIDIR LICE'DEN A.TAKALA 

DlYARBAKIR-Şeyh Sait Vakfı, İHD, çeşitli sos
yalist dergi ve yayınevlerinden basın mensupları ve iki 
Alman foto muhabirinin katılımıyla oluşturan heyetle, 
olayl~rı yerinde görmek amacıyla Lice'ye hareket et
tik. Ilçenin girişinde arabalırıınızı durduran jan
darma, özel tim ve sivil giyimli kişilerden oluşan kar
ına devlet güçleri, yarım saat süren sıkı bir kontrol 
sonrasında, ilçeyi gezme izni için bizi, Lice emniyetine 
havale etti. Eınniyetin önünde yaşanan yarım saatlik 
sıkıntılı bir bekleyişten sonra, korumalarımız ol
dukları savlanan özel timler eşliğinde ilçe menkezine 
girınemize izin verildi. 

Lice'nin ilçe merkezi olan çarşısı, İkinci Dünya Sa- 
vaşı konulu filmlerdeki bombardıman sonrası har
abeye dönmüş şehirleri andırıyordu. Polisler bizden 
önce çarşıya dalıp, bizi rahatça izleyebilecekleri köşe 
başlarını kaptılar. Estetik hareketlerle Rambo'ınsu si
lah ttuşları ilginç oldğu kadar, aşuna olmayanlar için 
de korkutucu bir manzaraydı. Birbirimizden fazla ay
rılmadan, ürkütücü bir tenhalıktaki meydana inen tek 
cadde üzerinde ilerlemeye başladık. Cadde üzerinde, 
dükkan oldukları içlerindeki yanmaınış birkaç parça 

~--

eşyadan anlaşılan tek ve iki katlı, sağlı sollu sıralanmış 
binalar, tamamen yanmıştı. 

Camları yanarak sarkıt şeklini almış bir beyaz eşya 
mağazasında, buzdolabı, çamaşır makinası gibi eşyalar
ın iskeletleri görünüyordu. 

Meydana vardığımızda, bir bölümü yanmaktan kur
tulmuş bir kahvede oturantarla karşılaştık. Se
lamlayarak yanlarına gidip konuşmaya, daha doğrusu 
birbiri ardından sorular sormaya başladık. Kürtçe sor
ularımıza karşılık Türkçe cevaplar alınca, polislerden 
çekindiklerini anladık. 70 yaşlarında bir ilçe sakini, ya
rım yamalak Türkçesiyle kızgın bir şekilde "ne soruyor, 
biz söyleyecek, sonra siz eve, biz emniyete gidecek" söz
leriyle bize çıkıştı. Gazetemizin adını söyleyince, he
rhalde birşeyler çeğrıştırmış olacak ki, yumuşayarak, 
özür dilereesine bizimle konuşmaya başladı. Sokağa çık
ma yasağı sırasında çarşıda en azından 200 dükkanın 

yakıldığını, mahallelerde tahribatın daha çok olduğunu 
anlattı. Mahallelere gitmemizi, orada insanların daha 
rahatça konuşabileceklerini söyledi. 

Çarşıdan ayrılmadan önce bize seslenen SO yaşla
rında biri, kim olduğumuzu ne aradığımızı sordu. Daha 
sonra bize SHP ilçe başkanı olduğunu, ilçeye gelişimizin 
bo una oldu-unu sö ledi. Lice' i kim aktı? sorumuzu 

"Allah bilir" şeklinde cevaplandırdı. 
Mahallede yakılmış evlerin dışında, top ve roket 

mermileriyle hasara uğramış evler dikat çekiyordu. 
Çoğunluğu göçertilmiş mahallede tek tük evierden in
sanlar çıkıyordu. Etrafımızdaki polisleri görünce çe
kinen büyükler tekrar evlerine dönerken, sokakta sa
dece çocuklar kaldı. Soru sordoğumuz birkaç yaşlı 
kadın, "görüyorsunuz işte" dereesine evleri gös
teriyorlardı. Ağlamaklı bir sesle bizi evine çağıran 
yaşlı bir kadın, bize roket mermisi parçalarını gös
tererek yakında kendilerinin de göç edeceğini söyledi. 

Lice'den korumalarımız(!) eşliğinde ayrılırken, 

kontrol noktasında bizi durduran bir jandarma sub
ayı, "buraya geldiğinizi İstanbul'a bildirdik; yaza
caklarınız takip edilecek. Ona göre sadece doğruları, 
gördüklerinizi yazınanızı tavsiye ediyorum" sözleriyle 
tehditte bulundu. Olay hakkında bilgi isteyince, subay 
"size .tek bir şey söyleyeceğim, ona göre değerlendirin. 
Olay akşamı askerlerin tamamı görevdeydi, ilçede sa
dece 40 asker vardı", dedi. 

Yolda mola verildi ve heyet mensupları, yürek
. terindeki buruk sızıyla, is karası bulaşmış elbiselerni 
temizlediler. 
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~ed ·rhani Ailesi Derneg'"' i' • 

ı utana <:la ın Içeren •• • • 

Malmisanij 

Bedirhani ailesine mensup bazı kişilerin 19.ve 
20. yüzyıl Kürdistan tarihinde önemli bir rol oy
nadığı bilinmektedir. Bu aile mensuplarından 
Osman Paşa, Hüseyin Kenan Paşa, Mikdat Mit
hat Bedirhan, Abdurrahman Bedirhan, Ab
dürrezak Bedirhan, Kamil Bedirhan, Salih Be
dirhan, Emin Ali Bedirhan, Celadet Ali Bedirhan 
ve Kamran Ali Bedirhan gibi Kürt ulusal davası 
uğruna mücadele et.miş, bu harekete katkıda bu
lunmuş birçok kişi anılabilir. 

Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişi 
ve Mondros Mütarekesi'nin ilan edilişinden 
sonra Osmanlı devletinin yenilgisinin açığa çık
tığı,Osmanlı yönetiminin iyice zayıftadığı dö
nemde, Bedirhaniler'den bazıları ve diğer bazı 
Kürt yurtseverleri, bir Kürt devletinin kurulması 
~çin çaba gösterdiler. Bu kişiler, bu amaçla, başta 
Ingiltere ve Fransa olmak üzere o dönemin güçlü 
batılı galip devletlerinden de destek ve yardım 
almak için bazı girişimlerde bulundular. Ça
lışmalarını asıl olarak Kürdistan'da yürütmeleri 
gereken bu kişiler ve onların mensup olduğu 
gruplar, diğer birçok nedenin yanısıra, bunu ba
şaramadıkları , öncelikle Kürtleri bu uğurda ör
·gütleyemedikleri için Kemalistlere yenildiler. Kür
. distan'ın o günkü toplumsal yapısının geri 
oluşunun da bunda önemli rol oynadığı unu
tulmamalıdır. 

Sözkonusu kişi ve grupların çalışmaları hak-
. kında bugün belirli ölçüde bilgi sahibi olmamıza 
rağmen elimizde bizzat kendileri tarafından ya
zılmış konuyla ilgili kaynak sayısı gayet azdır. 
Burada sözünü edeceğim belge, birinci elden bir 

. kaynak olarak bu konuda bir istisna sayılabilir ve 
bu nedenle de önemlidir. 

Sözkonusu belge, Bedirhani Ailesi Der
neği'nin Onsekiz toplantısının tutanaklarını içer
mektedir. Bu tutanaklar, çizgili bir defterin ilk 
sayfalarına Osmanlı Türkçesiyle -Arap harf
leriyle- ve elyazısıyla yazılmıştır. Tutanakların 
kimler tarafından yazıldığını bilmiyorum, ama ya
zının stilinden, bunların birkaç kişi tarafından ya
zıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu tutanaklardan anlaşıldığına göre, Mayıs 
1336 (1920)'de, " Bedirhan Bey ailesinin da
yanışık bir ailevi organizma [olmasının] esas
larını hazırlamak ve aile sorunlarıyla uğraşmak 
üzere bir demek (cemiyet) halini alması hak
kında_Emin Ali Bey tarafından yapılan öneri" üze
rine, Istanbul' da illegal olarak bir Bedirhani Ai
lesi Derneği kurulmuştur. 

Sözünü ettiğim tutanaklar, bu derneğin top
lantılarına ait tutanaklardır. Derneğin ilk top
lantılarında Kürt ve Kürdistan sorunları üzerinde 
de durulmuş, son toplantılarda ise neredeyse sa
dece aile sorunları toplantıların gündemini oluş
turmuştur. Bu yönüyle de bu toplantı tu
tanaklarını önemli bulmaktayım. Çünkü böylece 
sözkonusu kişilerin çalışmalarının "arka planı" 
hakkında da bazı bilgiler edinmemiz mümkün olu
yor. 

Burada, örnek olmak üzere, l?u toplantılardan 
ilk üçünün tutanaklarını-dilini sadeleştirerek- ak
tarıyorum . 

Bu belgeyi bana MahmUd Lewendi vermişti, 
kendisine müteşekkirim. Onun söylediğine göre, 
kendisi bunu Kone Reş (Selman Osman)'ten, 
Kone Reş ise merhum Celadet Bedirhan'ın eşi 
Rewşen Bedirhan'dan almıştır. Yani yazılışından 
yetmişüç yıl sonra okuyucuya ulaştırılabilen bu 
belge, bu kişiler sayesinde, Kürt tarihiyle ilgili 

diğer birçok belgenin aksine yitip gitmekten kur
tutmuştur. 

BİRİNCİ TOPLANTI 
Cuma, 27 Mayıs 1336 [1920] 
Öğleden sonra [saat] 3.30 

EminAli Bey .. .... ... .. .... ..... ..... .... ........ ........ başkan 
Muhammed Ali Bey ... .... ... .. .......................... üye 
Murat Remzi Bey ... .. ...... ... .................... .. ... .. üye 
Hasan Fevzi Bey ... ..... .... ... .. .......................... üye 
Halil Rami Bey .... .. ... ... ............. ......... .. ..... ... ... üye 
Celadet Ali Bey .... ...... ......................... ... ... .... üye 
Kamran Ali Bey ........... .. .. ............... ... ........... üye 

1- Bedirhan Bey ailesinin dayanışık bir ailevi 
organizma [olmasının] esaslarını hazırlamak ve 
aile sorunlarıyla uğraşmak üzere bir demek (ce
miyet) halini alması hakkında Emin. Ali Bey ta
rafından yapılan öneri oybirliği ile kabul olundu.· 

2- Hazır bulunanlar, mevcut kurulun, derneğin 
kurucuları olarak işe başlamasını görüşerek 
hemen aşağıdaki maddeleri görüşmeye baş
lamışlardır. 

3- Osmanlı Barış Antıaşması'ndaki Kürdistan 
bölümü okunul? h~ta [ya] tatbik olunduktan 
sonra Cezire-i lbni ümer'in (Cizira Botan'ın) Su
riye'ye terkedilişi hakkındaki maddeyi protesto 
etmek üzere İngiltere Elçiliği'ne bir nota verilmesi 
görüşüldü. 

4- Başvuru esas[lar]ında ve notanın verilişinde 
görüş birliği sağlanmakla beraber Antlaşmanın 
ulusal çıkariara ters düşen maddelerinden doğan 
tedirginliğin ( 1 ) giderilmesiyle sağlıklı düşüncenin 
geri geleceği düşüncesine binaen notanın gelecek 
oturumda görüşülmesi, Murat Bey'in muhalefetiyle 
[ve] oy çokluğu ile kararlaştırıldı. 

5- Toplantıya saat 6.20'de son verildi. 
(İmzalar) ( 2) 

İKİNCİ TOPLANTI 
Cuma, 4 Haziran 1336 [1920] 
Öğleden sonra [saat] 2.40 

EminAli Bey ......................................... .... başkan 
Murat Remzi Bey ........... .. .. .. .......... ....... ..... _. .. üye 
Hasan Fevzi Bey ........ ......... .......................... üye 
Halil Rami Bey .......... ............... ... ... ...... .......... üye 
Aburrahman Bey ........ .. ....................... ......... üye 
Celadet Ali Bey ... .. .... ...... ........................... ... üye 
Kamran Ali Bey .... ... ..... ........ .. .. .......... ... ........ üye 

1-Cezire-i İbni Ömer'in Kürdistan özerkliğine 
katılması veya bir yıl sonra bağımsız Kürt hü
kümetine katılma hakkı onaylanan Musul['un] 
kuzey topraklarına şimdiden katılmasıyla ge
lecekte aynı haktan yararlanmasının. sağlanması 
anlamında Kamran Ali Bey tarafından kaleme alı
nan nota tasıağıyla Cezire hükümeti hakkındaki 
tarihsel ve yönetimsel ekler okunup oybirliği ile 
kabul olundu. 

2-Adı geçen nota ve ekierin Aburrahman ve 
Celadet Ali Bey'ler tarafından Fransızcaya çev
rilmesi kararlaştırıldı . 

3-Adı geçen nota taslağının Mısır Bağımsızlık 
Komitesi Genel Sekreteri (Mısır İstiklal Komitesi 
Katib-i Umumisi) Süreyya Bedirhan Bey'e gön
derilmesiyle Komite tarafından aynı anlamda bir 
notanın İngiltere'ye verilmesi hakkında Emin Ali 
Bey tarafından yapılan öneri oy çokluğuyla kabul 
olundu. 

4-Kızkardeş, yenge ve kız yeğenlerden oluş~ 
üç kişilik bir kadın kurulunun toplantılarda da-

nışma oyu (hakkı) ile hazır bulunması Emin Ali 
Bey tarafından önerilmiş, [fakat] uzun uzadıya gö
rüşmelerden sonra ve özellikle bu önerinin kabul 
edilmesi durumunda Halil Rahmi ve Abdurrahman 
Bey'lerin istifa edeceklerini söylemeleri üzerine 
sözkonusu öneriden vazgeçilmiştir. 

S-Toplantıya saat 6.45'te son verildi. 
(İmzalar) ( 3 ) 

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 
Cuma, ll Haziran 1336 [1920] 

Öğleden sonra [saat]4 :00 

EminAli Bey ... ....... ...... ...... ...... .......... ....... başkan 
Murat Remzi Bey ........ ................. .......... .... ... üye 
Hasan Fevzi Bey ............ ..... .......................... üye 
Halil Rami Bey .... ........................... .. .. ... ........ üye 
Celadet Ali Bey ........... ................................... üye 
Kamran Ali Bey ................................ .. .... ....... üye 

1- İngiltere Fevkalade Komiserliği'ne verilecek 
notanın Fransızca metni ve eki okunup kabul olun
du. 

2- Emin Ali Bey tarafından [İngiltere] Fev
kaliide Komiserlik İkinci Siyasi Memuru Mr. 
Ryan'a ( 4) görüşme istemini içeren bir mektup ya
zıldı. 

3-Ailenin ittifakı esasına dayanan bir yö
netmeliğin (talimatnamenin) kaleme alınması ka
rarlaştırıldı. 

4- Kamran Ali Bey tarafından, Bedirhan Bey ai
lesine özgü bir mecliste, görüşmenin resmi dilinin 
Kürtçe olması önerilmiş ve oybirliği ile kabul edil
miştir. 

5- Kür_distan Teali Cemiyeti'nin kapatılacağı 
hakkında Ikdam gazetesinde yayımlanan haberin 
doğru olup olmadığının araştırılmasıyla, ge
reksinme görüldüğü takdirde gerekli girişimlerde 
bulunmak üzere Celadet Ali ve Kamran Ali Bey'ler 
görev lendirilmişlerdir. 

6- Toplantıya saat 5.48'de son verildi. 
(İmzalar) ( 5) 

(1) "Tedirginlik" sözcüğünü burada "halecan" kar
şılığında kullandım. Arap harfleriyle olan asıl metinde 
"halecan" sözcüğünün "ha"sı,"ha-i mühmele" (noktasız 
ha) denilen "ha" harfiyle yazılmıştır. Oysa, "halecan" 
sözcüğünün "ha"sı "hı" harfiyle yani "ha-i menkute" 
(nokta/ı ha) ile yazılır. Muhtemelen sözcük yazılırken 
noktası unutulmuştur. 

(2) Burada, Ce/adet Ali Bey ve Kamran Ali Bey hariç 
toplantıya katılan kişilerin imzaları bulunmaktadır. 

(3) Burada, Ce/adet Ali Bey ve Kamran Ali Bey hariç 
toplantıya katılan kişilerin imzaları bulunmaktadır. 

(4) Ryan, bazı kaynaklarda "İstanbul Yüksek Ko
miseri", bazı kaynaklarda ise "İstanbul'daki İngiliz El
çiliği'ni'! Birinci Tercümanı" diye geçer. (Bak. Ahmet 
Mesut, Ingiliz Belegelerinde Kürdistan 1918-1958, Doz 
Yayınları , İstanbul, 1992, s.84 ve Bul/etin Periodü/ue de 
la Presse Turque, no:38, s.6) 

Türk delegasyonu arasında Lozan antiaşması gö
rüşmelerine katılmış olan Dr. Rıza Nur'un "Mütareke za
manında pek mühim rol oynamış ve birtakım Türkleri 
milli hareket lehine sevketmiş olan İngiltere'nin İstanbul 
Sefareti Tercümanı Rayyan da müşavirler arasında"[idi] 
derken kastettiği de bu Ryan'dır. Görüldüğü gibi Rıza 
Nur, onun Türk "milli hareket"i lehine çalıştığını be
lirtiyor. (Bt;ık. Dr. Rıza Nur, Lozan Hatıraları, Boğaziçi 
Yayınları, Istanbul , 1991, s.22-23) 

(5) Burada, Ce/adet Ali Bey ve Kamran Ali Bey hariç 
toplantıya katılan kişilerin imzaları bulunmaktadır. 
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Konferanseke· N avnetewi 
li ,Ser Zimane: Kurdi 

, ._ .- - --:; .· . .:;:, 

PARİS (Medya Güneşi)
Enstituya Kurdi ya Parise bi hevk

ariya Beşa kurdi ya Zaningeha Sor
bone di 28 u 29'e me ha ll 'an de bi na ve 
"Zimane Kurdi berbi sala 2000'1" we le 
Parise, li Universiteya Sorbone kon
feranseke navnetewi çebike. Di kon
ferans de , beşdar w! bi taybeti li ser 
tarixa zimane Kurdi uzaravayen we bi
axifin. Her weha pisporen hin zimanen 
din ji we tecrübeyen wan zimanen ji bo 
çareserkirina problemen zimane Kurdi 
we ditin u raporen xwe peşkeşi kon
feranse bikin. Programa konferanse 
weha ye: 

Yekşem, 28.11.1993 
-Vekirin: Andre Bourgey (seroke 

INALCO: Zaningeha Netewi ya Zirnan 
u Medeniyeta Rojhelale ya Universita 
Sorbone, Paris), Joyce Blau (Profesore 
beşe Kurdl li INALCO), Kendal Nezan 
(seroke Enstltuya Kurdi ya Parise). 

-Orijin u tarixa evolusyona tarixl ya 
zimane Kurdi: Seroke rilniştine Andre . 
Bourgey · 

-Di nav zimanen indo-Ewrupi de 
ciye zimane Kurdi; Gilbert Lazard (En
dame Enstituya Fransaye) 

-Tarixa gramera Kurdi; Pierre Lecoq 
(Mudire hlndekariya Zaningeha Pratik 
a Xwendina Bilind FPHF) 

-Ji tradisyona devki hetta zimane 
niviski; Cemal Nebez (Profesore Zirn
ane Kurdili Universiteya Berline) 

-Tecrubeyen standartizekirina zirn
ane Kurdi ji sala 1970'yi vir de; seroke 
runiştine: Philip Krevenbroek (Pro
fesore Zaningeha Lekolinen Rojhilati il 

Afrlki-Londra) 
-Ji mandatiya Britanyaye hetta li

hevhatina ll'e Adara 1970'yi, İbrahim 
Ahmed (niviskar il şair) 

-Peryoda ji 1970'yi heta 1974'an; 
Sami Abdurrehman (Wezire kevn e 
karGbare Bakure Iraqe) 

-Rewşa Nuha;Wezire Per-
werdekariya HukGmeta Kurdistana Ir
aqe 

-Evolusyona Zimane Kurdl li İrane; 
Amir Hassanpour (linguist, prof. li Uni
versila Kanadaye) 

-Evolusyona Zimane Kurdi li 
Tirkiye G Suriye; Kendal Nezan (Seroke 
Enstituya Kurdi ya Parise) · 

-Evolusyona Zimane Kurdi li Sov
yete; Ordixane Celil (Enstituya Lek
ollnen Rojhelati-Saint Petersbourg) 

Duşem, 29.11.1993 
-Tecrubeyen di standartizeki ri na 

zimanen din de; seroke rGniştine : 

Georges Charachidz.e (prof. li'INALCO, 
Paris) 

-Zimanen Kafkas!; Georges Char
achidze 

-Tecrubeyen EwrGpa Navin; Keith 
Hitchins (Prof. li Universiteya Urbana
Champaign, USA) 

-Zimanen inuiti (zimaneki Çerm
soren Amerlkaye) G Lappi (Zimane Sa
men Skandinavyaye); Michel Therrien 
(mamoste li INALCO-Paris) 

-ibri (zimane YahGdiyan); Mireille 
Hadas-Lebel (prof. li İNA.LCO-Paris) 

-Katalani; Miquel Renlu (Mudire 
beşa Zimanen Siyasi-Barselona) 

Kürdistan'daki Katliamlar 
Paris'te Protesto Edildi 

_PA RİS ·PKk dı§ındaki tü.m .Kürt örgüt, parti ve ktlruluşltkının.olüşturd9ğı: 
Parıs Kürt Topluluğu, Kürdistan genelinde kürt halkına yönelik katliamlan kı- : 
namak ve kamuoyunu bu konuda duyarlı kılmak için, 26-29 Ekim tarihleri ani-, 
sında, Paris'teki UNESCO binası önünde gerçekleştirdiği açlık grevinden şonra, 
30 Eki~' de ~e, lOOO'e ~akın K~ı:t v~ Fransız'ın katıldığı bir_yürüyüş düzenledi. ' 

Parıs Kurt Toplulugu yetkililerı, 29 Ekim'de, Fransız Ozgürlükler Vakf.ı1pda 
bir basın toplantısı , düzenleyerek Kürdistan'daki gelişmeler ve eylemlerinin 
amacı konusunda açıklamalarda bulunurlarken, toplantıda hazır bulunan Fransız 
komünist.ve şoşy~lişt., partileri sorumlularındarı~)'llJeclis grup üyelerjnin, Dışişleri. 
B~anı'na, Blv1'q.i!l 'R8Ş;;~o 'hı kararının ihlali ile.·,i!~.Vi' sözlü .· sorular sorrnalanl11 is-I 
~ediler. l3M'nüi 68& No'lu k:ararı, Körfez Savft§i.;;soı,ırasmda, Kürtlerin, Irakor-~ 
dosunun saldınların'dan korunmasını öngören hük:ümlbr içeriyor. ·· · : 
1 Basııı toplantı'sında söz alan Uluslararası İnsan Haklan Federasyonu gene)1 

sekreter yardımcısı avukat Villiam Bourdon, Ankara, Bağdat ve Türkiye hü-; 
küınetlerinin baskıcı politikalarına maruz kalan Kürt halkının kaderine ilgisiz• 
l,calan uluslararası topluluğu eleştirerek, BM'n:i.ı:ı 688 No'lu kararının, "Batılı müt
tefiklerin'' tepkisiz kalmasıyla, hergün çiğnendigini belirtti. 

Paris Kürt Topluluğu yetkililerince yayımlanan bir bildiride ise, F-ransa Cum~, 
l;)urbaşkaoı, Dişişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler örgütü nden; İran'ın Güney' 
Kürdistan'a saldıphasımn önlenmesi ve işgal ,,et{,iği topraklardan çekilmeşini 1 

s?ğlanması, ).(qrtl · .. güvenli~inin sağlanması " a!J)~cly.l~ acil önlemler altıını 
bınlerce Küı;d~Qn, .· at , mülteci konumuna "-düşmesini önlemek .için acilen . 
tekete geçilmesi uzun. vadede Kürt soruı:ıunapoljti~ bir çözüm bulunması~Çı 
çaba gösterilmesi talebinde bulunuldu. Kürt Tôpluluğu'nun bu taleple,ı;i ve du-~ 
zenlediği eylemltr, Fransız İnsan Haklan Derneği, Uluslararası İnsan Hakları• 
Federasyonu, CIMA,DE, Fransa Özgürlükler Vakfı, Kürt Halkı ile Dayanışma · 
Komitesi, Agir Lei, Peuples Solidarites, Maisdn Du Monde, Terre ôes Hommes, 
DUnY.a Hekimleri ve Uluslarar~sı Yardım Derneği tarafından da desteklendi. 
• Ote yandan, Uluslararası Insan Hakları Federasyonu Başkanı Daniel 'tvlit-: 
terrant, Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi'ne ba~kanlık eden Belçika Dışişleri 
~akanı Willy Claes'e:, aypuamanda uluslararas~ . topluluğa hitap eden bir mektup 
göndererek; AIJka;~·thükümetine baskı yapılıp katUarnlara son verilmesinin .sağ
lanmasını ve I<ürtsôrunumi baı;ışçı bir çözürn bulunmasına zemin hatırlayacak 
arabuluculuk şartlımnın yaratılması için gerekli jnsiyatiflerde bulunulmasını talep1 

etti. ' 

X wendevanen Medya Guneşi 
li Ewrupa Du Civin Çekirin 

Bave.wst,er . , /il ..... i 

STRASBURG~;~Di rojen 31.10.1993'an clı:fJ .raüdenstfid (Elmanya). il di 
4.11.1993'an de. Li Strasburge (Fransa) ji alixwendeyanen.Medya Guneşt ve bi 
beşdarbuna berpirsiyare' giştt ye rojname Osman Ay tar, du civ!nen agahdariye ji 
raya giştt re hatin kirin. Civin, di derbare ''Rewşa Kurdistane ya iroyln u ertşen 
dewleta Tirk en li ser rojnamegeriya Kurdi'' bfin. 

Di herdu civinan de jı gelek kesen ji nerineo cibe, ji hezen welatperwcr u şo-
reşger; kesen demokrat en Tirk n Kurd beşdar bfin. . 

Osman:,Aytar di eivine de, bi awayek! gişti li ser rewşa gele Kurd rawesL~ 
erişen li diji gele Kurdistana Bakur n li ser rojnamegeriya Kurd:i ant ziman. Osman 
Aytar di peyivlna xwe de, li ser erişen dew1ete . yenrli dij!rojname il kovaren Kur., 
dan. ~n w~kt ~td~.~;; ?une_şı, Ozgur Gundeı;ı~ · ~~~-?:~·;'O~e~roz Ateş! il ye qin. ji 
sekım il lı ser peyn$t!Ya bı hevdu re xebat u PW~vıye tawest. Osman Aytat, . bi 
munasebeta yeksaHya Dewleta Federe ya Kurdistane, li ser asteng u zenmetiyen 
Ii peş ve dewlete ji peyivi u di axaftina xwe de beyan kir ku alikad u pi_ştgiriya bi 
Dewleta Federe ya Kurdistanere wezifeya hemu Kurden welatper e. 

Osman Aytar H ser h in pirsen di derheqe Dewleta Federe ya Kurdistane de bi 
vi awayi bersiv da:"DeWleta Federe ya Kurdistane, ne diyariya dewleten Rojava O 
ne ji: diyariya dewleta Tirk e. Dema ku e w, Heza Çakfiç li Kurdistane di h elin, ev 
naye we mane ku dewleten Rojava hayrana çaven Kurdan in. Heta, dibe ku rojeki 
Heza Çakilç li hemher tekôşinagele Kurd be bikaranin. Em ve yekeji dizanin. Le 
bel e, !ro gele me ji. nakokiyen navnetewi fersendeke bi dest xistiye. Ev Jersend bi 
x w e j1 bi encama hi ,dyh salan xebate u bi hezaran şe ht d dayine bi dest ketiye''. ··• 
. Beşdaren herqp ~iv!nıı, ji ji' nedna Osman Aytaı;,~J obje~tif u usluba ,wi ya ?f\Yeş 
memnpQ,mans.QçJylÇ,,I;ı~şı;iarwıji b~r yeJlşluba. wı, ~w~PitQ,?: Jçiri!l. " x· . #i 

-Ziınanen Tirki; Louis Bazin (Prof/ 

Sorbonne, Paris) 
-Berbi zirnaneki Kurdi ye yekbGyi; 

seroke rGniştine ; Martin van Bruinessen 
(Lekolinere Enstituya Cografi G An
tropoloji ya Qraliye.te-Hollanda) 

-Problem il perspektiven zaravayen 
sereke yen Kurdi: 

-Kurmanci; Reşo Zllan (linguist) 
-Soran!; Kurdistan Mukriyani (pro-

fesor) 
-Gotilbeja paneli ya bi beşdari ya qi-

sekirin. 
He·r weha civineke dinali ser zim~ 

ane Kurdi disa li Parise di navbera 
27.11 G 4.12.1993'an de we çebibe. Ev 
civin ji welô te zanin sale du caran ji 
ali Enstituya Kurdl ya Parise te çek
icin . Civin tene li ser pirsen zarave 
Kurmanci radiweste. Pişti her civineke 
netica civine di rojnama Kurmanci de 
te belav kirin. Li ser nave Arrnance jl 
M. Lewendi we beşdari ve civine G· 
her weha beşdari konferansa nav
netewi ya li ser zimane Kurdi bibe. 

1 u Sm ÇIPIMBIYA 'Ku~ PRNB.IIj 
dı ve ku ben xurtkırın". "Osman Ay tar li 

Mahmude Malazgirti ser tawre PKK'ye qedexekirina ça-
HAMBURG -Komita Kurdistan, parneoiye sekini u di axaftina xwe de 

Haus Furr Aile u Hevkare di hefta beyan kir ku ev tawreki ne diruste u 
Kurdistane de li ser çapameniya Kurdi ew li diji her cure sansura li ser ça· 
u pirsen we, paneleke çekirin. Di pa- parneoiye ne. Osman Aytar di axaftina 
ne la ku li Hamburge hat çekirio de li xwe de e w ha got:" Gelek normal e ku 
ser nave Ozgur Gundeme Osman her rojnameyek Kurdan ditinen xwe ye 
Olmez, ji rojnameya Azadiye ber- siyasi bipareze, le dive berjewendiyen 
pirsiyare nivisan e kevn Sedat Ka- gişti yen netewa Kurd di ser hernil tişti 
ra taş u berpirsiyare gişti ye Roj· de ben girtin". Osman Ay tar di axaftina 
nameya me Osman Aytar beşdar bun. xwe de li ser tadaya dewlete ya li ser 

Di panel e de peyivina yekemin ji rojnameya me ji rawest u di peyivina 
ali Osman Olmez ve hat kirin. Osman xwe de beyan kir ku heta niha ji 35 hej-
Oimez di axaftina xwe de li ser pirsen maren rojname 32 heb hatine ber-
Ozgur Gundeme u erişen li diji we hevkirin ıl di derheqe niviskar u ber-
sekini. Wi di axaftina xwe de beyan pirsiyaran de dawe vebune; bi deh 
kir ku heta niha ji 200 caran zedetir salan ceza u bi sedmilyonan cezaye 
Ozgur Gundem ji ali dewlete ve hatiye pere hatiye sitandin. Osman Aytar di 
berhevkirin, 7nuçegihan,2 niviskar u 7 axaftina xwe de beyan kir ku ew roj· 
belavkaren Ozgur Gundeme hatine navane yekem buye ku bi Qanuna Li 
kuştin. Osman Olmez di peyivina xwe Diji Terore hatiye girtin. 
de beyan kir ku çapemeniya Tirki li Axaftina dawi ji ali Sedat Karataş 
hererne wezifa xwe nake, nuçeyen ku ve hat kirin. Sedat Karataş di peyivina 
diweşine ji .Walitiya Hererne distine u xwe de li ser tadaya dewlete ya li di ji 
ji ber ve yeke ew qedexe PKK'e ya li rojnameya Azadi rawest. Sedat Ka-
diji çapameniya Tirki rast dibine. rataş di axaftina xwe de beyan kir ku 
Osman Olmez di dawiya axaftina xwe heta niha ji 75 hejmaren rojnameya 
de ew ha got: " Li diji hernil as· Azadi 45 heb hatine berhevkirin u hej-
tengan, em de li hererne bixebitine". mara 39.ji berniviseke ku di rojnameye 

Di pey de, mafe gotine' ber· de nehatiya çapkirin, hatiye ber· 
pirsiyare gişti ye rojmeya me Osman hevkirin.Sedat Karataş di peyivina xwe 
Aytar sitand. Osman Aytar di axaftina de ewha got: "Dewlet dixwaze ku pirsa 
xwe de beyan kir ku çapemeniya Kurdi Kurdi bi metoden zore çareser bike. 
ji sala 1988'an vir de di bin tadeya Tadayen li ser çapameniyaKurdi per· 
dewlete de ye u çapameniya Tirki bi çek ji ve siyasete ne." Sedat Karataş 
awireki cotstandart nilçevantiye dike. di peyivina xwe de li ser qedexa PKK'e 
Osman Aytar li ser yekitiya zirnan u ya li diji çapemeniye ji rawest ıl di 
yekitiya weşani ya netewi ji rawest u axaftina xwe· de beyan kir ku ve yeke li 
ewha got: "He ta ni ha di vi wari de h in ser na ve azadiya çapameniye rex-
gav hatine avetio, le mixabin ku ev nekirin bemane ye. Panel ji ali gelek 
gav he ji bo damezrewebfine qels in u kesan ve hat gohdarikirin. 
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Munzur Çem 
reylerine gösterilir. Dinsel hiyerarşinin üst katında yer alan
la alt katında yer alan arasındaki fark, normal bir gö
revlendirme farkı olmaktan öte, Tanrı katında daha geçerli, 

Kürdistan' ın parçalı durumu ve Kürt\halkı üzerinde sü- daha üstün niteliklere sahip olmaktan ileri gelen bir kalite 
regelen baskılar, uzun yıllar ülkenin değişik parçalarında ya- (kutsallık) farkıdır. Dinsel görevlerin bunlarda olması, bu far
şayan insanlarımızın birbirleriyle ilişkilerini zayıftattığı gibi kın; yani Tanrıya daha yakın olmanın bir sonucudur. Müritler; 
dilin, kültürün, inanç ve törelerin araştırılmasını, kar- yani normal halk ise bu yönden herhangi bir ayıncı niteliği 
şılaştırılmasını da önemli ölçüde zorlaştırdı. Sömürgeci du- sahip değil. Din adamları "Xas"(Has)'ı, Müridier "Xam" 
varlar yüzünden neredeyse birbirimizi hepten tanıyamaz du- (Ham)'ı oluştururlar. 
ruma geldij<. Oysa Kürdistan'ın farklı köşelerinde,birbirlerine Yezidilerde Pir ile Şeyh yılda bir kez müridierin evlerini 
çok uzak, çok yabancı gibi gözüken kesimlerin bile büyük öl- ziyaret ederler. Bu ziyaret sırasında müridier onlara saygı 
çüde benzeriikiere sahip olduklarını görmek güç değil. Ör- gösterirler; elini öper, hizmet eder ve kendilerine "rısım" 
neğin, ülkenin kuzeyinde; esas olarak Dersim-Erzincan- (yıllık hak) verirler. Bu hak, para, hayvan veya eşya şek
Sivas-Malatya-Maraş yörelerinde yaşayan Alevi Kürtlerle, linde olabilir. Buna karşılık Şeyh ve Pirler ise müridieri için 
daha güneyde; Mardin-Sirt-Batman-Suriye Kürdistanı ile dua ederler. Bu kural, Alevi Kürtlerde de aynı şekilde iş
Irak Kürdistanı'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan (l) Yezidi lemektedir. Mürşid, Pir ve Rehberiere yıllık gezi sırasında 
Kürtlerinin durumu buna tipik bir örnek teşkil ediyor. Son yıl- para, eşya, ya da hayvan şeklinde verilen hakka "çıralıx" (çı
larda Kuzey Kürdistan'da araşıtırma-inceleme türü ça- ralık), onlar tarafından okunan duaya ise "Gulbang/gulvang" 
lışmaların kısmen hızlanması, gözlem alışkanlığının ge- denilir. Ne var ki kural yılda bir kez olmakla birlikte, bazen 
lişmeye başlaması nedeniyle öteki birçok alanda olduğu gibi sözkonusu ziyaretler daha uzun bir süreyi alabilir. Özellikle 
bu alanda da var olan sis perdesi giderek aralanıyor, Kürt Yezidilerde Şeyh'in, Alevilerde ise Murşid'in Pirler kadar sık 
toplumunun bu iki kesiminin gelenek, töre ve alış- ve düzenli gezmedikleri biliniyor. Yine hem Alevilerde ve 
~anlıklarının irdelenmesi ve karşılaştırılması yaygınlaşıyor. hem de Yezidilerde, sözkonusu din adamlarının belli du
Orneğin, Deng dergisinin 21 , 22 ve 23. sayılarında ya- rumlarda bir yıldan daha kısa bir süre ile mürid ziyaretine 
yınlanan "Kırd, Kırmanc, Dımıli veya Zaza Kürtleri" in- gitmeleri de mümkündür. Şeyh ve Mürşidler sadece sıradan 
eelernesinde Malmisanij, Dımıli ve Yezidi Kürtlerinin ge- halkın oluşturduğu müridieri değil, aynı zamanda daha alt ka
lenekleri arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekmişti . Ben ise demedeki Pir ve Rehberleri de ziyaret eder, kendilerinden 
!Jurada sözkonusu iki kesimin günlük yaşama yansıyan yıllık hak alırlar. 
inanç ve töreleri arasında bir karşılaştırma yapmak is- Her iki Içesirnde de din _adamları ipe bakar, dua eder, 
tiyorum. Ancak şunu hemen belirteyim; bu yazıda yer alan okur- üflerler. Müridier bunun kendilerine uğur getireceğine, 
bilgiler, derinlemesine bir araştırmanın sonuçlarına da- kazayı-belayı atlatmalarına yardımcı olacağına ve has
yanmıyor. Bunlar, Alevi bir aileden gelmiş biri olarak benim, talıkları iyileştireceğine inanırlar. İp bağlamada kullanılan 
kimi Yezidi arkadaşlarla yaptığım konuşma ve gözlemler ipler genellikle farklı renklerden oluşur ve saça, omuz baş
sonucunda edindiğim bilgilerdir. !arına ya da boyuna bağlanır. Kimi hallerde ise cepte taşınır. 

Yine yeri gelmişken şu noktayı da belirtmek gerekir. Bu- Kağıda bakmak , aynı şekilde dinsel kişilerin yine aynı amaç
rada değinilen kimi gelenek ve törelere sadece Alevi ya da tarla başvurdukları bir yöntemdir. Bu türden ip ve kağıtların 
Yezidi Kürt kesimlerinde rastlanılıyor değil, bunların bir bö- evin belli bir yerinde bulundurulması, bir beze sanlarak bir 
lümü öteki Kürt kesimlerinde de varlığını sürdürmektedir. direğe ya da duvara asılması da mümkün. Bunun uğur ge-

Kuşkusuz böyle bir karşılaştırmayı yaparken de, ilk elde tireceğine inanılıyor. Ancak Yezidilerde kağıda bakmak yar
üzerinde durulması gereken noktalardan biri dinsel inanç- nızca bazı Şexler tarafından yapılabilirken, Alevilerde, Mür
lardır. Aleviler kendilerini müslüman görür, Muhammed'i şid'in yanısıra Pir ve Rehberler de aynı şeyi yapabiliyorlar. 
peygamber, Kuran'ı ise kutsal kitap olarak benimserler. Tabii, ip okuma ve bağlama, kağıt bakma (açma) türünden 
Başka bir deyişle Alevilik, İslam dininin bir mezhebi bi- işler, her dini kişi tarafından değil, bu işi bilen, Tanrı veya 
çiminde dışa yansırken Yezidilik, tıpkı Hrıstiyanlık ya da melekler tarafından kendilerine böyle bir yetenek verildiği, 
Budistlik gibi Islamiyetİn dışında ayrı bir dindir. meleklerle görüşüp konuştuk! arına inanılan kişilerce yerine 

Ne var ki kendilerini müslüman olarak kabul etmekle bir- getirilir. Bunlar sayısal olarak çok değiller. 
ı.~te Aleviler, İslamiyetİn temel kurallarını uygulamazlar. Şu da var ki, gerek Alevilerde ve gerekse Yezidilerde, 
Orneğin namaz kılınmasına, abctest alınmasına, hacca gi- dini kişilerin fonksiyonunu sadece müridierinin günahlarının 
dilmesine, oruç tutulmasına düşünce planında karşı çık- - affını sağlama, öteki dünyada onların "cennete gitmelerine" 
mıyor, bunları yapanlara yönelik olarak höşgörüsüz değiller _ yardımcı olma, kötülükleri savma gibi doğaÜstü şeylerden 
ama kendileri de uygulamıyorlar. Kelime-i şahadet ise sünni ibaret sanmamalı. Her iki kesimde de, dini kişiler, toplumsal 
kesiminkinden kısmen farklıdır. Buna karşılık Alevi Kürt- yaşamda dirlik düzenlik sağlama, adaleti gerçekleştirme gibi 
ler'de, pratikte yerine &etirilen dinsel kurallar ve ibadet şe- son derece önemli görevlerle karşı karşıyadırlar. Sözkonusu 
killeri, esas olarak Islamiyet'ten kaynaklanmayan, ço- din adamları, halk arasındaki çelişki ve çatışmalara mü
ğunlukla da ondan önceki dönemlere kadar uzananlardır. dalıale eder, anlaşmazlıkları kurallara uygun biçimde çöz
Bunların ağırlıkla, Kürtlerin eskiden benimsedikleri din olan meye çabalar, bunun için gerektiğinde yeni kurallar koyar 
Zerdüştlük'ten k~ma oldukları genellikle üzerinde anlaşılan veya haksızı cezalandırma yoluna giderler. Anlaşmazlıklar 
ortak noktadır. Işte, kendilerini Zerdüştlüğün gerçek iz- normal olarak yıllık geziler sırasında ele alınır ama gerekli 
leyicileri olarak gören Yezidi Kürtlerle Alevi Kürtler ara- hallerde olağanüstü ziyaretler de yapılabilir. Alevilerde bu 
sında mevcut benzeriikierin de esas olarak bundan kay- toplantıların ismi "cemat"dır. Bunlar gerçek anlamda birer 
naklandığını söylemek yanlış olmaz. mahkeme niteliğine sahip olup taraflar burada karşılıklı otu-

Örneğin, dinsel hiyerarşiye bir gözatalım: Yezidlerde rur, görüşlerini ileri sürerler. Varsa ve gerekli görülüyorsa, 
meleklerin en büyüğü, daha doğrusu " meleklerin meleği", şahitler de ayrıca dinlenir. Sonuçta toplantıyı düzenleyen bi
Melek Tavus'dur. Ve O, bütün yaratıklardan önce yaratılmış rinci plandaki kişi, etrafındakilerin görüşlerini de alarak bir 
olup "her yerde hazır ve nazırdır". Din adamları hi- karara varır. Bu kararlar hakiıyı ve haksızı belirler. Eğer her 
yerarşİsinin en üstünde ise Mir var. Onu sırasıyla Şex ve iki tarafın da kusuru varsa, bunun ne olduğu herkesin önünde 
Pir izlemektedir. Bir de arada Merebi denilen kesim mevcut yüzlerine söylenir.Zarar sözkonusu ise, onun miktarı ve kar
ki bunlar mutlaka bulunması gereken bir kesim değil, orda- şılanması biçimi de ayrıca belirlenir. İşlenen suçun ağır ol
burda rastlanılabilenlerdir. Alevilerde ise meleklerin hi- ması halinde, suçluyu tecrit cezasıyla cezalandırma (aforoz 
yerarşik sıralamasında Xızır (Hızır)'ın belli bir üstünlüğe ve etme) yoluna gitmek de mümkün. Bu cezayı almış kişiye 
önceliğe sahip olduğu biliniyor. Onun da kainat yaratılmadan selam verilmez, evine gidilmez, konuk olarak eve kabul edil
önce yaratıldığına ve "her yerde hazır ve nazır"olduğuna ina- mez, ni yazı, kurbanı alınmaz,saçı sakalı tıraş edilmez, ölü
nılıyor. Sır ve keramet sahibi olup ölümsüzlüğüne inanılan sünü gömmedekendisine yardımcı olunmaz, vs. 
kişiler arasında ise Kureş (Kureş)aynı durumdadır. Şex Adi'nin türbesi, Yezidiler için ziyaret yeridir ve yılda 

Din adamları sıralamasında Alevilerde, Yezidilerdeki bir kez gidilir, Bu ziyaret, Irak Kürdistanı'nın Esıvın (Şexan) 
Mir'e denk düşen, Mürşid (pirlerin piri)'dir. Onu ise Pir ve bölgesindedir. Ziyaret yerinde Şex'den sonra gelen daha alt 
Rehberler izlerler. Yezidilerin Şex ve Pirleri, Alevilerin ise kademedeki bir dizi ziyaret daha var. Örneğin; Ezi, Şex 
Pir ve Rehberleri karşılıklı olarak birbirlerine denk dü- Şems (Sesıms), Nasırdın, Amadin, Şex Mand, Pir 
zeydedirler. Yezidilerde Şex'in, Alevilerde ise Pir'in öteki Afat,Melek Fexrebi, Hegi Veris ve Kerecal gibi ... Ancak 
ikisine göre biraz daha önceliği var. Müritler, her iki ke- Şex'in tersine, sözkonusu diğer ziyaretler Yezidilerin til
sirnde de itaat eden (saygı gösteren) durumundadırlar ve müne değil, her ziyaret belli kesimlere aittir. Başka bir de
bunlar normal halkı oluştururlar. yişle her kesimin kendini bağlı hisettiği bir ziyareti var. Ale-

Yukarda bahsi geçen farklı hiyerarşilerde yeralan din viierde de durum aşağı yukarı aynıdır. Hızır, herkes için aynı 
adamlarının, Yezidilerde aynı soydan gelmemeleri asıldır. ölçüde kutsallığa sahiptir. Kureş'in durumu ise buna yakındır 
Alevilerde Murşid, Pir ve Rehberlerle aynı soydan değil. ve onun köyü olarak kabul edilen Kureş köyü (Dewa Ku
Ender rastlanan bazı istisnalar dışında Pirler Ku- resan/Dwa Kuresil) ya da eski adıyla (Zeve) aynı ölçüde 
reşanlı'dırlar . Rehberler ise ağırlıkla Kureşanlı olmakla bir- herkese ait kabul edilen merkezi bir ziyaret durumundadır. 
likte, bu soya bağlı olmayanları da mevcuttur. Örneğin, Yine Kureş'in oğlu Şah Haydar (Şaheyder)'in türbesinin bu
Seyid Rıza, ·Şıx Hesenanlı olmasına rağmen rehberlik sı- lunduğu var sayılan Duzgın Bava da, böyle bir özelliğe sa
fatına sahipti. Hem Yezidilerde ve hem de Alevilerde din hiptir. Axuçan (Ahuçan) ve Muxundu (Muhundu) ise Mur
adamlarının keramet sahibi, kutsal bir soydan geldiklerine şitlerin sahibi olan ziyaretlerdir ve kurai olarak hiyerarşik 
inanılır. Dinsel saygı da bu soydan olan belli kişilere değil, açıdan Kureş'e göre önceliğe sahipler. Ancak pratikte durum 
kadın- erkek, büyük - küçük ayrımı olmaksızın soyun tüm bi- tersinedir. Kureş daha çok anılır, daha fazla ziyaret edilir. 

Ovacık yöresinde Tujik Bava ( Sultan Bava), Pülümür
Erzincan'da Gola Boyere ile Baxıre, yine yaygın olarak zi
yaret edilen kısmen merkezi ziyaretler arasındadırlar. 
Bunun ötesinde aşiretlerin, ya da yöreterin çoğunlukla 
üzerinde yaşadıkları alanlarda kendilerine ait ziyaretleri 
var. Her aşiret kendi ziyaretini, kendisine birinci de
receden sahip olarak kabul eder. Örneğin Kalmem, Kar
sanan ve Şixmamedan'ların; Kalferat, Arezan (Are
yan)'ların; Zele, Heydaran'ların; Kalo Sıpe, Çarekan'ların; 
Doli Bava, Demenan'ların; Munzur Bava, Şıxhasanan'ların 
sahibi ya da ilk elden ziyaretleridir vs. Buna ilişkin ör
nekleri çağaltmak güç değil. Ne var ki bu durum, zi
yaretlerden herhangi birine bağlı bir kesimin, kendine ait 
değildir diye öteki ziyaretleri kutsal görmediği anlamına 
gelmez: Tersine birinci elden sahipleri ya da koruyucuları 
olmasalar bile öteki ziyaretler de yine kutsal olarak kabul 
edilir, buralar gerektiğinde ziyaret edilir, adak sunulur. 
Yine özel anlarda (Dini bayramlarda, Perşembeyi Cumaya 
bağlayan gece, ya da kurban kesme sırasında) genelikle 
mümkün olduğu kadar çok sayıda ziyarete seslenilir. 
Sonuç olarak ziyaretler ve bunlara gitme, Yezidilerde Ale
vilere oranla daha merkezi bir görünüm arzeder. Örneğin, 
günümüzde Şex Adi türbesini ziyaret etmek, belli bir 
zaman kesitinde ve oldukça düzenli olarak yerine getirilen 
bir dini görevdir. Oysa Alevilerde Kureş köyüne ya da 
Düzgün Bava'ya yapılan ziyaretler aynı durumda değil. İn
sanlar kendilerine yakın olan ve ziyaret edilmesi kısmen 
daha kolay olan birinci eldeki ziyaretiere gitmeyi tercih 
ederler. 

Ziyarete gitmeden önce, ziyaret yerinde veya gidip 
döndükten sonra genel olarak kurban kesilir. Özel olarak 
hazırlanmış yağlı ekmek (Yezidilerde yumurta ko
nulmasına karşılık Alevilerde bu yok, ya da yaygın değil), 
veya öteki yiyecekleri ziyaret yerine götürmek, oraya 
gelen insanlara dağıtmak, yahut da ziyaretin bekçiliğini 
yapana teslim etmek, uyulan ortak kurallardan bir di
ğeridir. Yezidiler ziyaret yerine getirdikleri bu ekmeğe 
"Sawık" ismi verirken, Aleviler "Niyaz", ya da "Niyaz ek
meği"(Nane niy-azi) derler. Ziyaretiere bakan ve onları 
temsil eden yerler durumdaki nişangahlar da kutsaldır. İn
sanlar buralara uğradıkça, yeri ya da nişangah taşını öper, 
dua ederler. Gerektiğinde ziyaretin kendisi yerine buralara 
da gidilebilir. 

Ateş, güneş ve ay, hem Alevilerde hem de Ye
zidilerde kutsaldır. Her iki kesimde de güneşin kutsallığı 
aya oranla daha üstün ber dereceye sahip . İnsanlar bun
lara bakar, dua ederler. Yezidiler güneş için "Roj"ın ya
nısıra "Şems", ona kutsallığını veren için de "Şilxll Şems" 
adını takarlar. Alevilerde ise güneş, Tanrıya en yakın mer
tebedeki kutsal varlıktır, "Muhammed'in nuru" ya da "Mu
hammed-Ali'nin nuru" diye de anılır. 

Haftanın belli günlerinde akşam, ziyaretler melakeler 
için mum yakılır. Ancak Yezidiler bunu haftanın iki ge
cesinde; Salı'yı Çarşamba'ya ve Perşembe'yi Cuma'ya bağ
layan gecelerde yaparken, Aleviler bu görevi sadece Per
şembe gününün akşamı yerine getirirler.Gerek Alevilerde 
ve gerekse Yezidilerde belli günler uğurlu, belli günler ise 
uğursuz olarak kabul edilir.Uğursuz sayılan günlerde belli 
işler yapılmaz. 

Yezidiler her yılın 12. ayının 12, 13 ve 14. günlerinde 
üç gün oruç tutarlar.Bu üç günlük oruç, Ezi (Yezid) içindir. 
(Yeri ge_lmişken şunu belirtelim, burada bahsi geçen 
Yezid'in Islam tarihindeki Yezid'le bir ilgisi yok). Buna ek 
olarak herkes bir gün de kendi ziyaretleri ya da kendi sa
hipleri (Xwediye Xwe ya da xudene xo) için oruç tutar. 
Alevilerde ise kış aylarında tutulan iki oruç var. Bunlardan 
biri Hızır, ötekisi ise Gaxan'dır. Her ikisi de eski yılın bi
tişi ile yeni yılın başlangıcı dönemine denk düşer. Ancak, 
oruç günleri her tarafta aynı günlere rastgelmez, birer 
hafta, onbeş gün hatta birer ay aralıklı olabilir. 

Yezidilerde olsun, Alevilerde olsun bilgün pek uyui
mamakla birlikte töresel olarak bıyık kesilmesi günah 
kabul edilir. "Bıyığa makas değdirilmez". 

Kirvelik ve musahiplik (Sağdıç), her kesimin ortak ge
leneklerindendir.Ne var ki Alevilerde musahip, erkek ta
rafından belirlenir ve musahiplerden her birinin karısı da 
öteki tarafın (hem kadının hem de erkeğin ) musahibi sa
yılır. Yani aile musahipliği geçerlidir. Yezidilerde ise böyle 
olabileceği gibi, kadının kocasının musahibi olan kişinin, ka
nsını değil de başka bir kadını musahip olarak tutma hakkı 
da var. Musahiplere her iki kesimde de "Ahiret Kardeşi" 
(Bıraye Axrete-Bıraye Axret) denilir. Bunların hiçbir ko
nuda ayrısı- gaynsı yoktur. Birbirlerine karşı hiçbir şekilde 
hile yapmamalan, birbirleriyle ilgili olarak kötü şeyler dü
şünmemeleri gerekir. Düşünsel planda gerektiğinde birinin 
malı- mülkü ötekini ndir. 

Düğün gelenekleri aynı şekilde oldukça benzerlik gös
termektedir. Gelin almaya giden kadınlar ( Berbi ya da 
Berbu ), her iki kesimde de var. Eve getirildiğinde gelin için 
evin bir köşesinde ayrılmış köşe, her ikisinde de "Perug" 
diye adlandırılır. Gelin ile damadın birleşmelerinden sonra 
silah sıkılarak etraf haberdar edilir. Yine gelinin kız olarak 
koca evine geldiğinin kanıtı olan çarşaf gösterme usulü de, 
her iki kesim bakımından geçerlidir. 
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12. Medya Güneşi, 16-30 Kasım 1993 

Elfaba Kurdi, .Teknika.NO O Rewşenbiren Me 
Arif Zerevan 
Di jimara rojnama Ozgur Gundeme ya S'e 

ilona1993'an de Cemil Gundogan li ser elfaba 
Kurdi u teknika nu nivisek nivisand. Di ve nivise 
de ew pirr ji rastiye dur dikevirt. Çiqas ji wi ha
tiye, hewqas rewşa elfaba Kurdi u teknika nu şaş 
daye nişandan, ew hewqas ji rastiye dur e ku di
karit bejit"taybetiyen qlaviyeya elfaba Kurdi, bi 
salan astengen mezin diexit her keftulefta jiyana 
rewşenbiriya kurdi." 

Paşe ii Cemil Gundoğan bala xwendevanan 
dikişinit ser prensiben danere elfaba Kurdi u 
belısa nezikkirina elfaba kurdi berew ya Tirki 
dikit. Ew dixwazit bejit ku divet em ji elfaba xwe 
bikin wek ya Tirki Ere baş e daxwaza wi ewe,le 
Çima ew ji daxwaza xwe re ji beçariya xwe re dix
wazit qilifek periti bibinit? Ango ew dibejit;" 

Sebebek di ye direng nivisandine kumiken di 
elfabe de ne. Wek ku tete zanin di elfaba Bedirxan 
de se herfen bi kumik,(u, i, e), hene u nivisandina 
evanan bi dakitloye şikenceyek mezin e. 
Nivisandina ewan bi aleten modern wek komputer 
u fa'-'san, ya qet ne mumkine ya ji behaye zor
kariyek mezin mumkine ." 

Ez çi bejim. Ez ji Cem liGunodoğan re bejim 
ku nuho ez van rezikan bi koruputere ,beproblem, 
yani beyi ku tiliya xwe li du-se bişkujikan bidim, 
sererast herfen e, i, u, ş dinivisinim we bawer bikit 
an no? Aya divet mirov nezaniyaxwe ya li derheqe 
tişteke de nekit " facieyek civaki" .Ji her ku çe ki
rina qlaviyeyek Kurdi ne zore u ne ji ale revgera 
rizgarixwaz ya milli ve. 

Ya diduye; Nivisandina herfen kurdi yen 
weki;"i," "e," "u," u "ş"ye bi komputer u 
rekirina wan bi modern yan faksmodeman pirr ji 
daktiloye hesantire. Guhartina diliken daktiloye 
kareki mekanike u pirr ji ye kamputere zortir e. 
Bicihkirina herfen Kurdi di qlaviyeye de kareki 
zanyari u tekniki ye. Wek nimune,bi programek 
wek Res Edit mirov dikarit qlaviyeyek li gor dile 
xwe ji bo Macintosh çekit. Hemu welaten cihane ji 
wisa porblema qlaviyeyen xwe çareser dikin. Tir
kan ji eyni tişt kirine. 

Ya seye; Problemen qlaviya kurdi an ji elfaba 
Kurdi himbe nikile derziye j"i ne ji yen elfaba 

u"," ç"' u" ,e" di hemu destxeten (font, yazı ka
rakterleri) li gor elfaba latini hatin çekirin de 
hene. Le herfa"ı "u "ğ "di tu destxeten latini de 
tune ne. Şirketen ku destxetan çedikin, wek Li
notype, Monotype, Bitstreem, Adobe u yen din 
gava destxçtan çedikin herdu herfen Tirki "ı"u" 
ğ" ye herfa muşterek ya Kurdi u Tirki "ş" ye 
naçekin. Ev herse herfen ha.hew di binek destxeten 
ku xususi ji bo bazara Tirkan hatine çekirin de 
hene. Li gor ez dizanim zedetir ji Soo rengen dest
xeren tatini li dine de hene u ji van yen hatin wer
giran din bo Tirki ne ji 100- an zedetir in. Heger ku 
şirikatiya me di "ş "ya Tirki de nebUya me dikari 
van destxetan hernuya bikar binin. Di van 5 000 
destxetan de herfen "i" ,"i,"u,"u,"e "hene le hele "ş 
"tune. Di cihe "ş" ye de ligaturek ( fU 1 ya pe
vudedani, fl) h eye. Rasttira we, ewe ku em bejin 
tTirkan "ş" ya xwe danine cihe ligature. 

Problema me ya esasi di teknika nu ya ra
gihandine de, herfa "ş" ye ye. Ev "ş "ji ji Tirkan 
hatiye bUye bela sere me. Anuho di nivisandin u ve
guhastina enformasyoneya li welet de herfa" ş" ne 
problemeke mezin e, ew ji xera Tirkan e. Le, 
dibejim heger mirov bixwazit ji Tirkiye bi reya 
modem yan faks modeme giredane bi data6anken 
navnetewi re çekit derde heri mezin herfa "ş "ye ji 
bo Kurdi. Ji bo Tirki herfa" ş"",ı" u" ğ" problem 
in Qomputeren navnetewi van herse herfan nas 
nakin. Şirketa programen Qumputeran ya beri 
gewre Microsoft, wexte programan werdigerinit bo 
Tir ki, dibejit ya h eri baş ewe ku h un na ve "filan", 

· ango dosyayan, bi kelimeyen ku herfa "ı" tede bin 
nenivisinin, lewra tu standart ji bo herfa" ı" li din
yaye belav nebUye. 

Tirki zortir in.Çima? Ji her ku herien kurdi "i," 
.-----------------------=-=::....:·:::·~·i· .. '" ser derde Cemil Gundoğan e ro

Lice Katliamını Protesto İçin 

Ya çare; Celadet Bedirxan xwestiye elfaba 
kurdi neziki ya Tirki bikit, le tucaran wi nex
westiye elfaba kur,di bikit wek ya Tirki. 
Muştereken elfaba me ii ya 1ng"filzan tw, q, x), eı

faba me u Fransizan (w, q, e, ç, x) ji yen me u 
Tirkan (hew herfa ş) pirtir in. Digel ve ji tucaran 
em naxwazin elfaba xwe bikin wek ya İhgilizan 
yan binek di. Tirkan herfa" x" kirine weku işareta 
derbdane u daninç keleka reqeman. Di qlaviyeyen 
İngilizi, Emeriki, Fransizi ô gelek welaten di de 
herfa "x "di nav herfan de ye, ne di nav reqeman 
de. 

Devrimci Çözüm dergisinin 
9 . sayısı bölücülük pro-
pagandası yapıldığı ge-
rekçesiyle toplatılırken yazı iş
leri müdürü Hatice ONARAN 
ise derginin 8.sayısındaki 4 
yazı gerekçe gösterilerek tu
tuklandı. 

İBDA-C Taraf dergisinin 
33.sayısı, Meclise "Melanet': 
denilerek hakaret edildiği ge
rekçesi ile toplatıldı. 

Eylül' 92 sayısında ki 
"Ulusal Sorun" başlıklı yazıda 
bölücülük propagandası ya
pıldığı gerekçesiyle Partizan 
dergisi eski yazı işleri müdürü 
Kenan BOZTAŞ hakkınd'a 2 
yıl hapis ve 75 milyon lira para 
cezası verilirken, dergi hak
kında da ı ay kapatma cezası 
verildi. 

Yayın hayatına yeni baş

layan Alınteri gazetesi, "İşçi 
Sınıfı Kürt Soruruna Duyarsız 

Kalabilir mi?" başlıklı yazıdan 

dolayı toplatıldı. 

Azadi Gazetesi'nin 7-ı3 

Kasım tarihli 78.sayısı bö
lücülük propagandası yapılda 

gerekçesiyle toplatıldı. Rev
dem Dergisi'nin 2.-sayısıda aynı 
gerekçe ile toplatıldı. 

Mücadele Gazetesi'nin 
39.sayısı, Devrimci-Sol pro
pagandası yapıldığı ge
rekçesiyle toplatıldı. 

Genelkurmay Başkanlığı, 

mahkemelere, hükümet ve par
lementoya yönelik olduğu an
laşılanbir açıklama yaparak; 
yargı mekanızmasının iyi iş

lemesini ve eksikliği duyulan 
yasaların ivedilikle çı

karılmasını istedi. Açıklama 

da,Genelkurmay'ın · bügüne 
kadar özgür Gündem'in ı ı2 ve 
Aydınlık gazetesinin de 6 sa
yısı hakkında suç duyurusunda 
bulunduğu belirtildi 

ANTEP'TE 
AÇLI~ 
GREVI 

Antep DEP il merkezinde, 
devletin Lice'deki katliam gi
rişimini protesto etmek ama
cıyla, 3 günlük bir açlık grev 
yapıldı. 

30 Ekim-3 Kasım tarihler" 
arasında yapılan açlık grevin 
çok sayıda yurtsever katıldı. 

Açlık grevinden sonra yapıla 
açıklamada "Açlık grevimizle, 
devletin Kürdistan'da yaptığ 

son Lice katliamına tepkimiz · 
göstermeye çalıştık. Amacımız, 
belirli oranda da olsa basın yo
luyla, katliama, yakıp yıkmay 
karşı kamuoyu oluşturmak, in
sanları duyarlı hale ge
tirmekti. .. Eylemimiz, değiş· 

çevrelerden ilerici ve yurt
severlerin katılımıyla güç
lenerek, amacına ulaşmış tu." 
denildi. 

jane. Tirkan ji bo di qomputere nivisandine de 
qlaviyeyen Tirki çekirine, kare rewşenbiren xwe 
hesan kirine. Em Kurd? Em kurd, rebenen xwede, 
ki ye ji rewşenbiren me re qlaviyeke çekit ku em ji 
rewşenbiren Tirkan paş ve neminin. Heta em 
rezeke binivisinin yen Tirkan deh rezan 
dinivisinin u gotina wan ser ya me dikevit. Bi vi 
awayi ji her ew serdest u em ji bindest diminin. 

Ji bo rewşenbiren Kurd xwe ji ve 
xwekemditine u paşvemane rizgar bikin ne lazime 
ew biçin elfaba xwe bikin wek ya Tirkan u 
belayen hej mezintir ji xwe re çekin. Ya hesan ewe 
ku em qlaviyeyek Kurdi ji xwe re bi karbinin, ne 
elfabeyek "nu" çekin. 

Ere gelek kesan derde xwe kirine kumiken li 
ser "i", "i, "u" ,"e" ya Kurdi. Ew dibejin xwendin 
u nivisan~ina van herfan zor e.Dibit ku 
nivisandina van herfan ji kesen haye wan ji 
imkanen teknike neheyi re zor bit. Le xwendina 
van herfan? Hinek dihejin (li rapora civinen Ens
tituya Kurdi li Stenbule binere, rojnama Azadi 29 
tebax-4 ilon 1993, rupel 5)" i" u" i" şaşitiye texin 
sere xwendevanen bi elfaba Tirki mezin buyin. 
Lewra çetire cm "i "u '1i "ya xwe bikin wek "ı "u 
"i" ya Tir ki. ldia ner~ste. Çi ma? Zori ~n ji şaŞbun 
ne di kumike" i" ye de ye;" İ "bi kumike xwe ji" 
i" ya Tirki vedere u xweş tete vaverkirin. Heger 
ku zoriyek hebit di "ı" ya Kurdi u "i "ya Tirki de 
ye. Dibit ku yen ji bere Kurdi nexwendibin van 
herdu herfao baş ji hev vaver nekin, le hele gava 
xwendevaneke herfa "i'' ya Kurdi nas kir ji xwe ve 
gerek ew bizanit ku" i "ya bi niqutik" i"ye u ne" 
i" ya Tirki ye. Her çiqas ev "zori" ji xwen
devanen bi Tirki dizanin re berbiçav ji bit, ji bo 
kurdi xetera zoriya bingehin ya di ragihandina 
navnetewi de, bikaranina "ı" ya Tirki ye di ciye 
"i" ya Kurdi de. Ji her ku dine u teknika nu "ı" 
ya Tirki nas nakin. 

Weki di, ke gotiye ku divet hemu kesen zi
mantirk jiberxwe ve bikaribin bi Kurdi bixwinin 
u binivisinin?! Heger xwendevanen Kurd e ku bi 
elfaba Tirki mezin bune, bixwazin feri Kurdi 
bibin lazime ew xwe bibin her bare binbuna "i" u 
"i" ya Kurdi. 

Em bejinme kumike li ser "i "u "u"ye rakir, 
erne çi ji ye "e" ye bikin? Kes bersiveke ji ve re 
nadit. Diyar e derde pirr kesan ne munaqeşa li ser 
elfabe ye le li ser bi qomputer u daktiloye 
nivisandina van çend herfen Kurdi ne. Ji bo ça
reyeke ji derde wan kesan re bibinim ez qla
viyeyek Kurdi ji bo Macintosh u yeke ji bo 
makinen IBM ango PC-e belaş diyari hemu rew
şenbiren Kurd dikim. Li jere nav u navnişana xwe 
ji dinivisinim. Kese bivet dikarit bi nameyeke dax
waza xwe bigihinit min. Ez soz didim ku ji her 
kese ku bixwazit re, di disketan de qlviyeyek bi 
Kurdi rekim u rebera bikaranina we ji pe re. 
Carek di dibejim, çekirina qlaviyeye pirr hesan e. 
Programek biçuk bi nave ResEdit, ji bo ma
cintosh, heye ku re didit ku mirov ji xwe bixwe re 
qlaviyeyeke bi dile xwe çekit. 

Ü carek di vedigerim ser gotinen Cemil Gun
dogan yen qelew. Hebuna elfabeyek xweser u 
cudabuna ji elfabeya Tirki şanaziyeke - bo me 
hemu kurdan. Sed silarn u rezdari bo Celadet Be
dirxan ku ji beriya elfaba Tirkan ya bi tatini dest 
bi amadekifina elfaba Kurdi ya bi latini kir u date 
runandin. Parastina ve elfabe ne paşveroyitiye, ne 
hişkbaweritiye ,ne ji nijadperestitiye ye. Belku ji 
xwenaskirin u parastina xweseriyen kultura 
Kurdi ye. 

Ez gelek "rewşenbiran" nas dikim ku ji tesira 
Kemalizme şewlaH! li her have xwe ji wek etamete 
paşvemane dihesibinin. Lewra dibejim, heger pa
rastina elfaba Kurdi paşveroyiti bit ez paşvero 
me, heger li dijderketina wekkirina elfaba Kurdi 
wek ya Tirki parastina statukoye bit ez parezkare 
statukoye me, heger Kurditi bi Tirki bit ez cihu 
me.Li ser ve navnişane hun dikarin qlaviyeyen 
Kurdi ji min bixwazin: 

Arif Zerevan, C/0 Kurdiska Riksforbunder 
Box:49090 100 28 Stockholm-SWEDEN 
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<> 

II nsanlar, tarihleri boyunca, çeşitli sorunları çözmek 
için değişik düzeylerde hep savaşmışlardır. İnsanlık ta
rihinde savaşsız günler yoktur ve savaşlar, her zaman 
insanlık için can, mal ve kültürel açıdan büyük kayıplara 
yolaçmıştır. Kimi zaman, çözümü görüşmeler yoluyla 
olanaklı olan sorunlar dahi, ya görüşmeler yoluyla çö
zülememiş ya da görüşme ve anlruıabilme yoluna hiç 
başvurulmadan savaş yeğlenmiştir. Kimi zaman da baş
kalarını köleleştirerek onların çok yönlü zenginliklerine 
el koyma temelinde yürütülen çabaların bir ürünü olarak, 

· haksız savaşlar gündeme gelmiştir. Bu da, daha sonra 
patlak verecek olan yeni savaşları koşullandırmıştır. 

Kimi zaman da mazlumlar ya da önceki savaşlarda kay
bedenler, haklarına yeniden kavuşmak ve saldırganın 

zulmüne son verip özgürleşrnek için savaşa başvurmak 
zorunda bırakılmışlardır. 

Savaş, teorik olarak her zaman bir insanlık suçu ol
makla beraber, sosyalist terminolojide, bu sonunc:rusuna 
haklı savaş(lar) denir. Bazen barış ve insana yaraşır bir 
yaşam arzusunu gerçekleştirmek, savaşsız olanaklı de
ğildir. Mazlumlar, bu yüzden kendilerini savunma ve 
gaspedilen haklarını geri alma hakkına sahiptirler. Bu 
amaçla gündeme gelen savaşların sorumluluğu,sorunu 

barışçıl yollarla çözmeye yanaşmayıp uzlaşmaya sırt çe
viren saldırgan ve işgalci tarafa aittir. İnsanlık tarihine 
bakıldığında, sadece bu tür savaştarla elde edilen ka
zanımların kalıcı olabildiği ve giderek barışın ku
rulabilmesine katkıda bulunduğu görülecektir. 

Savaş, siyasetin bir tür devamıdır. Her türlü sömürü 
ve eşitsizlik; savaşların asıl kaynağı ve sebebidir. Sö
mürü ve eşitsizlik, değişik tarihsel süreçlere denk düşen 
biçimler almıştır. Sömürenler her zaman bunun devamını, 
sömürülenler ise buna son vermeyi istemişler, bunun 
için değişik düzey ve biçimlerde savaşmışlardır. Bu, sö
mürüyü reddeden bir özgür yaşam kavgasıdır. Bu kavga 
hala bitmemiştir. 

Zenginlikleri paylaşma kavgası, sadece bu iki temel 
cephe arasında gündeme gelmemektedir. Tarihin belli 

·dönemlerinde zenginiikierin yeniden "paylaşılması" ile iJ-. 
gili sorun, değişik sömürücü gruplar arasında da sık sık 
savaşlara yolaçmıştır. Tarihteki en büyük ve en kanlı sa
vaşlar, bunların kendi aralarındaki kavgalar sonucunda 
başlamıştır. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının ge
tirdiği tahribat hala insanlığın belleğinden silinmemiştir. 
İran -Irak Savaşı'nın ve hala eski Yugoslavya cum
huriyetlerinde devam eden savaşın yol açtığı yıkım ve 
bunun sonucu olan kan ve gözyaşlarının hesap ve ki
tabını tutmak, bugünkü teknik olanakların da sınırını aş
maktadır. 

Ancak, savaşın her türlüsü kanlı ve yıkıcıdır. Sa
vaşın, Vietnam'da yolaçtığı yıkımın gerçek bilançosunu 
çıkarmak olanaklı değildir. Böyle bir bilanço çıkarmak biz 
Kürtler için ise hiçbir zaman mümkün olmayaca.k. Ancak, 
Kürdistan'ın her köşesinde yaşanan insanlık dramı bu 
yazıyı okuyacak olan herkesin bizzat tanık olduğu ger
çeklerdir. 

Savaşa Karşı İnsanlık 
Buna son vermek olanaklıdır; insanlığın layık olduğu 

ve istediği de budur. Bu uğurda çok kavga verilmiştir ve 
veriliyor. 

Savaş, kimi teorisyenlerin öne sürdüğü gibi, insanın 
doğasında yatan bir olgu değildir. İnsana savaşsız bir 
yaşam yakışır. Bu yüzden de insanlık, savaşlada dolu 
bir tarihe sahip olduğu için üzgündür. Dünün insanı üz
gündür; bugünün insanı da üzgündür; yarının insanı ise 
daha da üzgün olacak. Bizler, yani bugünün insanı, 

dünün savaşlarını nasıl yargılıyorsak, yarının savaşsız 
dünyasının insanı da, günümüzün vahşet derecesindeki 
savaşlarını kuşkusuz yargılayacaktır. 

Savaş yıkımdır, kandır; insanların yaşayabileceği en 
büyük felakettir. Bütün değerlerin büyük oranda kaybıdır 
ve en kötüsü, insan olmaya yakışmayan bir tavırdır; bir 
insanlık ayıbıdır. Sorunları çözmeye çalışmanın en ilkel 
biçimidir. 

İşte bu yüzdendir ki, insanlar, savaş denilen bu acı 
olayı yaşamlarından tamamen atma becerisini gös
terememişlerse de, tarih boyunca hiç olmazsa daha az 
yıkım getirmesini sağlamak için, savaşı bazı kurallara 
bağlamak istemişlerdir. Bu kurallar, insan sevgisi ve in
sana saygı açısından tarihe paralel olarak ge
lişmiştir.Günümüzde bu, insana duyulan sevgi ve hukuk 
açısından oldukça gelişkindir. Buna rağmen, dünyamızda 
yaşanan savaşların vahşeti ise gözler önündedir. Öyle 
bir vahşet ki, sebepleri ne olursa olsun, günümüz in
sanının yapabileceklerinin çok çok ötesindedir. Bu yüz
den de insanlık, hem üzgündür hem de utanıyor. 

Ancak çağımız insanının; tarihin, savaşları en fazla 
reddeden kuşağı olduğunu yine de iddia edebiliriz. 

Aşağıdaki eylemler, bugün insanlık tarafından savaş 

Medya Güneşi, 16 -30 Kas1m 1993 13 • 
.. 

Savaş Uzerine Notlar: 

SAVAŞ 

• 
ve 

INSANLIK 
S. Bengin 

suçu olarak kabul edilir ve insanlık bunların savaşlarda 
tekrarlanmaması gerektiği konusunda hemfıkirdir. Bun
lar, üzerinde en fazla durulanların yalnızca bazıları ... 
Ancak yine de en fazla işlenen suçlardır: 

Her yaş ve gruptan bütün siviilere zarar 
vermemek, öldürmemek, en doğal ve temel hak 
olan, insanın yaşama hakkına saygılı olmak; 

Kadınlara tecavüz etmemek; 
Küçük yaştaki çocuklardan savaşçı olarak 

yararlanmamak; 
Esir ve tutokiolara işkence yapmamak ve 

öldürmemek; 
Yarahiara en kısa zamanda tıbbi yardım 

yapmak; 
Toplu katliamlara sebep olan silahları kul-

lanmamak; · 
Konut, ekin, hayvan, orman ve su kay-

naklarına zarar vermemek; 
İnsanları göçe zorlamamak; 
Aracı, elçi ve gazetecileri öldürmemek; 
Bu suçlara karşı, insanlık korunmaya çalışıldığı 

zaman, suçun nerede ve kimin tarafından işlendiğine ha
kılmaz. Savruıan tarafın haklı ya da haksızlığına da ha
kılmaz. Bunun istisnası yoktur. Hangi düzeyde ve hangi 
amaçla olursa olsun, savaşan bütün taraflar, savaş suçu 
işlememe sorumluluğunu taşırlar. 

Çağımız insanının ilerici kesimi bu konuda hem
fikirdir; ve insanlık adına bütün bu hakların en ön saf
lardaki savunucusudur. Bu, tarihi bir sorumluluktur. İn
sanlığın ortak davası uğruna yüzyıllarca verilen 
mücadele sonucunda, sözkonusu ilkeler, bugün dünya 
kanunu gücüne ulaşmıştır. İşte bu yüzdendir ki, bugün 
hemen hemen bütün dünya devletleri; çeşitli uluslararası 
anlaşmalar, kurumlar ve Birleşmiş Milletler düzeyinde 
bu konuda teminat vermek zorunda kalmışlar; bu ey
lemleri suç ilan etmişlerdir. Ne yazık ki, buna rağmen is
tisnasız bütün savaşlarda bu suçlar işleniyor. Savaş 
uzadıkça, bu suçlar daha sık ve daha büyük ölçekte iş
leniyor. 

Evet, savaş başlıbaşına korkunç bir insanlık su
çudur; ve eğer yukarıda anılan yasaklar da savaşta tek
rarlanıyorsa, savaş vahşet olur. Bu suçların işlenmesi 
ya da yukarda sözü edilen sorumluluklara uygun dav
ranılması; insana olan sevgi, insanın yaşama hakkına 
duyulan saygı ile doğrudan ilintilidir. Savaş suçu sa
yılan eylemler, savaşan tarafların sosyal, kül
türel ve demokratik gelişmişlik düzeyine pa
ralel olarak sıkça ya da az işlenir. Sayaş, 
insanın bu genel gelişmişlik düzeyini giderek 
çok daha geri bir düzeye düşürür. Savaşta bu 
suçların işlenıneye başlanması ile birlikte, bu 
suçların dolaylı ya da dolaysız failieri için 
insan olmanın özellikleri çürümeye başlar ve 
sonunda da yokolur. 

Savaş Psikolojisi 
Savaş ve insan sevgisi kavramları birbirini yadsıyan 

kavramlardır. Savaş, yenmek için öldürmek demektir. 
Bazen gerekınediği halde öldürmeyi öğretir. Bazen de 
yaşamak için öldürmeyi gerektirir. Bu da, insanların dü
şünme, hak tanıyabilme ve başka insanları sevebilme 
yeteneğini öldürür. Böyle bir insan, suç diye bir kavram 
tanımaz; "Ben savaşıyorum, görevim, önüme çıkan her
kesi öldürmektir'' der. 

Bu, normal bir insan olmayı terketmenin baş

langıcıdır. Savaş, savaşçının insana olan sevgısını 
yavaş yavaş yokeder. Bu, bütün savaşların yolaçtığı 

· ruhsal bir yaradır. 
Bunun olumsuzluk derecesi; savaşın kapsamı, sü

resi ve savaşçının kültürel gelişkinliği ile yakından iliş
kilidir. Kültür, insanın insanı sevebilme yeteneğini güç
lendirir. Kültür faktörünün rol oynamadığı bir savaş, 

barbarlık olur. Böyle bir savaşta amaç, yalnızca yenmek 
değil, aynı zamanda tahrip etmek ve acı çektirrnek olur. 

Savaş cephesindeki silahlılar, kısa bir zamanda, far
kında olmadan, insani duygular açısından giderek yok
sullaşır, insan sevgisini yitirirler. Savaş ve insanlık suç
larını, emirle ya da kendiliğinden, çok rahat bir biçimde 
işieyebilen insan tipi haline gelirler. Böyle bir insan. için, 
suçsuz insanları öldürmek ile öldürmernek arasındaki 
fark, o an için çok küçülür; hatta giderek ortadan kalkar. 
Bu ruhsal yara moral değerleri de tahrip ederek, daha 
da büyür ve kişiyi kontrolden çıkarır. 

Bu kişiler, herşeyi ve herkesin tutumunu, kendisine 
taraftar ve karşı olmak temelinde değerlendirirler. Sivil 
insanları da kendileri kadar savaşa taraf olarak kabul 
ederler. Bu yüzden de sivil insanların, kendilerini des
teklemek ve karşı tarafı vurmak zorunda olduklarını sa
nırlar ve buna göre mua~ele yaparlar. Sivilleri kendi ye
nilgi ve başarısızlıklarından sorumlu tutarlar. Bu basit 
savaş mantığı, sivillerle ilişkiler açısından tayin edici rol 
oynayan psikolojik bir faktördür. Böylece giderek, ·:ya 
benim yanımda yeralacak ve savaşacaksın, ya da· düş
manıının dostusun" mantığı doğar. Savaşa doğrudan 

taraf olmayan çevreleri , giderek hain ve işbirlikçi ilan 
eder ve buna göre de eylem geliştirirler. Böylece si: 
viller, en önce de kırsal alanlar, iki ya da daha fazla sa
vaşan taraf arasında sıkışırlar. Tarafın biri gelir vurur 
gider, öbür taraf gelir aynısını yapar. Böyle bir kişi, 

savaş günlerinde işlediği bütün !suçların bir de- · 
ğerlendirmesini ancak sivil yaşama döndükten sonra 
yapma fırsatını bulur. Pişmanlık duygusu onu ağır bir 
psikolojik hastalığın derinliklerine çeker ve ateşler içe
risinde yanıyormuş gibi acı çekmeye bruılar. Vietnam 
Savaşı'na katılan Amerikalı askerlerin bir kısmı, bugün 
acılar içinde kıvranarak yaşamaktadırlar. Savaş sah
nelerini ve işlediği suçları çok iyi hatırlayan bu insanlar, 
korku ve pişmanlık duygusunun verdiği acılar içinde; ku
durmuş bir insan görünümü vermemeleri için yüksek do
zajlı uyuşturucu ilaçlarla uyuşturulurlar. Bunlar savaşın 
hayatta kalan sadece bir kısım kurbanlarıdırlar. 

Ya diğerleri? Birçoğu sivil yaşama döndükten hemen 
sonra hırsızlık, para için adam öldürme, yol · kesme, 
uyuşturucu kaçakçılığı ve daha başka adi işlerle uğ

raşan tipler olmuşlardır. Bunlardan çok azı eskiden 
üyesi oldukları topluma tekrar ayak uydurabilmiş, nor
mal insan gibi düzenli bir hayat kurabilmiştir. 

Kürt köylerini yakan, suçsuz insanları gelişigüzel 

boğazlayan, çocuk ve kadınları öldüren askerleri de, 
böyle bir geleceğin beklediği, kuşku götürmez. 

İnsanlar, doğaları gereği, savaşın neden olduğu 
bütün tahribatları, kan ve acıları kaldıracak kadar sağ
lam ve güçlü değildirler. Herşey ile birlikte kendileri de 
tahrip olurlar. Savaş, insanın sosyal ve ahlaki gelişim 
doğasını en fazla tahrip eden olgudur. 

Bu, iç savaşlarda da böyledir ve çoğu zaman daha 
tahripkar ve korkunç olur. İnsanlıktan bu kadar uzak
laşan ve savaş suçlusu durumuna düşen insanlar, kendi 
halklarına karşı da aynı oranda insafsızlaşabilirler. 
Kendi halklarına, işgalci, zalim bir ordu kadar ya
bancılaşabilirler. 

Parantez içinde belirtmek gerekir ki, iç savaşlarda 
bu tür baskıya maruz kalan bir halk, giderek "güçlü" ta
rafın yanında yeralır. 

Haklı savaşlar bir yana, genel olarak savaş, insanca 
bir eylem değildir. Ancak yine de patlak vermesi du
rumunda, savaşın kurallarına göre yürümesini ve doğ
rudan taraf olmayanların hiçbir surette öl
dürülmemelerini sağlamaktan, siyasal organlar, mutlak 
olarak sorumludur. Savaş-ın siyasal sorumluluğunu, sa
vaşı idare eden siyasal kurumlar taşır; bu yüzden de sa
vaşta suç işlenmemesini sağlamak; eğer birileri suç iş
liyorsa, suçluların zamanında yakalanıp 
cezalandırılması ve sözkonusu suçların mutlak olarak 
tekrarlanmamasını sağlamak, onların so
rumluluğundadır. 

Askeri önderlik ise savaşın pratik sorumluluğunu ta
şıdığı için, savaş cephesinde işlenen suçlardan da, ka
nunlar karşısında herkesten önce sorumludur. Savaşta 
suç işleyen bir askerin, er olsun general olsun, basit bir 
katilden, ad.i bir suçludan hiçbir farkı yoktur; ya
kalanması ve cezalandırılması gerekir. Eğer bu ya
pılmıyorsa, siyasi ve askeri önderiikierin bilinçli ve 
planlı olarak bu suçların işlenınesini teşvik ettikleri 
açıktır. Böyle bir durumda, ulusun ve insanlığın onur ve 
haklarını korumak, toplumun insani duygular açısından 
çürümemesini sağlamak; ilerici ve onurlu insanlara, en
tellektüellere, hukukçulara, işçilere ve öğrencilere 

düşer. Dünyanın birçok yerinde tanık olduğumuz savaş 
suçluları ile ilgili yargılama olaylarını, Kürdistan'ı işgal 
eden, geri hukuksal kurallar ve kör milliyetçilik temelleri 
üzerinde kurulu bulunan devletlerde görmek olası de
ğildir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



14 • Medya Göneşi, 16 -30 Kasım 1993 

Mehmet Hamidalıoğlu 'nu kaybettik 
Bizimle bir süreci paylaşan mücadeleci bir ar

kadaşı kaybettik. 
Hamidanoğlu, geleceğe güvenle bakıyordu. 

Kavga günlerine, yaşanılacak güzel günlerin ol
duğuna inanıyordu. Kavganın da yaşamın da 
güzel olduğuna inanıyordu. Kavganın da yaşarnın 
da en güzel günlerine hazırlanıyordu. Bu günleri 
göremedi. Çok vakitsiz bir ölümdü. 

Mehmet Hamidanoğlu; 
195'te Urfa'nın Siverek kazasına bağlı Gür

zano köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Si
verek'te yaptı. Diyarbakır Üniversitesi Fen Fa
kültesi'nde okudu. Ailesi geçici olarak 
Diyarbakır'da oturuyordu. 

Yurtsever devrimci düşünceleri Siverek'te orta 
öğrenimi sırasında edindi. Bölgede sayılı siyasi 
kadrolardan biriydi. 1978'in başlarınd~ T-KDP/ 
KUK örgütüne katıldı, üstdüzeyde (MK üyesi ola
rak) yöneticilik yaptı. 12 Eylül'den sonra yur
tiçinde barınma koşulları kalmadı. Böyle bir or
tamda, 23 Mart 1980'de KUK'un üyesi ve değerli 
bir militanı olan kardeşi Kerim Hamidanoğlu Di
yarbakır'da "karanlık güçler" tarafından şehit edil
di. Bu elim olay için "kardeşim Kürdistan da
vasında şehit olmuştur. Özgürlük ve 
bağımsızlıktan daha değerli bir şey yoktur dedi. 
Her bakımdan koşullar aleyhinde gelişiyordu. 
1980 sonlarında Almanya'ya gitti, siyasi iltica 
başvurusunda bulundu. Faşist cunta orada da pe
şini bırakmadı. Türk hükümetinin iade istemi üze
rine Mart 198ı'de Alman resmi makamları ta
rafından yakalandı, 39 gün Köln'de tutuklu kaldı. 
Alman ve uluslararası kamuoyunun baskısıyla ser
best bırakıldı, iki yıla yakın bir süre Almanya'da 
illegal olarak kaldı. 1981 'den beri Almanya'da po
litik mülteci olarak yaşıyordu. Evli, 9 yaşında 
Hoja ve 2 yaşında Rodi adında iki çocuk ba
basıydı. Devrimci kişiliği yanında çok iyi bir aile 
babasıydı. 

Engin bir yurtsevedille dolu mücadeleci bir 
insandı. Siyasi ve örgütsel mücadelesinde ve ki
şisel yaşarnında bunu ispatlayan bir devrirnciydi. 
Teorik bilgisi siyasal beceri ve üretkenliği, ha
reketli kişiliğiyle yol gösterici bir kadroydu. 

1982 yılında Almanya'da bazı iç sorunlardan 
dolayı KDK'dan ayrıldı. "Kürdistan Devrimcileri" 
(Şoreşgeren Kurdistan) adıyla bir grup oluşturdu. 

ADANADEP 
1. OLAGAN KONGRESİNİ YAPTI 

Sakir Güçeyü 
ADANA- Demokrasi Partisi Adana l.Olağan 

Kongresi, 31 Ekim tarihinde çevre il ve ilçelerden 
gelen DEP yöneticileri, çeşitli demokratik kitle ör
gütleri temsilcileri ve duyarlı Adana halkının katılımı 
ile gerçekleşti. 

Kongre; DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar 
ve diğer şehitler anısına yapılan saygı duruşu ile baş
ladı. Divan üyelerinin belirlenmesinden sonra oya su
nulan bütçe, büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kong
reye katılan DEP Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ilk
konuşmayı yaptı. Konuşmasında günaşın işlenen faili 
meçhul cinayetlere değinen Aydar'dan sonra söz alan 
DEP Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Okutan ise 
devletin Kürt sorununu asmakla, kesmekle çözmek is
tediğini fakat bunun dünyanın hiçbir yerinde çözüm 
getirmediğini, çözümün barışçıl siyasi yollarla müm
kün olacağını söyledi. 

Diğer konuşmalardan sonra tek liste halinde ya
pılan oylamada il başkanlığına Müslüm Kurucu se
çilirken, il yönetim kurulu üyeliklerine Ramazan 
Çetal, Zeynel Yeşiltepe, Nihat Türkmenoğlu, Arif Se
vinç, Emine Adıbelli, İbrahim Yakut, Mehmet Y akış, 
M.Nuri Can, Nazmi Demir, Muzaffer İnce, Şahin 
Kılıç, Tahir Han ve Cengiz Sağlam seçildiler. 

ı 983-1989 yılları arasında bu grubun yö
neticiliğini yaptı. TEYGER'in oluşturulması ça
lışmalarına katıldı. Bir süre bu birliğin yö
netiminde yer aldı. KDK'dan ayrılmış olmasına 
rağmen geçmişine bağlı gönlü emek verdiği ör
gütten yanaydı. TEYGER çalışmaları sırasında 
KDK'dan ayrılışının nedenleri ve geçen süre ile il
gili yaptığı değerlendirmede olgun ve gerçekçi bir 
açıklama yaptı. Daha sonra yakın çevresine: 
"KUK örgütüne büyük emek verdim. Bazen insan 
fiziki olarak arkadaşlarından ayrılabilir ama ruben 
ayrılamaz. Eski arkadaşlarımla ortak yönlerirn 
daha fazladır" diyordu. Son yıllarında çok yoğun 
bir siyasal arayış içindeydi. Siyasal çö
zümsüzlüklerin aşılması için aktif bir çaba gös
teriyordQ. Tüm yurtsever çevrelerle dostane iliş
kiler içindeydi. Herkes için elinden geleni 
esirgemiyordu. Devrimci çevrelerde tanınan, se
vilen ve ağırlığı olan bir kadroydu. Kürt ulusal ha
reketinin toparlanması, her düzeyde birliklerin ku
rulması en büyük arzusuydu. Kürt örgütleri 
arasında başlayan cephe çalışmaları , hayatının 
son aylarında, onu sevindiren ve gururlandıran en 
önemlı olaydı. Mücadele arzusuyla doluydu. 
Bunun için de olsa büyük bir yaşam isteği du
yuyordu. 

"Karın zarı kanseri" denilen, bügüne kadar 
dünyada sadece 50 örneğine rastlanan bir kanser 
türüne yakalandı. Birbuçuk yıllık yoğun bir tedavi 
gördü. Kalırolası bu amansız hastalığın pen
çesinden kurtulamadı. ı2 Ağustos ı993 günü 
Köln'de aramızdan ayrıldı. Onu, siyasi yaşamının 
en verimli çağında kaybettik. Hepimiz için, hal
kımız için acı bir kayıp oldu. 

Cenazesi, hak ettiği bir saygınlıkla, içinde yer 
alıp emek verdiği KUK örgütü tarafından Köln'de 
düzenlenen bir törenle Kürdistan'a gönderildi. Tö
rende tüm Kürdistanlı siyasi örgütlerin temsilcileri 
hazır bulundu. Gurur veren anlamlı ve onurlu bir 
salıiplenmeydi. Siyasi ayrılıklarunız, iç so
runlarımız ne olursa olsun, değerierimize sahip 
çıkmasını bilmeliyiz. Bu anlayışı, bu geleneği ko
rumalıyız, geliştirmeliyiz. Ölüm, önüne ge
çilemeyen bir olaydır, Ama ölümden ölüme fark 
vardır. Onun ki gibi genç ve siyasal verimliliğin 
en olgun çağındaki ölümler acı veriyor. Ka
bullenilmesi zordur. Kürdistan'dan çok uzaklarda, 

ülke ve ulus özlemi dolu bir ölümdü onunki. Süt
günün, mültecilik ve muhadrliğin dayattığı bir 
ölümdü. Çok daha düşündürücüdür. Elbete bir 
kader değildir bu. Ama yaşanılan bir gerçekliktir. 

ı2 Eylül1980 askeri-faşist darbesinin yakın ta- · 
rihirnizde önemli bir yeri vardır. Türk Devletinin 
zindan ve hapishanelerinde, dayatılan ağır ko
şullarda yüzlerce devrimci, gençliğinin ba
harındayken saflarımızdan ayrıldı. Oruareası sakat 
kaldı. Bir o kadarı da aldığı hastalıklardan dolayı 
dışardayken aramızdan ayrıldı. Türk Devleti, ulu
salleurtuluş hareketimizin en genç ve en dinamik, 
en verimli ve en üretken unsurlarını yok etmenin 
yöntemlerini uyguladı. Bunu içerde ve dışarda 
bugün de uygulamaya devam ediyor. Kural ta
nımaz açık bir imha savaşıdır bu. İşkencede kat
ledilen tutuklu, dağbaşında öldürülen gerilla, 
köyde ve şehirde kurşuna dizilen yurtsever bu 
imha planının kurbanıdır. . 

Bir benzeri de yurtdışında yaşanıyordu. 
ı 980'den bu yana yurtdışında çok sayıda değerli 
insanırnızı kaybettik. Bir kısmı gördüğü iş
kencenin izlerini taşıyordu. Bir kısmı ülkesinden, 
halkından ve sıcak mücadele alanlarından kop
manın ızdırabı içindeydi. Bir kısmı siyasal çö
zümsüzlüklerin yükü altında eziliyordu. Çoğunu 
genç yaşta, en verimli çağlarında kaybettik. 

ı985 'te Paris'te Yılmaz Güney'i kanserden kay
bettik. 

ı985'te İsveç'te TKSP yöneticilerinden Mus
tafa Budak'ı (Ape Selim) sirozdan yitirdik. 
1990'da Almanya'da TSK yöneticizi Zeki Adsız'ı 

· kanserden kaybettik. 199l'de İsveç'te KUK'un de
ğerli bir kadrosu Mehmet Altan'ı kanserden yi
tirdik ve en son olarak 12 Ağustos 1993'te Al
manya'da Mehmet Harnidanoğlu'nu kanserden 
kaybettik. Elbette adını unuttuğumuz daha baş-
kaları da vardır. ' 

Mehmet Harnidanoğlu'nu ve onun şahsında 
hepsini saygıyla anıyoruz. Hepsinin anılarını ya
şatmak bizlerin görevi olmalıdır. 

Bir mücadele arkadaşı, bir dost, yüreği pırıl 
pırıl bir Kürt devrirncisiydi. Mehmet Ha
midanoğlu yine de bizimle yaşıyor. 

1 

Selim MURAT 

• 

ADANA ve MERSIN 
TEMSİLCİLİKLERİMİZ AÇlLDI 

ADANA-MERSİN (Medya Güneşi)-Gazetemizin 
Adana temsilciliği, 30 Ekim'de düzenlenen açılış tö
reniyle çalışmalanna başladı. Açılış ~örenine, Adana DEP 
il yönetiminden, sosyalist basından, Işçi Partisi'nden tem
silcilerin yanısıra İstanbul büromuzdan Abdullah Kıran 
ve Mahmut Metin arkadaşlarımız da katıldılar. Çok sa
yıda davetlinin hazır bulunduğu açılış töreni, Adana tem
silcimiz Ramazan Çetal'ın, Kürt halkının ulusal de
mokratik mücadele mirasına sahip çıkmaya devam 
edeceğimizi; görev ve sorumluluklanmızı, oku
yuculanmızın bizlerle paylaşınası oranında daha geniş 
kitleleri kucaklayarak yerine getireceğimizi vurgulayan 
konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan gazetemizin 
yazıişleri müdürü Abdullah Kıran, Kürtçe olarak yapuğı 
konuşmada, Kürt gazeteciliğinin gelişimine değinerek, 
Medya Güneşi'nin Kürt gazeteciliği içindeki yeri ve bu
güne kadar izlediği yayın politikası ve ilkeleri konusunda 
bilgi verdi; karşılaştığı sorunlan ve baskılan anlattı. 

Newroz Ateşi, Komal, Azadi, Emeğin Bayrağı, Ba- Adatıa Temsilciliğimizili açılış töreninden bir görünüm. 
rikat, Gerçek, Özgürlük Dünyası, Kurtuluş, Partizan ve Özgür Mersin temsilcimiz Hamdullah Karakelle'nin, yurtsever ve 
Gelecek Adana temsilci ve muhabirierinin gönderdiği da- sosyalist basın temsilciliklerinin, aynı zamanda DKÖ'ler ve ile
yanışma mesajlan okunduktan sonra, bir Kürt ozanı, ko- rici basınla diyalog ve dayanışma aracı olduğuna; sosyalist 
nuklara ulusal ezgilerimizden derlenmiş minik bir konser dergi ve gazeteler üzerindeki baskılann, daha sıkı ve örgütlü 
sundu. Tören, ozanımızın beğeniyle karşıtanan konseriyle bir dayanışma ile aşılabileceğine değindiği konuşmasıyla baş
sona erdi. !ayan törende, yazişleri müdürümüz Abdullah Kıran da Kürtçe 

Mersin temsilciliğimiz ise, temsilcilik binamızda dü- bir konuşma yaptı. Açılış törenimize Hevdem, Azadi, Kur.tuluş 
zenlenen bir törenle 31 Ekim'de açıldı. Mersin tem- ve Emek dergi ve gazetelerinin Mersin temsilcilikleri ile IHD
silciliğimizin açılışında da taraftar ve dostlanmızla bir- Mersin Yönetim Kurulu'ndan bir yurtsever mesaj gönderdiler. 
liktey dik. 
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AVRUPA'DA PKK EYLEMLERİ 

Haber Merkezi- PKK taraftarları Lice kat
liamını protesto etmek amacıyla, 4 Kasım tarihinde, 
başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ül
kelerindeki Türkiye temsilcilikleri ve kuruluşlarına 
karşı eylemler düzenlediler. Almanya'nın Wiesbaden 
kendindeki bir restoranta atılan molotof kokteyli yü
zünden çıkan yangında Selim Çevik (31) ölürken, 9 
kişi de yaralandı. · 

Londra, Bem, Köln, Essen, Hannover, Münster 
ve Stuttgart'taki Türk konsoloslukları ve tem
silciliklerille yönelik eylemlerde can kaybı olmazken, 
THY bürolanna ve bankalara yapılan saldırılarda ise 
büyük hasar meydana geldi. 

Saldırılardan sonra, Alman Kriminal Polis'i BKA 
ve GSG-9'a mensup Almangüvenlik kuvvetleri, 4 Ka
sım akşamı Kurd-Ha'yı bastı. Kurd-Ha tarafından ya
pılan açıklamada, baskının "Türk devletinin hedef 
göstermesi sonucu" olduğu belirtildi. 

:-.; 

İHD'den "Düşünceye ve Basma 
Özgürlük" Kampanyası 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ . 
~ Haber Merkezi- İnsan Haklan Derneği, dü-
~ şünce ve basma yasaklamalar getiren düzenleyen 
~ tüm yasa ve yasa ·maddelerinin teşhirine ve kal
~ dırılınasına yönelik bir kampanya başlattı. Dü
~ 
~ şünceye ve basma özgürlük adıyla başlatılan kam-
~ panyanın ilk etkinliği olan "Basma Brifıng", 4 
~ Kasım günü İstanbul Tabipler Odası'nda yapıldı. 
~ Brifingde, Terörle Mücadele Yasası'na getirilecek 
~ 1 
~ ek maddeler tarşıldı. 
:-..; .. 
~ Kampanya çerçevesinde, TUY AP kitap fu-
~ arında 6 Kasım tarihinde bir imza kampanyası baş
~ latıldı. Etkinlikler 1 O Aralıkta başlayacak İnsan 
:-..; 
~ Hakları Haftası boyunca devam edecek. 

Metin Ozdemir 
Em baş dizanİn 

fell klne 
qatll klne. 

Tekoşllıa netew1 ya gele Kurd 
Bi xwllırijandin u bi hovitiye 
De nikaribe be rawestandin. 

Heval Metin di dile me de dijl. 
B ila sere gele me sax be! 

Mamosteyen Şoreşger u Netewl. 

Hatip Kap,çak 
Şoreşgere Kurd " 

Dildare seı:xwebun ii azadiye ~-
Di 18'e çiriya paşin a 1992'an de 

Li Şemrexe bi bebexti hat. kuştin: .· 
Di salvegera yekeroin a kuştina wl&~ 

Em wi bi burmetbi öırtinin. 

RNK-KUK MK üyesi 

Hatip KAPÇAK (Xebat) yoldaş, 

bağımsız bir Kür
distan için verdiğin 

mücadelede şehit 
düştün; Kürdistan 
şehitler kervanına 

katılıp ölüm
süzleştin! 

Şehit oluşunun 

1. yıldönümünde anın 
önünde saygıyla eği

liyor, mücadeleni sür
düreceğimizeve ta-

. şıdın bayrağı yerde 
bırakmayacağımıza 

söz veriyoruz. 

Rızgarixwazen Netewa Yen Kurdistane (RNK-KUK) 
Kalmar 1 İsveç taraftarları adına; 

ÇETOOMERi 

Môçink Amadekar: Bawer Andok 

BI ARIF ZIMANKUJ 
RE HEVPEYVİN 

Di van demen dawl de, di çapameniya 
Kurdl de peyva "Zimanzane Kurd" pirr te 
bikaranm. Li ser ve yeke, em ji bo xwen
devanen Muçinke bi pey zimanzanen Kurd 
ketin da ku em bi wan re hevpeyvlneke 
bikin. Herçiqas li hole nave gelek zi
manzanen Kurd, peyde kir. A niha em hev
peyvlna xwe ya bi zimanzane KurdArif Zi
mankuj re peşkişl xwendevanan dikin. 

Muçink: Kek zirnankuj, ji kerema xwe re 
tu dikari xwe bi xwendevanen me bidl nas
kirin? 

A. Zimankuj: Ez zef teşekure dikim. Di 
sala 1 940'1 de ez do:xmlş bu ye. Xebaten 
min en li ser zirnan gelek kur u dur in. Min 
zirnan zef Incelemiş kiriye. 

Muçink: Kek zirnankuj, xebaten we yen 
li ser zirnan e Kurdl çewa dest pe kirin? 

A. Zimankuj: Min anlamlş kir ku Ml ev 
zimane Tirkl pere nake. lcar ji ber ve yeke 
ez li ser zimane Kureli çalişmlş bum. Di de
meke kurt de min zimane Kurdl ogrenmlş 
bu. 

Muçink: Yane we bere bi zirnane Kurdl 
nizani bu? 

A. Zirnankuj: Na bave min! Li ku? Di 
dema me de kes! bi zimane Kurdl ko
nuşmax tune bu. Wexta ku min 
ezingvaniye dikir, zimanzanl li ku bu? 

Muçink: Ji were dibejin zimanzane 
Kurd, hun bi çend zirnanl dizanin? 

A. Zimankuj: Ma qey bi zirnam Kurdl 
zanln ji bo zimanzanlye ter nake. De here 
Işe xwe lo! Ez bi Kurdl dizanim, bi Kurdl. 
Te anlamlş kir. 

MADAM ÇILLER U BARESER BAR 
Li Tirkiye baca KDV'e (Baca Bare Ser 

Bar) zede bu. Zedebuna Baca Bare Ser Bar, 
hin kesan acis kir. Li ser ve yeke Madam 
Çiller mecbur ma ku beyanek bi vi awayl 
bike: "Hemwelatiyen min en fedekar, ji bo 
ku ji bela Kurdan xelas bibin; ewe, ji zede 
bac dayina dewlete nerevin. Ma qey kuştina 

Kurdan wusa rihet e. Mesrefe vi karl çiqas 
diçe zede dibe. Erne, wek millet e Tirk, ji 
mesrefe kuştina Kurdan nareye" . 

IT, MIT u TIT=Ecevlt 
Ll Tirkiye her ku diçe hejmara rexistinen 

dewlete yen bi dizi zede dibin. Hata niha IT 
u MiT hebun, lcar TIT jl derket Le carna 
IT, MIT u TIT dikevin hev; bi tene bi kuş
tina Kurdan qirna xwe naynin, hevdu jl di
kujin. Kuştuna serokek qontgerllaye TIT'e 
girt ser xwe. 

Le kefa bave fikra (ramana) TIT'e Ecevit 
li cl ye. Ma we negot mana IT, MIT u TIT 
çi ye? Pirr rihet e. IT, MIT u TIT=Ecevlt. 
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Merxase Ber Dara Sepıye: 

. İhsan Sabri Çaglayangil-cigire 
serokkomare kevn e Tirkiye- di 
biranen xwe de qala didardekirina 
Seroke Serbildana Dersime Seyid 
Riza dike. Bi qayde ku em ji biranen 
Wl h1n dibin, beriya ku ewe 
peşengen serbildana Dersime ben 
daleqandin, de Ataturk ji bo ve
kiririna Pira Singeçe ya li ser Çeme 
Murade, were Elezize . Li gor 
istixbarata ku Berpirsiyare Em
niyete ye Gişt1 Şukru Sokmesuer si
tandiye, de 6 hezar miroven cilsipi 
(ew derpe sip1 dinivise) li Elezize 
ben peşiya Ataturk ı1 je daxwaz 
bikin ku Seyid Riza efı1 bike. Li ser 
ve yeke İhsan Sebri Çaglayangll bi 
wezifeyek taybeti , yane bi wezifa 
beriya ku Ataturk bigih1je Elez1ze, 
Seyid Riza bide 1damkirin dest 
diaveje kar. 

İhsan Sabri Çaglayangil, di 
biraninen xwe de ve wez1fa xwe bi 
vi awayi dinivise:"Di sala 1937'an de 
tatlla resmi rojaŞerniye bı1. De roja 
Duşerne Ataturk be Elezize. Tişte 
ku jimete xwestin' yen ku de werin 
didardekirin bila ben didardekirin' ı1 
gava ku yen cilsipi derkeviı.ı peşiya 
Ataturk bila kar di ser kar de derbas 
bfibe." 

İhsan Sebri bi ve heste , bi ve 
ramane ı1 bi ve wezife dest diaveje 
kar. Ew, hevale xwe ye Macar(nave 
w1 Mustefa ye) ı1 6 kesen din digire 
ba xwe ı1 bere xwe dide riya 
Elezize. Ji ber ku mehkeme(dadgeh) 
tatll e, dozger(savci) daxwaza 
İhsan Sebri qebı11 nake; le bele 
İhsan Sebri dixwaze ku beriya ha
tina Ataturk mesela Seyid Riza 
biqedine. Cigire dozger hevale İhsan 
Sebri ye dibistane ye. Ew, ji İhsan 
Sebri re ewha dibeje:" Tu ji wall re 
bibeje bila rapor bide dozger, ez de 
li ciye wi binerim ı1 tişte ku tu dix
wazi eze bikim." Bi vi awayi rapor ji 
bo dozger te sitandin ı1 hevale Ihsan 
Sebri, li ciye dozger dinere. 

İhsan sebri ı1 hevale xwe( cigire 
dozger) dadger(hakim) li mala wi 
dibinin. U dadger dibeje, " roja 
Şerniye dadgeh nacive, ancax em 
dikarİn Duşerne bicivin ı1 biryar der
xin. Roja Seşeme ji biryara idame 
öınin cih." Le İhsan Sebri dixwaze 

1 :t~~env.A , 
--;7f*l V ~t_f' ı t- 1 tli~i. 1' ,__________ __J 

ku heriya hatina Ataturk vi kari 
biqedine. Pe re bazdide ba Celade 
Dersime Abdullah Alpdogan ı1 je 
alikari dixwaze. Alpdogan Kaxizeki 
vala imze dike ı1 dide.İhsan Sebri bi 
vi awayi ji dadger dipirse: 

-Ma pişti seat 5'an hı1n qet de
weyan nadomlnin? 

-Ooo pirr çedibe. Roj heye ku em 
heta saet nehan (9) dixebitin. 

-Eee hı1n ji dawiye penc saet ihlal 
dikin, ma nabe ku hı1n ji peşiye penc 
saet ihlal bikin. Yane erne roja Yek
şeme pişti sihore dadgehe vekin. 
Duşem, pişti saet 24'an dest pe dike. 

Bi vi awayi ji roja Y emşeme 
evare de dadgeh dest bi xebate dike 

lı biryara Idamkirina Seyid Riza lı 

hevalen wl te derxistin. İhsan 
Sebri bi vi awayi dinivise:"Dema 
ku biryar hat xwendin, dadgeh bi 
zanm qala idame nekir ı1 ji cezaye 
mirine behs kir. Gistiyan biryare 
baş( ereni) fahm kiribı1n. 

Bı1 welwele ı1 "idam tune ye"(* 
) gotin." 

İhsan Sebri, dema Idamkirina 
Seyid Riza bi vi awayi 
dini vi se:" ... Me Se yi d Riza derxist 
meydane . Hawa sar bı1 ı1 li ha
wirdore kes tune bı1. Le bele Seyid 
Riza ·w eki ku meydan tije mirov 
be, ji bedengi ı1 valahiye re evha 
qeriya: 

-Em lawen Kerbelaye ne. Em 
be sı1c in. Eyb e;· zulm e. Cinayet 
e!.. 

· "Muyen cane min bfin şı1jin. 
Ev mirove bi emir(pir) bi repe rep 
meşiya. Cengeneye cellad tam da. 
Ben(hilboqa idame) derbasi situye 
xwe kir. Bi piye xwe li kurs! xist ı1 
infaza xwe pek ani." 

Ü Seyid Riza di 18'e Çiriya 
Paşin a sala 1937'an de, tevi 
hevalen xwe ve hat didardekirin. 
Le bele "tevgera paqijiye"(qir
kirina Kurdan) a Tirkan bi hoviti 
dom kir. Bi bezaran miroven Kurd 
bi çeken kimyayı , tanq, top ı1 ba
lafiren cenge hatin kuştin. Dersim 
di xwme de hat gevizandin. Dirok 
ji ho.vitiyek behempa re bı1 şahid. 
Le bele di seri de Seroke Ser
bildane Seyid Riza, tu kes! li ber 
dijmin seri netewand; bi merxasi di 
ber xwe dan. Li Dersime dirok bi 
xwine hat nivism, le heza berx
wedane ya gele Kurd, hevi Yi ba
weriya ji serxwebı1n ı1 azadiye re 
neşikest.Gele Kurd Dersiman di 
dile xwe demezin kir. 

Herçiqas İhsan Sebri di biran'en 
xwe de dixwaze ku "efı1kirina" 

Seyid Riza, bi hatina Ataturk ve 
gire bide ji, ev yek ne rast e. 
Lewra biryara şewitandina 
Dersime ı1 qirkirina gele Kurd, di 
seri de ji ali Ataturk ve hatibı1 
dayin. 

Li gor Dr. Nuri Dersimi, 
gotinen 'Seyid Riza yen li ber dara 
sepiye bi vi awayi bı1n:"Ez 75 sali 
me. Va ye ez ji dibim şehld ı1 tevi 
şehiden Kurdistane dibim. Ser
bildan tek diçe; le bele Kurd ı1 Kur
distan diji ı1 xorten Kurd de heyfa 
(tola) me bistinin... bimirin ta
lankar, qatll ı1 zalim! Bimire 
hukı1meta beşeref ı1 derewkar! .. 

Di salvegera 56. a Serbildana 
Dersime de, em , Seroke ser
bildane Seyid Riza ı1 şehlden 
Dersime bi giramgiri bi bir tinin. 

(*)Ev gotin di biraninen İhsan 
Sabri çaglayangil de ji bi Kurdi 
derbas dibe. 
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Temsilcisi: Halim Can • Muhabi.rler: Bav~ Azad. Mahmud!! Ma
laıgirti (Almanya) • Cu mali ~ökalp (Hollanda) • Ferman Seyid 
(Danimarka) • Seyda Alpşen (İngiltere) • Halis Kınah (İ viçre) • 
A. Kadir Bozyıl (Norveç) • Rojen Xerzi (Fransa) • Şoreş Fırat 
(Rusya) • Baran Jiyan (Yunanistan) • Genco Hasanan (Bul
garistan) 

• Yön~tim Yeri: inebey Malı. Valide Çanıi'i Sok. No: 50, Kat:4Ak
sııray-Istanbul f Tel530 68 31 Fax: 63125 15 • Diyarbakır Bürosu: 
Güçlü Pasajı Kat: 3 Dörtyol-Diyarbakır{fel-fax: 221 80 74 • İzmir 
Bürosu: Cumhuriyet .Bulvarı konak İşhanı No:24, Kat:8/806 Konak-

• Abone KoşuJJarı: Yurtiçi/ 1 Yıllık: 130 000 TL; 6 Aylık: 75 000 TL; 
Yurtdış.ı/ t Yıllık: 75 DM, 50 $ • V urtdışı Fiyatı/tsveç: ıs SKR, Da
niı:narka: 15 DKR, Norve; I:> NKR, Almaı:ıya: 5 DM, fransa: 15 FF, In
giltere: 2 Potınd, İsviçre: 4 SFr. Hollanda: 3 Fiorin 

• Hesap No: Abdullah Kıran, Yapı Kredi Bankası. İstanbul Aksaray Şu
besi, 0076497-7 Nolu Hesap • Dizgi: Hasat • Baskı: Serler A.Ş. 
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