
iddetin mücadeledeki rolü üzerine 
Şiddet ve bu bağlamda silahlı mücadele, başta sö

mürgeci ülkeler olmak üzere devrim ve sosyalizm mü
cedelesi yürütülen ülkelerde sürekli tartışılagelen bir 
sorun olmuştur. ' 

Haber-Yorum Gazetesi 1-15 Ocak '95 Sayı: 60 Yıl: 8 20.000 TL 

Şiddet, her şeyden önce ezilen sömürge ulusa egemen 
devlet tarafından zorla dayatılan ve bu nedenle de meşru 
bir savunma aracı rolü taşıyan bir olgudur. 

Sinan DOGRU'nun makalesi • Sf 11-12 

Yeni yıla patlayan bombalar, kan kusan silahla~ ve darbe tartıfmalaııyla girildi 
' ,. ~ 

t/ Dünya düzensizliğine "hediye" 
eailen yenileriyle birlikte dünyanın 
bütün yaralı coğrafyalarında olduğ!l 
gibi Türkiye ve Kürdistan 'da yaşayan 
insanlar da yeni bir yıla, yeni, yepyeni 
başlangıçlarla girmek isterdi kuş
kusuz. Ama bir kere daha, olmadı. 
t/ 1994'te yaşanan hak ihlallerinin 

upuzun listeleri yeni yıla be{ı kala pat~ 
!ayan bombalm; kan kusan silahlar, 
iyimser beklentilerin duygu yüklü res
mini paramparça edip 1995'e gerçekçi 
yaklaşılması gerektiğini hatırlatarak, 
uyanyor. 

t/ Cumhurbaşkanı Demirel, yılların 
deneyiminden kaynaklanan bir ön
görüyle mi, bir· yerlerden aldığı 
'tüyo 'lann telaşıyla mı bilinmez, 
'94 'ün son basın toplantısında dile ge
tirdiği "yetki talebi" ile yeni bir 
"darbe" tartışması başlattı. • Sf3 

Sosya~istlerin 
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Gözaltında kayıplar Cuınhuriyeti 

Devlet adeta insan yutarak politik ve 
toplumsal çarkı döndürüyor. Çeşitli ta
rihlerde devlet güçleri tarafından gö
zaltına alınan 48 kişi kesin kayıplar lis
tesine karışırken sadece '94 yılı içinde 
239 kişinin gözaltında kayıp olduğu 
iddia ediliyor. Demirel-Çiller:Güreş dö-

nemi faşist Kenan Evren'in 12 Eylül dü
zenini aratmıyor. 1980-1990 tarihleri 
arasında 13 kişi gözaltında kaybolurken 
'91'de 4 kişi, '92'de 8 kişi, '93'te 23 kişi, 
'94'te ise 8 kişi gözaltında kaybedildi. 
2·39 kiŞinin de gözaltında kaybolduğu 
iddia ediliyQr. 

İHD Genel Merkezinin aylık raporlanndan, İHD'ye başvurulardan ve TİHV Ra
porlarından derlenen bilgilerden oluşturulan gözaltında kaybolduğu bil
dirilenlerin listesidir. 
GÖZALTINDA KAYIPLAR (1980-1990) 
Gazal .. .... '80 (Mardin) 
Hüseyin Morsümbül, 18 Eylül ·::o, (Bingöl) 

· Cemi! Kırbayır, 9 Ekim '80, (İstanbul) 
Hayretin Eren, 21 Kasım '80, (İstanbul) 
Mahmut Kaya, 25 Aralık '80, (Kars) 
Nurettin Yedigül, 12 Nisan '81, (İdealtepe/İstanbul) 
Gürkan Mungan, Aralık '83, (Ankara) 
Maksut T~peli, 2 Şubat '84, (Istanbul) 
Nurettin Öztürk, 4 Nisan '84, (Ankara) 
Ömer Savun 6 Mayıs '89, (Siirt) 
Hüseyin Demirtaş , 26 Mayıs '89, (Siirt) 
Adnan Bağca, ll Haziran '90 ,(Siverek) 
Abdullah Kurt, Eylül '90, (Yüksekova) 

GÖZALTINDA KA YIPLAR-199ı 
Yusuf Erişti, 14 Mart '91, (Istanbul) 
Haydar Altun (Kuzey Irakla çatışmalarda ele geçirildi.) 
Mart '91 
İbrahim Gündem, 24 Eylül.:91, (Diyarbakır/Hazro-
Sarıerik) , J 
Hüseyin Toranıan, 27 Ekin'ı 1991, (İstanbul) 

GÖZAL Tl NDA KA YIPt~R ı992 
Mehmet Demir (32), Siirt, 10 Ocak '92 
Durmuş Çaylak (27), Muğla-Fetlıiye, 9 Şubat '92 
Hüseyin Yaman (22),lstanbul, 4 Mayıs '92 
Soner Gül (22), IStanbul, 4 Mayıs '92 • 
Hasan Gülünay (32),lstanbul, 20 Temmuz '92 

.Mehmet Erıak, Şırnak, 22 A~ustos '92 
Ayhan Efeol!lu (25), Istanbul, 6 Ekim '92 
Namık Erkek, Mersin, 19 Aralık '92 

GÖZALTINDAKAYIPLAR 1993 
Ali Kırlangıç ,Istanbul, 7Mart '93 
lbrahim Akıl, Şırnak. 14 Haziran '93 

. Hikmet Şimşek. Şırnak 14 Haziran '93 
'\aJih Dl·mirkıraıı :Şırııa~. 1-ı lh11.irnn !tJ3 
Hamdi. Ştnııck. Şırnak. 14 Haziran'93 
Hıılit Ozdemir, Şırnuk. 14 Haziran '93 
Şemdin Culaz Şırnak, U Haziran '93 
ltısan Uygün, lstanbıı\, 6 Temmuz '93 
Yüksel Alptekkin, İstanbul, 6.Temuz '93 
Aysel Malkaç (22),İstanbul, 7 A~ustos '93 
Erdo~an Şakar (3:Z),İstanbul, 13 Ağustos '93 
Abdulvahllf! Timuntaş, Şırank/Y eniköy 14 Ağustos '93 
Turan Demır (27),Diyarbakır/Kulp-Alacak 9 Ekim '93 

·\Şab Atalay (25), Diyartıakır/Kulp-Aiacak, 9 Ekim '93 
HasanAbar (41), Diyarbakır/Kulp-Aiacak, 9 Ekim '93 
.Şerif Abar (24), Diyarbakır/Kulp-Alacak 
SalihAkdemir (65),Diyarbakır/Ku1Alacak, 9 Ekim '93 
Nusrettin Yerlikaya (40), Diyarbakır/Kulp-Aiacak, 9 
Ekim 1993 
Behcet Tutuş (40), Diyarbakır/Kulp-Aiacak, 9 Ekim '93 
Bari Şimşek, Diyarbakır/Kulp-Alacak 9 Ekim '93 
Abdo Yamuk, Diyarbakır/Kulp-Alacak9 Ekim '93 
Celil Dol!an, Diyarbakır/Kulip-Alacak 9 Ekim '93 
Behcet Taç, Diyartıakır/Kulp-Aiacak 9 Ekim '93 

GÖZALTINDAKAYIPLAR 1994 
Ali Efeoğlu, İstanbul 
Abdulsamet Şabin, Yüksekova-Muret 
Cüneyt Aydınlar,lstanbul 
Nazım Babao~lu, Siverek 
Lütfiye Kaçar,5 Eylül '94, (Gebze) 
Kenan Bilgin, 12 Eylül '94 Ankara 
Fidan Güngör ,ll Eylül '94 (İstanbul-Avcılar) 
Salahatlin Talayhan U Eylül '94 lstanbul-Avcılar) 

GÖZALTINDA KAYlP iDDiALARI 
OCAK-ŞUBAT 1994 
Rıdvan Kaya, (İstanbul) 
Mehmet Koç, (Diyarbakır) 
Aziz Alptekin, (Midyat-Daline) 
Seyfettin Işık, (Bitlis/Koncan) 
Ahmet Işık, (Bitlis/Koncan köyü) 
Hüseyin Uğurlu ,(M u ş) 
Şevki Şeker,(Hasankeyf) 
M.Ali Şeker, (Hasankeyf) 
Fethi Yıldırım, (Viranşehir) 

MART1994 
Hüseyin Taşkaya, (Siverek) 
Süleyman Doğan, (Eibistan) 
Habip Yapıştıran, (Derik 
Ramazan Şarlı, (Tatvan 
Cemile Şarlı , (Tatvan) 
Ercan Cihangir, (Isparta) 
İbrahim Gözetir, (Silvan!Hacica Köyü) 
Mehmet Gözetir, (Silvaıı/Hacica köyü) 
Selahattin Güsteren,(Silvaıı/Hacica köyü) 
V abap Güsreren ,(Silvaıı/Hacica köyü) 
Seyfettin Güsteren, (Silvaıı/Hacica köyü 
İlhan Aksi ,(Sil van Hacica köyü) 
Burhan Aksi, (Silvan Hacica köyü) 
Nuri Aksi, (Sil van Hacica köyü) 
Sevim Aksi, ( Silvan Hacica köyü) 
Mehmet Ekti, ESiivan Hacica köyü) 
Mahmut Ekti,( Silvan Hacica köyü) 
Turan Çiçek, (Sil van Hacica köyü) 
İhsan Çiçek, (Silvan Hacica köyü) 
Mehmet Ay, (Diyarbakır) 

NİSAN 1994 
Enver Özmen,(Bitlis-Hizan-Sırmaçek köyü) 
Zeynep Kürsap, (Batman) 
Hakim Güven, (Cizre Nur Malı.) 
A.Rahim Akman, (Cizre Nur. Malı.) 
Yılmaz Gümüş, (Batman) 
A.Kerim Pusat.(Cizre) 

Osman Geçer,(Adana-Dağhoğlu Mah.) 
Kazım Sağın, (Hakkari-Şemdinli) 
Ahmet Ökmen, (Adana Ensari Mah.) 
Cihat Tunç,(Adana Ensari Mah.) 
Murat Tunç,(Adana Ensari Mab.) 
Salih Kara (Urfa) 
Halil Saray, (Siirt Eruh Ers köyü) 
Ali Kılıç, (Siirt-Güçlilkonak Şehrihan köyü) 
Salih Kılıç,(Siirt-Güçlükonak Şehribn köyü) 
Yusuf Tunç,Mardin/Kızıltepe 

MAYIS1994 
Mehmet Tanrıverdi,Lice Derxust köyü 
Muharrem Tanrıverdi , Lice Derxüst köyü 
Cabide Bayram, Cizre Dağkapı Mah. 
Süleyman Bayram, Cizre Dağkapı Mah. 
Kamil Bayram, Cizre Dağkapı Mah. 
Mehmet Yamaç, Adana Denizli Mah. 
Memduh Ökmen, Mardin 
Osman Kızılırmnk, Ağrı/Eleşkirt-Aşağı Karpuzlu 
köyü . • 
Resul Kızılırmak, Ağrı/Eleşkirt-Aşağı Karpuzlu köyü 
Fevzi Kızılırmak, Ağrı/Eleşkirt-Aşağı Karpuzlu köyü 
Veysi Tözer,Antalya 
Halide Tözer,Antalya 
Kasım Alpsoy, Adana 
Suat Ersöz, Adana 
Şahin Biçer, Diyarbakır-Silvan Sahbe köyü 
Fikret Biçer, Diyarbakır-Silun Sahbe köyü 
Şerif Demirtoz, Diyarbakır-SUvan Sahpe köyü 
Halil Demirtoz, Diyarbakır-Silvan Sahbe köyü 
Cemal Bilen, Diyarbakır-SilvanSabbe köyü 
Besra Yılgın, Diyarbakır B~ar Semti-Fatih Mh. 
Metin Y ılgın, Diyarbakır Bağlar Semti· Fatih Mh. 
Ebubekir Coşkun, Bitlis·Ahlat Yojurtyemez köyü 
Sadullab Coşkun, Bitlis-Ablat Y ogurtyemez köyü 
Nazlı Aslan, Bitlis-Ahlat Y~urtyemez köyü 
\liı.ıli Tiınıır. Kitlis- .-\lılat Ynğıırt~·t•nwı kö~ü 
Mehmet Tunç, Mardin Kızıltepe Kerngol köyü 
Yu,uf Tunç, Mardin Kızıltepe Kerngol köyü 
Salih Kara, Hakkari-Uludere Hilal 
Hüseyin Kaya, Hakkari-Uludere Hilal 
M. Tabir Kaya, Uludere Hilal · 
Cemi! Kara, Uludere Hilal 

HAZİRAN 1994 
İsmail Ağaya. Batman 
Mehmet Saim,Silrt 
Cemal Karaman ile 2 o~lu, Dlyarbakır-Kulp Hope mez· 
rası 

Keinaı Çelik,Diyarbakır-Kulp Kupe mezrası 
Vedat Çeli, Djyarbakır-Kulp Kupe mezrası 
Muhsin Ekipci, Diyarbakır·Kulp Halbet mezrası 
H. Nafiz Uınaz, Urfa-Viranşehir, Başaran köyü 
Mustafa Saygı, Urfa-Suruç, Alacık köyü 
Sehmuz Öcalan, Urfa-Halfeti, Yukarıgöklü 
lbrabim öcalan, (Urfa-Halfeti, Yukarıgöklü) 
Murat Aslan, (Diyarbakır-Dağkapı semti) 
Seyithan Yolar, (Lice-Türeli köyü, Çaylarbaşı m ez
rası) 
İkram İpek, (Li ce-Türeli köyü Çaylarbaşı mezrası) 
S. Ipek, (Li ce-Türeli köyü Çaylarbaşı mezrası) 
Piro Ay, (Mardin-Derik, Şeh:ıjer köyü) -
Bekir Talan, (Urfa) 

TEMMUZ 1994 
Lezgin, Faris ve Mehmet Toy,(Beşiri-Gaduke) 
Recai Aydın , (Diyarbakır-Çınar) 
Ahmet, Mehmet, Mahmut, Hanifi, Recep ve Cuma Ka
rakuş, Ahmet Ankol, Hidayet Mamik, Mehmet Özden 
(Lice-örtülil köyü-Ağılcı ve Karadere mezraları) 
Hüseyin Çelik,. Ubeydullab Karateki n, (Diyarbakır Bağ· 
lar semti) 
Mehmet Zeki llkan, Alaaltin Nehir, Mehmet Kaya, 
Ahmet ve Kazım Aslan, (Ağrı) 
Halil Yakacı , (Diyarbakır-Hani Ceme Elik köyü) 
Abdullah Yıldız ve A. Gani, (Diyarbakır-Hani Şe
leheyden köyü) 
lsa Gül ve Ali Haydar Eren, (Dersim-Pt ümür Bardakçı 
köyü) 
Fehim Aslan, Hasan Bayram, N asır Tekin, Hadi ve Refik 
Yardımcı, Tuncay Yemen, (Hakkari!Y üksekova
Onbaşılar köyü) 
Resul Ay, Nuri Kalçık, (Mardin-Nusaybin Yardere 
köyü) 
Hasan Aksu, (Mardin-Derik, Saltık köyü) 
Ali lhs~n. Tahsin ve Çl!yan Çiçet., (Lice-Dernek köyü) 
Beşir Özen, (Mardin-Omerli) 
Mahmut Kaya, Aziz Kurt, Hanifi Boğa ve Mehmet Yaşa, 
(Diyarbakır-Erizmi köyü) 
Ahmet Tümrit, (Diyarbakır) 
Süleyman Çalcaı:_(Batnıan-Beşiri, Yenipınar köyü) 
Ahmet ve Zeki Ozdeınir, (Bingöl-Genç Kavaklı köyü) 
Ebubekir Aras, (Şırnak-Cizre) 
Ali Rıza Kılıç, (Adana-Yeşilyurt mahallesi) 
İhsan A~lan , (Mardin/Silopi) 
Ahmet Ozdemir, (Siirt-Eruh) 
İlhan İbek, (Siirt-Eruh) 

AGUSfOS 1994 
Murat Yaman (Malatya-Doğanşehir, Çömlekoba köyü) 

Mahmut Yılmaz, Ömer ve Kadir Ekin, Kemalettin (so
yadı bilinmiyor) (Diyarbakır-Hani Damla tepe mez
rası) 
Reşit ve Çimen Elçiçek (Siirt-Eruh, Tılmışar köyü) 
Mahmut Yaman, lbrahim, Haşim ve Doğan Yıldırım 
(Malatya-Doğanşehir Çömlekovası köyü) • 
Halit Deniz, Salih Kay:a, (Siirt-Eruh Bızıkajü,iyü) •.• , 
Eyüp Demir (Tunceli-Çemişkczek, Kayadüıü köyü) 

Yusuf Kocabey (Adana- Şakir paşa mahallesi) 
Resul Çakar (lJatman-Beşiri Durucak köyü) 
Mahmut ve İsmail Mete (Mardin-Nusaybin, Serda 
köyü) . 
Hasan ve Davut Üzüıı (Adana-Şakir paşa mahallesi) 
Halil Dündar Ahmet Akın, Fehime Şarhan (Adana
Barbıiros mahallesi) 
İbrahim Malgir Diyarbakır-Çınar, Elvendi köyü) 
Mustafa Gürkan (Adana) 
Ramazan Akkum (Diyarbakır) 
Hanife Tümriı, 
Süleyman İlhan (Urfa-Ceylanpınar) 
İbrahim Sürer, Ramazan Selman ve Yusuf Ceylan 
(Savur-Memika köyü) 

EYLÜL1994 
Tarık Taş , 1 Eylül '94 Adana 
'f.ürkan Aydın , 1 Eylül '94 Adana 
ümer Çetin, 1 Eylül '94 Adana 
Emin Unay, ı Eylül '94 Adana 
Mede~ Soysal,l Eylül '94 Adana 
Resul Oztop, 1 Eylül '94 Adana 
Aziz Tunç, 25 Ağustos '94 Mardin 
Seyhan Gök, 25 Ağustos '94 Mıırdin 
Şehmuz Gök, 25 Ağustos '94 Mardin 
Mehmet Zengin, 25 Ağustos '94 Mıırdin 
Murat Yardımcı, Eylül '94 Balıkesir 
Veysi Kırınızıgül , Eylül '94 Balıkesir 
Z. Ş 6 Eylül Istanbul-İkitelli 
Hayretlin Tatlı, 13 Ağustos '94 Batman 
Reşit Orak, 6 Eylül '94Tatvan 
Yüksel Uğurlu, 8 Eylül '94Urfa-Suruç 
Mustafa Uğurlu, 8 Eylül '94Urfa-Suruç 
Mahmut Saim, 2 Eylül '94 Adana 
Hasan Halmert, I O Eylül '94 Şırnak 
Rabime Ergin, 1 O Eylül '94Cizre 
Selman Ergin, ı o Eylül '94Cizre 
Sabiha Ergin, 10 Eylül '94 Cizre 
Saliha Ergin, 10 Eylül '94 Cizre 
Bedri Ergin, 1 O Eylül '94 Cizre 
Erdal Karaçalık, 13 Eylül '94 Istanbul 
Mehmet Serik, 17 Eylül '94 Diyarbakır 
İzzettin Akyol, 19 Eylül '94 Siirt-Kurtalan 
Neslihan Uslu, 27 Eylül '94 Mersin 
Cuma Orhan, 24 Eylül '94 Mersin 
M. Şirin Özalp, Eylül '94 Siirt-Beşiri 
İzzettin Bilgiç, Eylül '94 Şırnak-Cizre 
Nezir Demir, Eylül '94 Şırnak-Cizre 
Nizarnettin Demir, Eylül '94 Şırnak-Cizre 
İdris Bakır, 23 Eylül '94 Adana 
Derviş_ Taş, ıs Eylül '94 
Hıdır Oztürk (muhtar), Eylül '94 Tunceli 
Kazım Çay. Eylül '94 Tunceli 
1snıail Atay. 16 Eylül '94 Tunceli 
lkkir Alılur 30 E'liil '9-' M:ınltn 
A. Kerim 1\feccfo~lu. 28 Evlül '94 ~lcr<in 
İbrahim Gezer, 3ÖEylül •94 Mazıdağı 
Zeki Dağ, Eylill '94 Diyartıakır 

EKİM1994 
Bahri Menteş 
Murat Güzel, 2 Ekim '94 
Veli Yeşil, Ekim '94 Hozat-Kozluca köyü 
Ahmet Aktaş, Ekim '94 Hozat-Kozluca köyü 
Müslüm Aydın, Ekim '94 Tunceli-Esenler Köyü 
S. Ali Şaro~lu, Ekim '94 Tunceli Sevge köyü 
Hasan Şaro~lu, Ekim '94 Tunceli Sevge köyü 
Ali Gür, Ekim '94 Mazgirt-Güleç köyü muhtarı 
Turgut Yenisay, 4 Ekim '94 Diyarbakır 
Sedat Akgöt., ı7 Ekim '94 Diyarbakır 
Abdullah Önen, 18 Ekim '94 Di yarlıalar 
İzzettin Kılıç, 4 Ekim '94 Diyarbakır-Bismil 
Selim İşler,4 Ekim '94 Bingöl-Karlıova 
Ha,san Hüseyi Bülbill, 4 Ekim '94 Bingöl-Karlıova 
İbrahim Gezer ,19 'Ekim '94 Maraş 
M. Zeki Kılıç, 19 Ekim '94 Ankara-Havaalanı 
Sadık Sülük, 14 Ekim '94 Adana 
Salih Toraman, 10 Ekim '94 Mersin 
Salih Şahin,10 Ekim '94 Mersin 
Hasan Selim 
Mehmet Selim 
Cezayir Orhan 
Mabsun ... 
Mc:hmet~teş 
Azız ... 
Ali Bekçi 
Hacı Sayit 
Mehmet Günkan 
Nejat Çelebi 
Dürali Serin 
Hıdır Işık 
YeterSerin 
ElifSerin 
Şirin Serin 
Hatun Serin 

1980-1990 GÖZALTINDA KAYIPLAR: 13 
kişi, 1991 GÖZALTINDA KAYIPLAR: 4 
kişi, 1992 GÖZALTINDA KAYIPLAR: 8 
kişi, 1993 GÖZALTINDA KAYIPLAR: 23 
kişi, 1994 GÖZALTINDA KAYIPLAR: 8 
ki§i, 1994 GÖZALTINDA KAy!PJD
DIALARI: 239 kişi, 1~94'J?EKI GO
ZALTINDA KAYlP IDDIALARININ AY
LARA GÖRE DAGILIMI 
Ocak-Şubat :9 kişi, Mart: 19 kişi, Nisan: 17 
kişi, Mayıs 31 kişi, Haziran 18 kişi,Temmuz 
50 kişi, Ağustos 31 kişi, Eylül 34 kişi, Ek.im 
30 kişi www.a
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Yeni bir yılın yeni başlangıçlara vesile 
olması beklenir. Yeni bir yıla girmeye ha
zırlanan insanların, tarihe yıl cinsinden bir 
çentik daha atılırken diledikleri, bek
ledikleri, en genel anlamında 'mutlu bir 
gelecek'tir. 

Dünya düzensizliğine "hediye" edilen 
yenileriyle birlikte dünyanın bütün yaralı 
coğrafyalarında olduğu gibi Türkiye ve 
Kürdistan'da yaşayan insanlar da yeni bir 
yıla, yeni; yepyeni başlangıçlada girmek 
isterdi kuşkusuz. Ama bir kere daha, ol
madı. At izinin it izine karıştığİ, zifiri ka
ranhklarda yönetilen kirli bir savaş or
tamında, yıllar yılları izlemekten yorgun 
düşerken insanlar yeni bir yıldan ne bek
leyebilirdi? "Yüzü barışa dönük ne 
varsa"dan başka ... Olmadı. 

Ama '94, savaşın en kirli yıllarından 
biri oldu. 

1 Ocak'tan Ekim sonuna kadar lliD ka
yıtiarına geçen bilgileri, eksik olduğunu 
bilerek kabul edip kan, gözyaşı ve acıyı 
rakamların soğukluğuyla aktaracak olur
sak ... İşte 1994 bilançosu: 

Faili meçhul cinayet sayısı: 281, Gö
zaltında kayıp iddiası : 284, Gi'mıltında i~
kenceyle ve yargısız infazlarda ölenler: 
315, Eylem ve çatışmalarda ölen sivil sa
yısı: 445, Gözaltına alınan kişiler: 12 bin 
966, Tutuklamalar: 1037, Toplatılan yayın 
sayısı: 390, Yakılıp yıkılan ve boşaltılan 
köy sayısı: 2295 (İçişleri Bakanlığı'nca 
açıklanan rakam ise 2511), Verilen hapis 
ve para cezaları: 386 yıl, 67 milyar 439 
milyon, !stenen hapis ve para cezaları: 
939 yıl, 333 milyar 150 milyon, Ce
zaevinde bulunan düşünce suçluları ve 
milletvekilleri: 107, Basılan dernek, sen
dika ve yayın organı: 152, Çatışmalarda 
ölenler (yaklaşık): 4500 

Bu tablo ve yeni yıla beş kala patlayan 
bombalar, kan kusan silahlar, iyimser 
beklentilerin duygu yüklü resmini pa
ramparça edip 1995'e gerçekçi yak
laşılması gerektiğini hatırlatarak, uya
rıyor. 

Taksim'de bazı sanatçıların ve ay
dınların uğrak yeri olan bir pastanede pat
layan bomba, bir kişinin ölümüne yo
laçarken ·aralarında film eleştirmeni-yazar 
Onat Kutlar'ın da bulunduğu 3 kişiyi de 
yaraladı. İzmit'te bir yolcu otobüsünde 
meydana gelen silahlı ve bombalı sal
dırıda, biri MKM'nin tiyatro kolu Jiyana 
Nô'nun oyunculanndan Başak Kanat 
olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirirken 30 
kadar yolcu da yaralandı. 1995'e, devlet 
ya da başka bir güç, farketmeksizin kim 
tarafından gerçekleştirilmişse tam bir 
provokasyon "amaçsız terör" görüntüsü 
oluşturan bu kanlı saldırılarla girildi. 

Barış '95'in uzağında görünüyor 

Doğrusu, yüzyılı aşan bir tarihsel 
uzunlukta, hep zora maruz kalarak ya da 
zor tehdidi altında siyaset yapmak mec
buriyetinde bırakılan Kürt halkı için 
barış, gündelik yaşamın çok uzağında, 
giderek soyutluk kazanan bir kavram ha
line gelmiştir. Ve barışı somut bir düz
lemde yakınlaştıracak olanın, maalesef 
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savaşsız bir siyaset olmadığı og
renilmiştir. Bu nedenle yeni bir yıla gir
menin kışkırttığı spantane bir iyimserlik 
eğilimiyle de olsa, barışa ilişkin söy
lemler pek itibar görmemektedir. İs
tenmediğinden değil, inandırıcı ol
madığından; soyut kaldığından. 

Siyaset, kriz ve darbe 

1994'ü, yuvarlak hesaplamalarla 440 
trilyonluk bir savaş harcaması ile kapatan 
Türkiye'nin, 1.3 katrilyon olarak planlarıan 
1995 bütçesinin de dikiş tutmayacağı 

daha şimdiden ortadadır. Ekonomik gös
tergeler, yeni 5 Nisan Kararları'na ihtiyaç 
duyulacağına ve iç ve d~ş borç yükünün 
büyüyeceğine işaret ediyor. 1994 enf
lasyonu, rekor bir düzeyde, yüzde 150 ola
rak gerçekleşmiştir. Öte yandan Kürt hal
kının özgürlük yürüyüşüne yönelik 
saldırıların siyasal maliyeti de art
maktadır. Dış politikada içine düşülen 

yalnızlığı göğüslerneye dışişleri bakanı 
dayandıramayan Türkiye, "Avrupa'nın 

paryası" haline gelmiştir. Gümrük Birliği 
ve Avrupa Rirli!!i gi)rüsmelerinde. Batılı 
ülkeler Türk iy~'yi~ kapıda bekletmeyi 
uygun görmüştür. İç politikada yaşanan 
belirsizlik ve kaosun büyümesi ise, par
lamenter sistemi tıkanma noktasına ge
tirerek sisternin siyasal partiler gibi bazı 
temel kurumlarını, ("bölünmez bütünlük" 
sözkonusu olduğunda öyle görünmese de) 
birbirine yabancılaştırmıştır. 

Koalisyon hükümeti, devasa bo
yutlardaki kamu açıklarını bir parça olsun 
kapatacağı hesabıyla hızlandırılan "özel
leştirme" dışında (ki burda da çeşitli so
runlar yaşandı) uygulamaya dönük hiçbir 
ortak amacı olmayan iki partinin, gi
derayak "iş bitirme" ve iktidardaki her 
günü kar hanesine yazma konusundaki 
ortak tutumuyla varlığını sürdürüyorsa da, 
ciddi bir sarsıntı içindedir. Nasıl 1991'de 
DYP-SHP koalisyonu tek s~çenek olarak 
lanse edildiyse, bugün de "memleket me
selelerini çözmeye" aday tek formülasyon 
olarak sunulan ANA YOL ise, kısa vadede 
gerçekleşebilecek gibi görünmüyor. Par
lamento'unun mevcut aritmetiği, işlevli 

olabilecek bir çoğunluk hü
kümetinekoalisyonuna da elvermemek 
tedir. Muhalefetin erken seçım ko
nusundaki bastırmaları ise iktidar par
tilerinin ilgisini çekmemektedir. Sistem 
açısından olumlu bir gelişme olarak he
saplanan SHP-CHP birleşmesinin de kısa 
vadede mevcut sorunları arttırıcı so
nuçları olacaktır. Çünkü, yeni yapının ko
alisyona bakışının ne olacağı bir hayli be
lirsizlik içeriyor. CHP kanadı koalisyonun 
devam etmesine sıcak bakmıyor. 

Cumhurbaşkanı Demirel, yılların de
neyiminden kaynaklanan bir öngörüyle 
mi, bir yerlerden aldığı 'tüyo'ların te
laşıyla mı bilinmez, '94'ün son basın top
lantısında dile getirdiği bir taleple, bu sü
rece müdahale etme eğiliminde olduğunu 
gösterdi. Demirel, Anayasa'da değişiklik 
yapılarak, kendisine, "seçimleri yenilernek 
üzere Meclis'i feshetme yetkisi" ve
rilme~ini istedi. 
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Siyasal kriz devletin en yetkili or
ganlarında da tartışılıyor. Demirel, darbe 
dönemlerinin havasını en iyi so
luyabilecek bir politikacı olarak, mevcut 
krizin derinleşmesinin olası sonuçları ara
sında bir darbe ihtimalinin de bu
lunabileceğini hesaplayarak, sözkonusu 
yetkiyi istemiş olabileceği gibi (kritik bir 
durumda Meclis'i feshedip seçimlere gi
dilmesini sağlayarak sisternin önünü açma 
ve darbe zeminini ortadan kaldırma dü
şüncesiyle), generallerin telkiniyle, Mec
lis'i feshetme yetkisini partiler ve Meclis 
üzerinde sallanacak bir kılıç gibi kul
lanarak partiler arası ilişkilerden kay
naklanan tıkanmaları giderme a!llacını da 
güdüyor olabilir. Hükümeti erken seçime 
zorlama düşüncesi ise, Demirel'in diğer 
hesaplarının ötesinde, bugün için öne 
çıkan bir yaklaşım olabilir. Demirel'in bir 
süredir, erken seçimin gerekli olduğu yö- · 
nünde açıklamalar yaptığı biliniyor. 

Askeri bir darbenin yaşanan ko
~ullarda rejimin açmazlarını gidermek bir 
yana ağırlaştıracağı düşünülürse; üstelik 
Türkiye'de darbeyle susturulması gereken 
ciddi hir sol-ınuhalefet va da demokratik 
dalganın olmadığı bir süreçte "darbe" ola
sılığı zayıf görünmektedir. 

Ancak, İzmit'te meydana gelen bir 
yolcu otobüsüne yönelik saldırının, ger
çekte kim tarafından gerçekleştiritmiş 

olursa olsun, tam da darbe öncesi dö- . 
nemlerde, darbenin zernınını güç
lendirmek üzere devlet tarafından sık sık 
başvurulan türden bir eylem olmasıyla, 
Demirel'in açıklamasının eşzamanlı ol
ması yine de düşündürücüdür. Gerçekten 
bir darbe hazırlığı mı yaşanıyor, yoksa 
Demirel'in Meclis'i fesh yetkisi istemekle 
ima ettiği darbe tehlikesini vurgulamak 
üzere düzenlenen bir tertip mi sözkonusu? 
Sorunun yanıtını bügünden verebilmek, 
elbette imkansız. Fakat, darbeyle sorunu 
çözebileceklerine inansalardı cuntacılar, 

onar yıllık darbe periyodunu atlamazlardı. 
Tüm bu gelişmeler, spekülatif bo

yutları bir yana, yaşanan bunalımı "sis
temi işleterek çözme" arayışlarının yo
ğunlaştığını gösteriyor. Kemalist 
ideolojinin kalın zırhlarını kuşanmış 

Türk siyaset kuşağı, kendileriyle birlikte 
ülkelerini de battıkça batıran Kemalizmin 
ideolojik ağırlığından sıyrılmayı ba
şaramadıkça, krizden kurtulma şansına 

sahip olamaz. Her şeyden önce, görülmeli 
ki; yılların birikimiyle ağırlaşan sorunlar 
sistemin çeperlerini alabildiğine zorlarken, 
çözüm, her koşulda sistemi aşmakta, sis
temin dışına taşımaktadır. 

Çözüm, sistemin dışındadır. "Sistemi 
işleterek ~zme" arayışları, havanda su 
dövmekten ibaret nafile çabalardır. 

Çözüm, sistemin değişmesiyle mümkün 
olabilecektir. Çözümün öznesi ve tarafı 

olabilmek ise, değişime açık olmayı hatta 
bu durumda, değiştirmeye aday olmayı 
gerektiriyor. 

Türk siyasetçileri ise, önce zihniyet de
ğişimiyle başiayabilecek olan böylesi bir 
sürecin uzağında görünüyor ... Biz öyle di
lemesek de, barış uıakta, 95'in uzağında ... 
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yöneticilerine tutuklama 

DİYARBAKIR (Medya Güneşi)-İnsan 
Hakları Derneği Diyarbakır şubesinin fa
aliyetleri, Diyarbakır Valiliği'nin kararıyla, 28 
Aralık tarihinden itibaren 1 ay süreyle dur
duruldu. Valilik kararına, İHD Diyarbakır şu
besinin hazırlayıp yayınladığı 1992 Olağanüstü 
Hal Bölge raporu gerekçe gösterildi. 

16. 12. 1994 tarihinde, İHD'ye kapatma ce
zası verilmeden önce, tHD Diyarbakır şube 
yöneticilerinden avukat Abdullah Çağer, avu
kat Mahmut Şakar ve avukat Nimetullah 
Gündüz , aynı gerekçeyle gözaltına alın
dıktan sonra, tutuklanarak Diyarbakır E tipi ce
zaevine gönderilirken, şube başkanı Halit 
Temli ve yöneticilerden Hayri Veznedaroğlu, 
Melike Alp ile Hüseyin Yıldız hakkında da 

soruşturma baŞlatılmıştı . 
Ancak, 29 Aralık günü 1HD yönetim kurulu 

üyesi Melike Alp'in evini basan Terörle Mü
cadele Ekipleri tHD'nin yayınladrğı raporu ge
rekçe göstererek, kedisini gözaltına aldı. 

HADEP Diyarbakır il örgütü tarafından 
konuya ilişkin yapılan basın açıkhımasında: 
"Bir yandan demokratikleşmeden söz edilirken 
bir yandan da 'yasal' bir demek yöneticilerinin 
İnsan Hakları Haftası'nda yayınladıkları bir 
rapor gerekçe gösterilerek tutuklanmalannı ve 
insan hakları ihlallerini izleyen ve kamouyunu 
bilgilendiren yasal bir derneğin kapatılmasını 
ve yöneticilerinin insan hakları haftasında ya
yınladıkları bir rapor gerekçe gösterilerek tu-
tuklanmalarını kınıyoruz" denildi. 

" Kongra biçfik·a HADEP' e ya Izmire kom bu 
İZMIR (Roja Mrdva)- Ko rı ı2 ra HA[)F:P'e vn bajare 1711ılre hi a x nvtiıı a Seroke HA[)F:P'e 

ye hajare fzmfrc Necini Akso)· destpckir. Necmi ·Aksoy di ax a, · tiııa xweda li ser criş_c n 
faşisten lzmlre sekini ı1 wiha got: "Van rojen dawln li lznılre erişen faşistan zede dibın . 
Jivan erişan a davln li dijl Sekretere Komela Mafen Mirovi Liqa lzmlre pekhat Em ve yeke 
wek erişek dijberl demokrasixwazan qebilldikin ı1 protestodikin. Rawestandina van erişan bi 
eniyek ku ji kesen antlfaşst pekhatibe mumkun e. Ve peşniyariya xwe, em de bibin ji 
rexistine demokratik en din re ji. Em baverin ku dive em di ve arınanca xwe de biserkevin." 

Necmi Aksoy di axavtina xwe da bi berdewami wiha peyivl: "Faşist li Izmire bi alikariya 
Seroke Şarewani (Beledye) ye Izrnlre Burhan Ozfatura ı1 Parezger (Wali) Kutlu Ak
taşrexistinen xwe xurtdikin t1 erişen xwe gur dikin .. Ji bo we ji, dive em nerinen xwe zelal 
bikin u li ser van xalen li jer baş gorubej bikin: 

1- Dinya- Tirkiye ı1 HADEP 
2- Sazumana nu ya dinyaye ı1 nerinen HEDEP'e 
3- Nujenkirina rexİstinen HADEP'e bi kongreyek ne taybeti." 

. BATMAN (Medya Güneşi)- 19. 12. 1994 günü evinden işine giderken bir kişinin silahlı 
saldırısına uğrayan öğretmen Aziz Özdemir, ağır yaralı olarak Batman Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıdı. Yoğun bakıma alınan Özdemir'in hayati tehlikeyi atıattığı bildirildi. 

Aziz Özdemir'in, 04. 09. 1993 tarihinde bazı DEP milletvekillerinin Batman'da yaptıkları 
bir inceleme sırasında silahlı saldırıya uğrarnaları sonucu DEP Batman milletvekili Mehmet 
Sincar'la beraber öldürülen DEP Batman il yönetim kurulu üyesi Metin Özdemir'in ağabeyi ol
duğu öğrenildi. 

İşine gitmek üzere evden aynidığı sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini , yavaşladığında 
arkadan kafasına bir el ateş edildiğini ve yere düştüğünü, çevreden olayı görenlerin yardım et
mediklerini ve arabaların onu almadığını ancak sonradan tanımadığı bir aracın kendisini devlet 
hastanesine kaldırdığını ifade eden Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
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Güney'de yine "Birakuji" 
(Haber Merkezi)- Güney'den gelen 
haberlere göre, Aralık ayının ikinci 
yarı sında yeniden baş layan ve po

litik çevrelerce birinin diğerini alt et
meye çalı şmas ı biçiminde yo

rumlanan savaş , barış ve dengeli 
yönetime ilişkin tüm umutları boşa 

çıkardı. 
Özellikle Hewler merkezinde patlak 
veren savaşın gerekçeleri, savaşan 

taraflarca farklı yorumlanıyor. Kür
distan Yurtseverler Birliği 'ne (KYB) 

göre savaşın tek sorumlusu Kür
distan Demokrat Partisi (KDP) ve 
KDP'ye göre de bu savaşın tek so

rumlusu KYB. KYB'ye göre 
KDP'nin Zaho gümrüğü gelirlerine 

el koyarak Federe Devlete trans
ferine engel olması ve Herki aşi
retine yönelik baskı politikasının 

daha da şiddetlenerek sürdürülmesi 
çatışmanın nedenidir. 

KDP'ye göre, KYB'nin savaş ile il
gili olarak öne sürdüğü gerekçelerin 

yapay .olduğu ve amacının diğer 
güçleri ezerek, tek başına iktidar 

olma emelinin savaşın temel nedeni 
olduğu ve KYB'nin bu amaca 

uygun Soran-Behdinan ayrılığını 
daha da derinleştirerek çoğunluk 
olan Soranlan etkileyip mobilize 

ederek onları Behdinana' çarşı kış-

Antep'te gözaltılar 

ANTEP (Medya Güneşi)-13-21 
Aralık günleri arasında Antep il mer
kezi, mahalle ve ilçelerinde ger
çekleştirilen operasyonlarda bir çok 
kişi gözaltına alındı. Antep'in Çık
<;arık Mahallesi'nde 13 Aralık !!Ünü 
dört evi basan polisler, aralarınd; ço
cukların da bulunduğu 18 kişiyi de 
gözaltına aldılar. Gözaltına alınan 
12kişinin daha sonra serbest bı
rakıldığı öğrenildi . 
Boyacı ve Karşıyaka Ma
halleleri 'nde iki eve yapılan baskında 
ise, HADEP Şehit Karnil İlçe yö
netim kurulu üyesi ve kurultay de
legesi Mustafa Ateş ( 40) ile Bekir 
Emlik isimli kişilerin gözaltına alın
dıkları bildirildi. HADEP Araban ' 
ilçe başkanı Zeynel Oğuz, evine ya: 
pılan baskın sonucu gözaltına alındı. 
15 sivil ve resmi polisin yaptığı bas
kınqa evi aranan Oğuz'un hangi ne
denle gözaltına alındığı öğ
renilemedi. 

15 Aralık günü sabaha karşı, 
Antep'in Beyne Mahallesi'nde bir eve 
baskın düzenleyen polis, Mehmet 
(38), Mustafa (30) ve Salih Ekinci 
(18) isimli üç kardeşi gözaltına aldı. 

kırtınas ı savaş sebebidir. 
Bilindiği gibi Güney Kürdistan'da 

1994'ün Mayıs'inda başlayan iç 
savaş, Federe Devletin uluslararası 

alanda meşruluk kazanması ile ilgili 
olarak dünya kamuoyunun sür
dürdüğü çabaları olumsuz et

kilemişti . Onarılınası güç olan ağır 
tahribatlara karşın , tarafiann sa

vaşın başından beri , sözkonusu sa
vaşı durdurmaya yönelik gi

rişimlerde bulunmaları ve sonunda 
Kürt Federe Devleti'nin geleceğiyle 

ilgili konularda anlaşarak savaşa 
son verildiğinin ilan edilmesi, hem 

Kürt kamuoyunda hem de ulus
lararası planda Kürt dostlarını bir öl

çüde rahatlamıştı. 
Kürt kamuoyu, daha kısa bir süre 

önce taraflar arasında, sorunların ba
nşçıl yollarla ve diyalogla hal

ledilmesi koşulunu kabul eden bir 
protokolün imzalandığı haberini 

duymuş, bu olay memnunluk ve ge
leceğe ilişkin umutlar yaratmıştı. 
Ne yazık ki, son çatışmalar yine 

hayal kınklığı yarattı. Bu son olayın 
Güney'de halkın protestosuna yol aç

tığı ve milletvekillerinin olayı pro
testo etmek amacıyla oturma eylemi 

yaptıkları öğrenildi . 

16 Aralık günü kapatılan DEP 
Antep Şehit Kamil ilçe yönetim ku
rulu üyesi Halil Ayçiçek'in evi özel 
tim ve sivil polis tarafından basıldı. 
Halil Ayçiçek'i evde bulamayan po
lisin, ailenin diğer bireylerini tar
taklayarak tehdit ettiği ve evinde ka
raknl kurduğ u . Ayçi<;ek'in evine 
gelen akrabası Şe,· ket Caymaz' yan
larına alarak diğer akrabalarının ev
lerini bastığı ve baskınlar sırasında 
Mustafa ve Mehmet Ayçiçek'i gö
zaltına aldığı öğrenildi. 

Devrimci öğrencilere 
faşist saldırı 

ANTEP (Medya Güneşi)- 19 
Mayıs Lisesi'nde 27 Aralık günü saat 
1 O sıralarında bir grup faşist öğ
renci yle devrimci öğrenciler arasında 
çıkan tartışma kavgaya dönüştü . 
Kavga sırasında, İ.K, A. Y., H . Y., H. 
G., A. A., M. A. Y., A. Y. ve B. Y. 
isimli devrimci öğrenciler gözaltına 
alındı. Devrimci öğrenciler, okul ida
resinin faşistleri kollarlığını ve po
lisle işbirliği yaptığını, kavgadan 
sonra sadece arkadaşlarının gö
zaltına alındığını ifade ettiler. 

Med~a'dan 
'94 görüntülerindeki aynı fotoğraflar, 

aynı fotoğraflardaki olsa olsa açı farkları 
en iyi kanıt buna. 

yıların istisnasız toplatılması, manzarai 
umumiye'den parekende görüntüler. 

Ve tabi '94, büro görevlilerimizin 
siyasi polisle hasir neşir olduğu bir yıl 

Merhaba, 
İnsanlık, bir yılı daha tıpkı ötekiler 

gibi , savaşların, kan ve gözyaşının ama 
herşeye rağmen çağaltıldığını var
sayacağımız umudun ve gelecekte bek
lediğine inanılan mutluluğa dair düş

lerin içinden geçerek eskitti. Tarihin 
kumbarasında bir yıl daha birikti. 

Bir yıl geride bırakılırken , adet
tendir, geçen yılda gerçekleşmeyen öz
lemleri, iyilikleri , güzellikleri , düşleri 

gelecek yıldan · bekleyen dileklerde bu
lunulur; önceki yılın muhasebesi ile bir
likte temenniler hep yarın içindir ve ço
ğunlukla bugünün yakasına yapışmaya 

cesaret edilmez. 
Yine, adet olduğu üzere, geçen yılın 

kronolojik cinsten bir panoraması çı

karılır basında, şöyle bir hafıza ta
zelenir. Derken, olaylara önem sırası 

kaybettirilir bilerek ya da istemeyerek. 
Kronolojinin, olayı zamana kodlayan 
"yatıştırıcı" becerisi , insan hafızasının 
olay-zaman izleğini tersyüz ederek 
zaman-olay kurgusunu ikame eder. En 
iyi niyetli kronoloji için bile hesapsız 

bir maliyettir bu. 
Ancak bu coğrafyada yaşanan olay

ların "kendini tekrarlayan" seyri, en 
kötü niyetli kronoloji hazırlay ıc ı sına 

bile böyle bir fırsatı tanımaz . Basının 

Öyle ya da böyle, sayfalanınıza ser
piştirdiğimiz '94 kesitlerine, siz yine de 
bir bakın . 

Bize gelince ... 
Osman Aytar, Cemal Özçelik, Salih 

Bal ve Hamdullah Akyol ar
kadaşlarımızın "mahkumiyet" halleri bir 
yılın sonrasında da devam ediyor. Nus
rettin Yüksekkaya'nın yıl boyunca aldığı 
cezalar kesinleşmeyi bekliyor. Üçer 
aylık Bayrampaşa "ziyaret"lerini ta
mamlayan Murat Yeşilırmak ve Vedat 
Aydın 'ın davaları suruyor. Mahmut 
Metin'in davaları karar aşamasında. 

Gazetemize verilen iki kapatma ce
zasını , DGM'lerin '94 "hediyesi" kabul 
ettik. 

Yı l boyunca çıkardığımız bütün sa-

oldu, aynı zamanda. · 
Bu bildik bilgilerin arasında bir ye

nilik: 
Gazetemizin salıipliğini yürüten 

Murat Yeşilırmak ve yazıişleri mü
dürümüz Vedat Aydın, bu görevlerini, 
aramıza katılan genç arkadaşımız 

Nesih Çılgın'a devrettiler. Vedat ve 
Murat arkadaşlarımız, gazetedeki ça
lışmalarını başka görevler üstlenerek 
sürdürecekler. 

Nesih'e üstlendiği görevlerinde ba
şarılar dileyerek aramıza hoşgeldin di
yoruz. 

Yeni "Ne zorlu bir mücadele yılına 
girerken, ezilenlerin ve sömürülenlerin 
'yüzü gülsün ' diliyoruz ... 
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.Kürt halkına uygulanan 
hukuksuzluğu sorgulayacağız 

Haber Merkezi- Ulusal ve toplumsal dü
zeyde yaşanan sorunlara; Hukuk alanının 
özgül olanaklarını da katarak müdahale etmek 
üzere 49 hukukçu biraraya gelerek Toplumsal 
Hukuk Araştırmaları Vakfı'nı(1'0HA V) 
kurdu. 

24 Aralık 1994 günü açılışını yaparak ça
lışmalarına başlayan TOHA V'ın Baş
kanlığı'na Av. Talat Tepe getirilirken, Genel 
Sekreterliği Av. Selim Okçuoğlu, Genel Say
manlığı da Av. Eren Keskin üstlendi. Yö
netim Kurulu ise şu. isimlerdçn oluştu: Av. 
Mustafa Ayzit, Av. Ihrahim Ince, Av . Filiz 
Kiistak ,.c AY. Ahml'l ..\k kuş. 

TOHA V Başkanı Talat . Tepe~ Yakfın ça
lışmalarına ilişkin sorular,unızı 4X.· 

yanıtladı . · · fi. · · ~"';::. 

Medya Güneşi: TOHA V hangi ih
tiyaçtan doğdu? Kuruluş amacmdari biraz 
sözeder misiniz? 

Av. Talat Tepe: Şimdi tarihi bir süreç 
var, bu tarihi süreçte Kürt insanı her alanda 
kurumlaşmak istiyor. Bu vakıf kurumlaşma 
ihtiyacından doğmuştur. Bugün gerek kül
türel yayın alanında olsun gerekse diğer tüm 
alanlarda giderek kurumlaşma ve örgütlenme 
sözkonusu. Siyasallaşma alanında da giderek 
kurumlar oluşuyor. Hukuk alanında bir boş
luk mevcut olduğu için, zorunlu olarak biz hu
kukçular da epeyce bir zamandan beri varolan 
çalışmalar ve tartışmalar neticesinde böyle bir 
kurum oluşturduk . Bütün Kürt hukukçuların 
kendi örgütsel yapısını kurarak içinde ye
ralması, burada kendini tanımlaması, geçmişi 
sorgulayıp bugünü de değerlendirerek ge
leceğine ilişkin hukuku belirleme yönündeki 
bir ihtiyacın ve bir anlayışın ürünüdür, bu
günkü vakfımız . Ayrıca şunu da belirtıneden 
geçemeyeceğim. Çok saygı duyduğum, ku
rucu üyelerimizden olan ve bir süre önce kat
ledilen Av. Medet Serhat, vakfırnız henüz 
oluşum sürecindeyken, "30 seneden beri hep 
böyle bir kurumun özlemini çekiyorum" derdi. 

Medya: TOHA V, Kürt ulusal ku-
rumlarından biri ve dolayısıyla Kürt kim
likli bir vakıf mı, böyle tanımlanabilir mi? 

T. Tepe: Evet, çok güzel bir konuya temas 
ettiniz. Kürt kimlikli bir vakıftır. Yani böyle 
olmak zorundadır. Ama sadece Kürt insanı 
içinde yer alır anlayışına sahip değil. Türk in
sanı da, başka insanlar da içinde yeralabiJi ri er; 
biz onların ulusal, etnik kimliğine bakmayız. 
Ama bu vakıf Kürt kimlikli olmak zorundadır. 
Kürt coğrafyasındaki hukuku araştırmak, hu
kuku belirlemek, bugüne kadar Kürtlere iliş
kin çıkan yasaları araştırmak, Kürtlere ya
pılan hukuksuzluğu irdelemek ve Kürtlerin 
geleceğine ilişkin hukuku tanımlamak açı
sından ırk, din, cins gözetmeksizin her hu
kukçu içinde yer alıp araştırmalar yapabilir. 
Bu konuda herhangi bir sınırlandırma ge
tirmiyoruz. 

Medya: Peki, siz "A vukatsız halk, Kürt
ler" yaklaşımı için ne diyorsunuz. Bu ko
nudaki. misyonunuz ne olabilir? 

T. Tepe: Kürtlerde epeyce hukukçu var. 
Ama örgütlenme anlamında bir hukuk örgütü, 
bir hukuk kurumu bugüne kadar olmamıştır, 
Kürtlerin. Hukukçuların çok olması yetmiyor. 
Güç olabilmek ve ca)(dırıcı olabilmek için 
mutlaka örgütleornek lazım. Yani salt bi-

reylerin kişisel çabalarıyla fazla bir şey ya
pılamayacağı gerçeği ortadadır. Oysa sayı iti
barıyla bugün Türkiye'ye baktığımızda, ger
çekten Kürt hukukçu sayısı çoktur. Ben bunu 
zaman zaman düşünmüşümdür. Neden Kürt
lerden bu kadar çok hukukçu çıkıyor. Her
halde diyomm; savunma içgüdüsünden kay
naklanıyor. Orgütlenme alanında ilk kez bir 
örgütlenmeye gidiliyor ve bunun ilk adımını 
atmış bulunmaktayız. 

Medya: Somut olarak önünüze koy
duğunuz bir çalışma programından sö
zedebilir misiniz? 

T. Tepe: Şimdi hukuk cliynnı7 . hukuk çok 
önemli bir konu . Yani insanın düzenle iliş
kisini, insanın insanla ilişkisini, insanın malla 
ilişkisini belirleyen kurallar bütünüdür. Kürt 
insanının düzenle, devletle ilişkisinde ger
çekten yaşanan nedir? Bir hukuk var, ama 
bize göre hukuksuzluk. Çünkü hukuk sizlere 
birtakım haklar bahşeder, haklarınızı güvence 
altına alır. Ancak Kürt insanının düzenle iliş
kilerine ve diğer ilişkilerine baktığımızda ayrı 
bir hukuk görüyoruz. İşte bu ayrı hukuku gör
düğünüz zaman ya da hukuk adı altında size 
yapılanlar hukuk değilse, bun_a karşı çı
karsınız . Nasıl karşı çıkarsınız? OrgütlenereiC 
karşı çıkarsınız. Size yapılanların .hukuk ol
madığını ispatlamaya çalışırsınız. Ismaıl Be
şikçi hocanın söylediği çok güzel bir söz var; 
ha 5 kişinin ha 450 kişinin yaptığı kanuna 
ille de hukuk denemez. Belki her hukuk ka
nundur, ama her kanun hukuk değildir. On_un 
için biz hukukun evrenselliğine inanıyoruz . In
sanlık tarihinin savaş vererek, bedel ödeyerek 
kazandığı değerlere sahip çıkarak bu hukukun 
uygulanmasını isteriz. Vakfımız bu noktada 
özellikle 70 yıldır Kürtlere uygulanan hu
kuksuzluğun araştırılması, gün ışığına çı
karılması, bunun bilimsel ve akademik ça
lışmalarının yapılması gerekir, bir. İkincisi 
geleceğe yönelik hukuk yaratılması, yani al
ternatif hukukun yaratılması gerekiyor. Çünkü 
Kürt halkına hukuk adı altında bir şeyler su
nuluyor. Ama gerçekten çıkan kanunlar, Kürt 
insanının hukuksuzluğunu gösteriyor, sta
tüsünü değiştiriyor, kötü durumlara dü
şürüyor. Oysa bilindiği gibi hukıik, insanların 
haklarını, mallarını, canlarını korumalı: Ama 
bakıyoruz bizim ülkemizde bu hiç böyle ol
muyor. Bir parantez açarak, çok basit bir ör
nekle: Olağanüstü Hal Bölge Yasası'nın 4. 
maddesi, devlete köy boşaltma hakkını ve
riyor. Tabi bu hep böyle oluyor. Devlet de fiili 
durumda bir adım daha ileri gidiyor. Bu defa 
köyleri yakıyor. Şimdi kalkıp devlete sorsanız, 
devlet ben yasal davranıyoruro der; köy bo
şaltmak benim yasal hakkım. İşte görüldüğü 
gibi her yasa hukuk olmuyor. Bu nedenle vak
fımızın bu konulardaki görevi çok önemli. Bu 
hukuksuzluk uluslararası alana ulaşmalı, ulus
lararası hukuk kurumlarında dile getirilmeli, 
mahkemelere taşırılmalı, vakfın şimdiki he
deflerinden birisi de budur. Bir de Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu'nda özellikle dava 
açmak ve bu konuda proje geliştirmek için ça
lışmaktadır. 

Medya: Kürtlere uygulanan hu-
kuksuzluğa ille de bir isim bulmak ge

. rekirse ne denilebilir. Bu nasıl bir hu-
kuktur. , 

T. Tepe: Tabi ki, biz "sÖmürge hukuku" 

diyoruz. Bugün Kürt insanı da Kürt coğrafyası 
da ülkesivle her vönüvle sö
mürgeleştirilrİıiştir. Bir an larnda sÖmürgeden 
de aşağı bir statüdedir. Bu da sözümona yasal 
statülerle belirlenmiştir. işte bugün Ola-

. ğanüstü Hal Yasası'yla yönetiliyor. Oraya bak
tığımızda, hemen ayrı bir "hukuk" görüyoruz. 
Tabi hukuk bir üstyapı kurumudur. Orada iliş
kiler, oradaki yaşam, oradaki üretim biçimi, 
oradaki siyasal yapılanma tabi ki fiifi du-

. rumundan kaynaklanıyor. Devlet diyor ki ben 
sizi böyle böyle yöneteceğim, şöyle şöyle sö- . 
müreceğim. Gerek meclisindne gerekse de 5 
~ane generalden çıkarıp adına yasa koyuyor. 
Işte biz bunun yasa olmadığını, hukuk ol
madığını, hukuksuzluk _ olduğunu araş
tırmalıyız . 

Medya: Kürt hukukçuları hedef olan 
baskı ve saldırıları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

· T. Tepe: Bu soruya verilecek cevap çok 
genel olmak zorundadır. Genel anlamda top
yekün bir savaş var. Türkiye'de resmi ağızlar 
her ne kadar bunun adını koymak istemezlerse 
de, gayri iradi, za_man zaman itiraf etmek zo
runda kalıyorlar. Orneğin, şimdi emekliye ay
rılmış eski Genelkurıriay Başkanı, düşük yo
ğunlukta bir savaş var diyordu. Bu bir 
gerçektir, bir savaş var ve bu topyekün bir sa
vaştır . Bu topyekün savaşta bazı kurumlar, sı
nıflar, katmanlar savaşın dışında tutulmuyor, 
tutulmak da istenmiyor. Kütt coğrafyasında 
köyler yakılıyor, yıkılıyor. işkencelerden ge- . 
çiriliyor, faili bizce belli olan cinayetler iş
leniyor. Kürt avukatlara yönelik saldırıları da 
bundan ayrı düşünmek mümkün değil. Tabi 
ki, örgütlenme anlamında bu saldırılar Kürt 
avukatları ürkütür. Birileri' öldürülecek, ku
rumlar hedef seçilecek; ancak buna karşı en 
güzel mücadele yolu da örgütlenmeden geçer. 

Medya: TOHA V' ın çalışması İs
tan bul'la mı sınırlı kalacak? Yoksa Kür
distan'da şube açma ya da farklı yerlerde, 
uluslararası merkezlerde temsilci bu
lundurma gibi bir örgütlenme ağı dü
şünüyor musunuz? 

T. Tepe: Zorunluluktan dolayı İstanbul 
merkez olarak seçilmiştir. İstanbul merkez 
olmak kaydıyla ülkenin çeşitli yerlerinde şu
beler açılacaktır. Uluslararası ilişkilere de 
başladık. Sanırım çok kısa zamanda epeyce 
ses getiren birtakım gelişmeler olacaktır. 

Medya: Bu konuya bağlı olarak şunu 
sormak istiyorum: Uluslararası bazı 
kurum-kuruluş hatta kişiler, devletin özel
likle Kürdistan'daki hak ihlallerine ilişkin 
bilgi, belge alına konusunda baş
vurabilecekleri Kürt kurum, kuruluş ve 
kaynakların yetersiz olduğundan şi-

kayetçiler. Vakfmız bu konuda nasıl bir 
katkı sunahilir? 

T. Tepe: Bu konuda epeyce ffıtfyaca cevap 
verebilecek durumda olacağız. Yakfımıza 
daha çok yeni . olmakla birlikte, 200'ün üze
rinde işkence başvurusu olmuştur. Vakfımız, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 30'un 
üzerinde dava açmış, birçok araştırma yap
mıştır. Komisyonl.arı vardır. Şimdi de, gerek 
Uluslararası Af Orgütü gerekse diğer ku
rumlardan gelen talepleri karşılamaya ça
lışıyoruz. Ve inanıyomm ki orta vadede bu 
konularda belirleyici olan bir kurum olacaktır. 

Medya: Peki TOHA V olarak özellikle 
Kürt hukukçularına ne gibi }lir mesajınız 
var? 

T. Tepe: Özellikle Kürt hukukçulanian is
teğimiz şudur: Kendi halklarının hukukunu 
mutlaka araştırmaları, sorgulamaları ve bunun 
için de, mutlak örgütlenmeleri gerekiyor. Or
gütsüz bir hukukçunun yapabileceği fazla bir 
şey yoktur. Bu nedenle anlayışları ne olursa 
olsun, olaya nasıl bakariarsa baksınlar bu tür 
örgütlenmelerde yer almalı ve kendi hu
kuklarını araştırmalıdırlar. Biz diyoruz ki, 
bizim gibi hukuk alanında henüz çok genç in
sanların biraraya gelip kurduğu bu hukuk vak
fına, bizden daha deneyimli mes
lektaşlarımızın mutlaka katkı sunmaları 
gerekir. Bir Kürt hukukçu nerede olursa olsun 
biz ona ulaşınaya çalışacağız. Bizim ula
şamadığımız ye~lerde onlar bize ulaşsınlar, 
bize bilgi, kaynak aktarsınlar; biz de onlara 
yardımcı olalım. Ve böylesi bir birliktelik ve 
daya'iıışma duygusu içinde buluşalım. 

Medya: Son olarak Medya Güneşi ara
cılığıyla, bir bakıma savunmanlığını üst
lendiğiniz hak ihlaller ine uğramış Kürt in
sanlarına mesajınız nedir? 

T. Tepe: Kürt insanları günün her saatinde 
hukuksuzluğu yaşıyorlar. Şimdi bizim için 
belgeler, bilgiler, olaylar çok önemlidir. 
Çünkü biz somut birtakım vakalarla sorunları 
irdeleyerek çalışacağız. Bu yüzden hiç kork
madan, çekinmeden mutlak surette in
sanlarımız, yaşadıklan olayları, bilgi ve bel
geleri bize ulaştırsınlar. Belki kısa zamanda 
onların istediği biçimde tüm sorunlara yanıt 
veremeyebiliriz, ama sonuç itibarıyla bunların 
toplamını ele aldığımızda yapabileceğimiz 
çok şey var ve bunlar çok büyük şeylerin te
minatı olacaktır. işte şimdiden görüyorsunuz, 
devlet, bugünkü basında yeraldı , Avrupa İnsan 
Hakları Mahmesi nezdinde oluşturulacak da
valarda sahte belgeler oluşturmak için in
sanlarımızı ürkütmeye çalışıyor. İnsanlarırnız 
hiçbir şekilde korkmasınlar, artık korkuyu 
yensinler ve kendi hukuklarını aramaya ça
Jışsınlar. Adresimiz açıktır, elimizden gelen 
her türlü gayreti sarfedeceğiz. 
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Yildan Tanrıkulu 

tarih korkusu 
Kürt toplumunun tüm- mücadele süreci boyunca olum

suzluğunu en fazla yaşadığı konuların başında kendi toplum 
ve mücadele tarihi hakkında yeterli bilgi ve açıklığa sahip ol
masının engellenmesi ya da bu olanaklara sahip olamaması 
gelmektedir. Bu durum çoğu ·kez yakın tarihimiz için bile 
böyle olmuştur. Uğur Mumcu gibi, TC. devletinin ve Misak-ı 
Milli'nin bekasının sağlam savunucularından biri bile, Şeyh 
Sait ulusal başkaidırısı üzerine yazdığı kitabının önsözünde, 
bu konudaki kaynak yetersizliğine ve kaynaklar üzerinde 
Türk Genelkurmayı'nın vesayetine veryansın etmekten ken
disini alamıyor. Toplum yaşamı ve tarihimiz üzerine konulan 
bu yasaklar ve karanlık perde açıktır ki hem birey olarak hem 
de toplum olarak bizleri yakından etkiliyor. Bilgi ve kaynak 
yetersizliği halkımızın ulusal haklan için yürüttüğü mü
cadelenin farklı yönleri ve boyutlarını, nedenleri ve sonuçlan 
ile birlikte bir bütünlük içinde kavramamızı, dün ile bugün 
arasında, geçmiş ile gelecek arasında sağlıklı köprüler ku
rabilme olanaklanmızı engelliyor. 

Toplum tarihimiz, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, 
ed~bi ve diğer boyutları ile bizler için karanlık bir kuyu ol
maya devam ettiği ya da çeşitli amaç ve nedenlerle çar
pıtılarak toplumumuza sunulduğu sürece, gelişme di
namiklerimiz ve bu dinamikler temelinde toplum olarak 
§ekillenmemiz çarpıklıktan · kurtulamayacaktır. Böyle bir 
durum, giderek toplumsal ve kültürel . kimliğimizi be
]jrsizleştirerek ulusal kişiliğin gelişmesini önler. Bu nedenle 
de, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin, aynı za
manda yukanda belirttiğim yanlan ile, toplum tarihimizi ay
dınlatma, onu çarpıklıklardan kurtarma ve kendimizi toplum 
olarak aydınlatma çabası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle 
bir yaklaşım, tarihimize tüm olumlu ve olumsuzlukları ile 
sahip çıkmayı hem öngörmekte hem de içermektedir. 

Tarih genel olarak algılandığı gibi geçmiş, olmuş-bitmiş 
olanlar değildir. 

Tarih, yaşanmışlar ile dündür, yaşananlar ile bugündür, 
yaşanacaklar ile gelecektir. Yani tarih, hem dündür, hem bu
gündür hem de gelecektir. Tarih, aynı zamanda siyasal ya
saıııdır. eknnnıııik n· ~n·"· al \'; l';aıııdır. klilıiir ve edel-ıivat va- , 
Şanııdır. Tarih nunların 1-ılitUnli \C bunların karşıliklı 
ilişkileridir. Tarih, bu bütünlüğün ve karşılıklı ilişkilerin için
de yaşanılan dönemin koşu11arı ile ortaya çıkardıkları so
nuçlardır. Tarih, bu sonuçlann bugün ve gelecek için ortaya 
çıkardığı zemin ve yaşam biçimidir. Tüm bu yanları ile ba
kıldığında, tarihi bilmek, tarihi aydınlatmak ve çarpıklıktan 
kurtarmak, derin bir tarih bilgisi ve bilincine sahip olmak, bu
günü aydınlatmak ve geleceği kurmak anlamına gelmektedir. 
Tarih, yine tüm bu yanları ile, sadece rakamlar ve şahıslar, 
savaşlar ve hükümdarlar, başarılar ve yenilgiler değil, aksine 
yaşamın kendisi, tüm yanlan ile toplumun kendisidir. Bu ne
denle de derin ve doğru bir tarih bilgisi ve bilincine sahip ola
mamak, yaşanun kendisini hem bireysel boyutu ve hem de 
toplumsal boyutu ile anlayamamaktır. Yaşamın ve toplumun 
tüm boyutlan ile anlaşılamaması, ona müdahele etme, de
ğiştirme ya da geliştirme olanaklannı ortadan kaldırır. Ya
şamı ve toplumu tüm boyutları ile anlayamayanlar, yaşamı ve 
toplumu değiştirme ya da geliştirmenin asli unsurları du
rumuna da gelemezler. 

Kendi kimliği ve kültürü ile kendi topraklannda varolma 
savaşı veren Kürtler açısından tarihi bilmek, varolabilmenin 
temel koşuludur. Bu nedenledir ki, Kürdistanı işgal edenler, 
parçalayanlar ve Kürt halkını yok sayarak yok etmek is
teyenler, herşeyden önce Kürt toplum tarihi üzerine karanlık 
bir perde çekerek, tarihi ve dolayısı ile tarih bilgisi ve bi
lincini karanlığa gömmeyi her zaman temel yöntemlerinin ba
şına koymuşlardır. Bunu başaramadıkları zaman da ta
rihimizi tüm boyu_tlan ile Çarpıtmayı denemişlerdir. Burada 
kullanılan,. miŞ'li geçmiş zaman kipi, bu yöntemlerin sadece 
"dün" kullanıldığını vurgulanuyor. Aksine, "dün" za
manlamasının tarih açısından göreceliği ve yukarıda be
lirttiğim gibi tarihin hem dün, hem bugün ve hem de gelecek 
olduğu gerçeği, toplum tarihimizi karanlığa gömmek ya da 
çarpıtmak isteyenlerin, görece anlamı ile "bugün ve ge
lecekte" de bu yöntemleri kullandıkları ve kullanacaklarını 
göstermektedir. "Dün" dediğimiz hem 1980, hem 1974, hem 
1965, hem 1959, hem 1938,1930,1925,1923 . ve diğerleridir. Biri 
diğerine göre "dün" ya da "gelecek" idi. "Bugün ya da gü
nümüzde" sözleri ile tesbit ettiğimiz zamanlamayı yarın, "dün 
ya da geçmişte" sözleri ile ifade edeceğiz. Yine "yarın ya da 
gelecekte" sözleri ile ifade ettiğimiz zamanlamayı yarın, 
"bugün ya da günümüzde" sözleri ile ifade edeceğiz . 

Tarihe ve topluma tüm yanları ile böyle bir yaklaşım , ya
şanan dönemin görevlerini, geleceğe göre doğruluğu görece 
olan "güncel" görevleri elden bırakınamanın, unutkanlığa sap
lanınamanın önemini ortaya koyuyor. Tarih bilgisi ve bi
lincimizde böyle bir süreklilik ile bireysel ve toplumsal bo
yutta aydınlığı ve aydınlanmayı yakalayarak, toplumumuzu 
bir bütün olarak karanlığa gömmek isteyenlerin çabalan boşa 
çıkarılabilir. Düşmanın tarihten korkması anlaşılır bir du
rumdur. Ya Kürt toplumunun kurtuluşu için yola çıkanların 
konuya ilişkin yanlışlıkianna ne demeli? 

~----------------------------------~ 

BaveAzad 

1992 yılının sonunda oluş
turulan Cıvata Kurd (Kurdısche 
Gemeinde in Deutschland e.v.) Fe
derasyonu'nun 2. Genel Kurulu 
yapı~dı. 3 Aralık 1994 cumartesi 
günu yapılan kongreye 50 kadar 
delege katıldı. Yaklaşık 15 der
neğin üye bulunduğu Cıvata 
Kurd'un 2. Kongresi'ne, Heviya 
Gel, Hevkar, Koç-KAK,Hevdem 
ve diğer bazı çevrelerden tem- · 
silciler katıldılar. 

Son derece olumlu bir hava 
içerisinde gerçekleşen genel ku: 
rulda oluşturulan divan, Genel 
Kurul'un yönetimini Kürtçe olarak 
gerçekleştirdi. · 

1992 yılının sonuna kadar 
KKDK adıyla varlığını sürdüren 
Cıvata Kurd, Genel Kurul kararı 
ile aclını değiştirmişti. 

Qenel Kurul'un çalışmaları 
Kurdistan şehitleri adına yapılan 
bir dakikalık saygı duruşundan 
sonra başladı ve Cıvata Kurd'un 
çalışmaları hakkında çeşitli bil
giler verildi. Yeni yönetimin se
çildi ği kongrede, dar gu
rupçuluğun aşılması yönünde 
Cıvata Kurd'un önemli bir adım 
olduğu dile getirildi ve güç
lendirilmesi için yoğun çalışmalar 
yapılmasının gereği vurgulandı. 

Son hir yıl içeri<;inde Kürt <;n
rununa k:ır~ı giderek olumsuz 
yaklaşımlar sergilerneye başlayan 

Almanya'nın, son seçimlerde 
Kürtleri iç politika malzemesi ha-

line getirmesi ve 
yasaların sert

leştirilmesi 
eleştirilerek, 
buna karşı mü· 
cadele edil
mesinin gereği 
vurgulandı. 

Bu ge-
lişmelerin, Al· 
manya'da ya
şayan 500 bin 
civarında Kürt 
kitlesinin so· 
rumiuluğunu bir 
kat daha arttırdığı dile getirilen 
kongrede, tüm Kürtler bu konuda 
duyarlı olmaya çağrıldı ve Kürt 
kitlesinin süratle ör
gütiendirilınesinin önemine dikkat 
çekildi. 

Önemli miktarda Kürt nüfusun 
bulunduğu Almanya ve Avrupa'da 
ciddi bir Kürt lobisinin oluş
turulması yönünde, yeni çalışma 
programlarının başlatılması gö
rüşü benimsendi. Bu konuda önü
müzdeki süreç içerisinde olumlu 
girişimlerin gerçekleştirUmeye 
çalışılmasının prensip olarak 
kabul edildiği Genel Kurul'da, Al
manya'daki okullarda eğitim 
yapan Kürt çocuklarının, Kürtçe 
eğitim yapmasının yasal ve de
mokratik bir hak olarak kazanımı 
ile Kürtçe radyo yayınlarının ger
ceklestirilmesi ve di!'!er hazı sn
iunlai'ın çözümü için mücadele 
edilmesinin önemine değinildi. 
Ayrıca Genel Kurul'da anayasal 
hakkiarı gaspedilerek tutuklanan 
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Kürt mil Id ,·ek. i III:! ri nin . tu
tuklanmalarını protesto eden bir 
mesajın . da cezaevindeki mil
letvekilierine gönderilmesi ka
rarlaştırıldı. 

Cıvata Kurd Federasyonu'nun, 
tüm Kürt yurtseverlerine açık ol
duğu ve her yurtsever Kür
distanlının Cıvata Kurd bün
yesinde yeralarak, dar 
grupçuluğun yıkılınasında önemli 
katkı sağlayacağı dile getirilen 
Genel Kurul'da ayrıca Kür
distan'da sürmekte olan acımasız, 
imhacı ve sömürgeci katliamların 
geriletilmesi için, Kürdistan'ın 
ulusal kurtuluşu için mücadele 
eden tüm güçlere gerekli desteğin 
sağlanması amacıyla yurtdışında 

propaganda yapılması · · başta 
olmak üzere. ulu~lararası de
mokratik kurum ve kuruluşların 

desteğinin sağlanmasının önemli 
bir kazanım olacağı da ifade edil
di. 

~I»---Jm~~~~ 
Z- ~c:..-.ga-E!s•.-.• 
y--..--c:. 

lerin uluslararası hukukta be
lirlenmiş her türlü politik. kültürel. 
sosyal v.e ekonomik haklarını elde 
etmek-
Türkiye Cumhuriyeti sınırları için
deki Kürdistan parçasında. Kuzey 

Almanya (Medya Güneşi)- oluşturmak. Kürdistan'da çoğulcu parlamenter. 
1992 Eylül ayında kurulan -"Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt- demokratik bir düzen kurmak. 

Hevgirtin-PDK. 2. Kongresini fi' r-------------~""""r"'''ll =========~ 
geçtiğimiz günlerde ger-
çekleştirdiğini ve ısım de
ğişikliği yaparak KDP
BAKUR (Kürdistan Demokrat 
Parti-Kuzey) ismını aldığını 

açıkladı. Kongre sonuç bil
dirisinde; Kürdistan,.ın. Türk 
militarizmi ve onun uzantıları 
olan kontrgerilla. JİTEM ve 
itirafçılar gibi cellat grupların 
cinayet ve saldırıları sonucu 
her yanından hançerlenmiş. 

kanayan bir duruma getirildiği, 
şoven-militarist kliğin ama
cının Kürdistan'ı yurtsever 
Kürtlerden temizlemek. hatta 
Kürt nüfusu azınlığa dü
şürmek olduğu ve bunun için 
gunumüz koşullarına uyar
lanmış bir jenosid ve tenkil ha
reketi yaşadığı görüşüne yer 
verildi. Bildiride. partinin po-

Ulusal 
kültürel 

değer1eri m izi 
müziğin 
evrensel 

birikimiyle 
harmaniayan 

CIWAN 
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Balı arama 
müeadelesinde 
yeni bir haiJıa memur 
e~lemliliJıleri 

Rojen Gernas 

Kamu ·çalışanlannın öteden beri içinde 
bulunduklan ekonomik sıkıntılar 24 Ocak 
ekonomik istikrar tebdirleri ve 12 Eylül fa
şist darbesi ile başlayan hızlı bir yok
sullaşma süreci ile had safhaya ulaş
mışken 5 Nisan Ekonomik İstikrar Paketi 
ile adeta bir çöküntüye dönüştü. 

Çünkü 5 Nisan 1994 İstikrar Paketi, 
Kürdistan'da sürdürülen haksız ve kirli sa
vaşa kaynak yaratmak amacıyla ça
lışanlara dayatılan bir saldırı ve savaş pa
ketiydi. Bununla zaten yoksul olan, alım 
gücü günden 
güne düş~n - .... ""'"'.,...,.,.......,....,........, 
emekçiler yok- ~;d~~~~ 
sulluğun alt- k 
sınırına tl a-
yanıyorlardı . · 

Dcretler . "1-
sılıyor, insanl ar 
işlerinden edi 
liyor. Öze l
leştirme ile sen
dikalann gücü 
eritiliyor, i ~ 
letmeler h ara c·· 

. mei' at ~a tıp \ l· 
karılı yor. Bu ön
lemlerle 1995 
bütçesinde sa
vaşa 500 tril 
yonluk kaynal.. 
aktanını sağ 
lanacak ve 38X Llll::.:....i!:~-: 
trilyon liralık 
devletin borç faizleri ödenecek. 

Yüzde 140'lara varan enflasyon kar
şısında 1995 bütçesinde ücretiere sadece 
yüzde 22.5 oranında zam verilmesi, gö
revli- toplu sözleşmeli sendika hakkının 
anayasa komisyonuna havale edilerek en
gellenmeye çalışılması , bütçenin savaş 
ve borç bütçesi olması , çalışaniann ilaç 
bedellerinin yüzde 40'a çıkanlmak is
tenmesi bardağı taşıran son damla oldu ve 
kamu çalışanlan eyleme başvurmaktan 
başka çare bulamadılar. 

Yoksullaşmada cumhuriyet rekoru! 

Bu son gelişmelerle Türkiye'de gelir da
ğılımındaki dengesizlik giderek büyüdü ve 
gelir rakamlan son ı 8 yılın en düşük dü
zeyinde gerçekleşti. 1976-1994 yıllan ara
sında Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), 
sabit fiyatlarla yüzde 92,74 oranında ar
tarken son 18 yılda gelirlerdeki kişi ba
şına düşen pay Cumhuriyet tarihi or
talamasının yüzde 3 I. 7 oranının altında 
kaldı. 1995 yılı geçiş programı ve
rilerinden yapılan hesaplamaya göre, 
ı976-1993 yıllarını kapsayan dönemde 
GSMH, 1993 yılı fıyatları ile 175 dolar 
olarak gerçekleşti. Kişi başına GSMH ise 
DPT rakamianna göre 2933 liraya çıktı. 
Bu yılın rakamlan kesinleşmemekle, 
birlikte yüzde 3,8 oranında bir küçülme 
bekleniyor. Buna göre kişi başına 
GSMH' deki düşüş yüzde 5.87'yi bulacak. 
Bu rakam hesaplamaya alınan 1976- ı-994 
döneminde .. en yüksek düzeyde ger
çekleşiyor. Ote yandan ı 976- ı 994 dö
neminde sağlanan yıllık ortalama yüzde 
3.49'luk artı~ Türkiye'nin ı 923- ı 991 ara
sında yüzde 5. ı 1 oranındaki yıllık or
talama artışır1dan yüzde 3 ı . 7 oranında 
daha düşük ö.r rakam. Tüm bu gös
tergeler çalışan kesimlerin gerçek oranda 
ne kadar yok1_ullaştığının çarpıcı ör
nekleridir. 

Rant ekonomisinde gelinen nokta 

Yukandaki temel göstergelerin ya
nında basit bir karşılaştırma daha ya
palım. Şöyleki : 1 milyar lirası olan ran
tiyeci, yılbaşında 14 bin 458 liradan dolar 
alıp Mayıs ayında 31 bin 730'dan boz
durduğunda, kazancı yüzde 119'u ge
çiyor. Aynı kişi sonra TL ile yüzde 50 
net faizli bono alıp, Ağustos sonunda 2 
milyar 315 milyonluk bir kazanca dö
nüştürüyor. Buna karşın kamu ça
lışanlarına 200 bin TL'lik bir zam ve
riliyor. Dövizin son tırmanışıyla memurun 
maaşı yüz doların altına inmiş oluyor. 

Yüzde 40 oranındaki enflasyon ortamında 
faiz-ranı ekonomisi karşısında ücretierin 
tamamen erimesi emekçilerin önünde tek 
seçenek bırakıyor. O da, örgütlü mil
cadeleyle gaspedilen haklarını alması yo
luna başvurmasıdır. Faiz-rant ve dö
vizlerdeki gelirler, emekçilerin gelirini 
katlıyor. İşte bu ekonomik-sosyal ortamda 
yaşayan kamu çalışanlan mücadeleyi 
yükseltıneye başladı. 

20 Aralık son değil başlangıçtır ı . 

Kamu çalışanlan örgütleri ekonomik, 
sosyal, siyasal taleplerini dile getirmek ve 
çözümünü dayatmak amacı ile 20 Aralık 
1994 gününü iş bırakma günü olarak tes
pit ettiler. Bu talepler işsizlik ve yok

· sulluğa karşı önlemlerin alınması gibi 
temel istemlerdi. 12 Eylül Anayasası başta 
olmak üzere tüm anti-demokratik yasalann 
değiştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin 
anayasal güvenceye kavuşturulması, De
mokratik-Laik Bilimsel eğitimin sağ
lanması, özgür ve barış içinde kardeşçe bi
rarada yaşama koşullannın sağlanması, 
tüm emekçiler için işsizlik, yoksulluk ve 
yeni zamlar getirecek bu bütçeye karşı çı
kılması Kamu çalışanları , "işimize, ek
meğimize, emeğimize ve geleceğimize 
sahip çıkmak amacıyla bugün tüm ülke ça
pında üretimden gücümüzü kullanacağız" 
sloganıyla yola çıktı. 

28 Sendikanın oluşturduğu Kamu Ça
lışanları Sendikalan Platformu (KÇSP)'nin 
aldığı bu tarihi karar yüzbinlerce Kürt-Türk 
vd. milliyetlerden emekçinin yer yer yüzde 
yüzlere varan katılımı ile gerçekleşti. 

Okullarda eğitim verilmedi . Öğ
retmenlerin iş bırakma eylemine öğrenciler 
de okullara gitmeyerek destek verdi. Vergi 
daireleri, PTT birimleri, hastaneler, de
miryolları ve belediyelerde hizmet üretimi 
durdu. 
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1995'de yeni alternatifler oluşturulmalı 
M. Ali Yıldırım 

ı 994 yılını geride bırakırken , ül
kemiz Kürdistan'da birçok yönüyle ka
.ramsar bir tablo ile karşı karşıyayız. 
Binlerce köyün yakılıp yıkılması , yüz
lerce "faili meçhul" cinayet, milyonlarca 
insanın yerini yurdunu terketmesi, eko
nominin hemen hemen yok olma sü
recini yaşaması gibi daha birçok örnek 
verilebilir. 

Yukarıdaki tablo karşısında Kürt 
partileri, örgüt ve tek tek kişiler olarak 
üzerimize düşen görevleri yerine ge
tirebiliyor muyuz? Elbette ki, cevap ha
yırdır. Çoğu kez önce örgüt çı
karlarımızı düşünüp ön plana 
çıkarıyoruz. Yani araçlar ile amaçlar yer 
değiştirmiştir. İki senedir Cephe ça
lışmalarından hala bir sonuç alınmamış 
ise bundan dolayıdır. Gerçekten hal
kımıza karşı bir sorumluluk du
yuyorsak, beklenec~k bir günlük za
manımız dahi yoktur. Birbirimize karşı 
demagoji yaparak bu halkı kandırmaya 
hiçbirimizin hakkı yoktur. Ve bu hakkı 
hiçkimse kendinde bulmamalıdır. Bunca 
sömürgeci devletin barbarlığına karşı 
bizi yanyana geti.rmeyen sebep nedir? 
Hemen söyleyeyiıu örgüt çıkarı, ben
cillik ve benmerkezci anlayıştır. Artık 
Kürt halkının tahammülü ve bekleyecek 
tek bir saati bile yoktur. Ok çoktan yay
dan çıkmıştır. Bu halka umut veren ve 
baskıya karşı başkaldırmasını isteyen 
bizlersek, buna yakışacak bir tavrı 
zaman geçirmeden hemen koymalıyız . 
Kürt sorunu artık örgütleri aşmıştır. 
Dost da düşman da artık çok iyi biliyor 
ki, bu sorun artık tek tek birilerinin ya
pacağı bir i ş değildir. Şayet böyle ol
saydı : bunca 7aman birşey ler olurdu . l Ama yaşanı bi ze bir daha-bu i~i tek tek 

, yapıl<\rın yapacağı bir iş olmadığını 
tüm yönleriyle gösterdi. Hala birileri bu 
gerçeği görmek istemiyor ve kendilerini 
dünyanın merkezine koymak istiyorsa, 
bırakalım bu arkadaşları kendi baş
larına, kendi bildikleri yolda devam et
sinler. Ama bunun dışında bulunan tüm 
yapılanmalar ve tek tek kişiler ne za
mana kadar böyle bekleyeceğiz? 

Kamu çalışanları 1990 yılında başlayan 
kıpırdanmalardan kısa süre sonra sendikal 
örgütlülüklerini yaratmayı başardılar. Daha 
sonraki süreçlerde kah vizite, kah iş bı
rakma eylemleri gerçekleştirdiler. Ancak 
bu dönemdeki eylemiiliklerio bazılan et
kisiz kalıyordu. 

20 Aralık'ta ülke çapında ilk defa top
yekün iş bırakma eylemi ger
çekleştirilecekti . Acaba başarılabilec"ek 
miydi? Katılım nasıl olacaktı? Hükümetin 
tavrı ne olacaktı? Gibi önemli sorular or
tadaydı. 

Tüm bu soruların cevabı 20 Aralık 
günü meydanlarda verildi. Çalışanlar .korku 
ve baskı zincirlerini kırarak alanlara çık
tılar. 

Hükümetin tehdidi sökmedi. Çiller hü
kümetinin çalışaniann yaptıkları işin yasal 
olmadığı, eyleme katılaniann işten atı
lacağı, sürgün edileceği yönündeki teh
ditleri bilyük ölçüde etkili olamadı. 

Eylemin meşruluğu ve haklılığı; yasal 
mı, değil mi tartışma ve engellemelerini 
bir kenara itti . Kaldıki TC. Hükümeti im
zaladığı 98 ve 151 nolu ILO söz
leşmeleriyle, bu sendikalara aslında yasal 
statü tanımış olmaktadır. 

Memur hareketi yürüttüğü haklı ve 
meşru mücadelesinde kamuoyunun da 
önemli oranda desteğini aldı. 

Memur hareketinin gözlemlenen bir 
diğer özelliği de aşağıdan yukanya doğru 
hızlı bir şekilde gelişme göstermesiydi. 
Bu da mücadeleyi daha kalıcı ve tutarlı 
hale getireceğinin işaretiydi. Denilebilir ki, 
giderek memur zihniyeti kırılmaktdır. 
Çünkü bu zihniyet kınlmadan mücadele he
define ulaşamaz. 

Emekçi ittifakı ve halkların 
kardeşliği esastır 

Bugün devletin barbarlığına ve ben 
merkezci anlayışına karşı rahatsızlık 
duyan örgütler ve kişiler büyük bir po
tansiyel oluşturuyorlar. Yüzlerce de
neyimli kadromuz ve her alanda politika 
yapabilecek insanlanmız vardır. Yu
kanda değindiğim gibi bugünkü gi
dişattan rahatsızlık duyan herkes artık 
bir yerlerden başlamalıdır. Kimi eski 
ideolojik kavramiann fazla önemi kal
mamıştır. Halkımızın özlemlerini dile 
getirebilecek. haksızlık nereden gelirse 
gelsin karşı koyabilecek, halkımızı iki 
ateş arasında bırakan ortamdftn çı
karabilecek bir alternatif yaratılmalıdır. 
Bu alternatif dostunu ve düşmanını bir
birinden iyi ayırdedebilecek, gerek · uı
kede ve gerekse uluslararası alanda 
halka güven verebilecek bir alternatif ol
malıdır. 

Böylesi bir alternatif TC'nin tüm uy
gulamalarını boşa çıkaracak, aynı za
manda benmerkezci anlayışları da fren
leyecektir. Çok üzücüdür ki, ben 
merkezci bir tutum sergileyen PKK'nin 
yanlış uygulamalan çok büyük tah
ribatlara yolaçıyor. Eyalet komutanı ko
numundaki bir gerillanın yanlış uy
gulamaları binlerce insanı ya devletin 
yanına itiyor veya ulusal kurtuluş mü
cadelesinden uzaklaştırıyor. Bu uy
gulamalarla uluslararası kamuoyu Kürt
lerin aleyhine dönüyor. Birkaç sene 
sonra, yayın organlarından birinde, falan 
komutanın yanlışlarından dolayı bu 
kadar hata oldu, yanlışlıklar yapıldı vb. 
demeçler verilmesi, yaşanan tahribatı 
düzeltemiyor. Agit ve Hogır olaylarını 
buna örnek olarak vermek mümkün. Bu 
tür yaniışiann önünü almak için yeni ya
pı lanmalara acilen ihtiyaç olduğu gün 
gihi ortadadır . 
• Sonuç olarak yukarıda değ indiğim !!! 
gibi mevcut gidişattan rahatsızlık duyan 
herkes bir yerden başlamalıdır. Yoksa 
herşeyden vazgeçmek gerekir. Ah vah 
deyip hayıflanmanın bir anlamı yoktur. 
Herşeyi oluruna bırakmak istemiyorsak, 
tek tek cılız çıkan seslerimizi bir
leştirmeli daha gür bir sese dö
nüştürmeliyiz. Kaybedecek fazla za
manımız yoktur. 

20 Aralık 1994 eylemi; 5 Nisan eko
nomik istikrar paketi ve Kürdistan'da sür
dürülen kirli savaşa karşı cephenin örül
düğü tarih oldu. 

Gerçekten de 20 Aralık'daki eyleme 
daha önceki eylemlerin aksine işçi kesimi 
de önemli oranda desteğini sundu. İşçi
memur ve diğer tüm çalışaniann belli 
başlı hedeflerde birleşmeleri, güçbirlikleri 
oluşturmalan son derece önemlidir. Bunun 
için de kurulmuş bulunan Demokrasi Plat
formunu harekete geçirmek kaçınılmaz bir 
görevdir. 

Emekçi katmanlann; Kürdistan'da in
sanları katleden, yerinden, yurdundan eden, 
bir ulusu soykırıma uğratan güçle, ken
disini yoksullaştıran , sömüren, · sürgün 
eden, işinden atan gücün aynı olduğunu an
lamaya başlamalan son derece önemlidir. 
Yürüyüş boyunca "Yaşasın Halkların Kar
deşliği!", "5 Nisan · istikrar tedbirlerine 
hayır!", "Özgür basın susturulamaz!", 
"Devlet güdümlü sendikaya hayır!" slo
ganlannın sıkça atılması bunun gös
tergesidir. Ancak tüm emekçiler, ken
dilerine dayatılan onursuz, sefil yaşamı 
reddetmek, kendi çıkarlarına hizmet et
meyen kirli bir savaşın sürdilrülmesine 
karşı açık tavır almak zorundadır. Kürt 
halkının kendi kaderini özgürce belirleme 
hakkına sahip olmasını savunmak Türkiyeli 
devrimcilerin ve çıkarlan ortak olan emekçi 
kitlelerin asli görevlerinden olmalıdır. 

Emekçiler; . işyeri örgütlülüklerini 
temel haline getirdikleri ve mücadelelerini 
fiili ve meşru bir zeminde sürdürdükleri sü
rece kazanacaklardır. Bunun için de taban 
inisiyatifi şarttır. 
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Cephe, demokrasi ii 
yekitiya milli 

• S. Roşan 

Ji ber rewşa neteweya Kurd ı1 welate we, pir eşkere 
ye ku yekitiyeke xurt ı1 bi rek ı1 pek pewist e. Yekitiya 
me Kurdan li gor şert ı1 mercen welate me, rewşa me 
ya siyasi ü civaki, bi xwe re li berçawgirtina metod ü 
prosesa di vi warl de tene. Ango ji heq ü huqOk, ji ya 
dile me wedetir, zirfifen siyasi me mecbfire qalde o 
normen pewist dikin. Pirsgireka ku mirov dest bave ü li 
çareşerkirina we bigere, di şerten iroyin de bi çar
çoweyeke rasteqin mehdfid e. Kurden ku li bakfire Kur
distane dijln herçiqas bi serkeftin an jl şikestina 

birayen xwe yen parçeyen din ketxweş O xemgin bibin 
jl, di çareserkirina probleme de her parçeyek xwedi 
xusüsiyeten xwe ye. Lewra li vir pirsgirek di çar
çoweya Kurdistana Tfirkiyeye de dihete mu
naqeşekirin. ..._ 

Çima cephe an yekitl, di bin çi nawl dibe bila bibe, 
di ve çarçove de pewist e. Aya bi rastl pewistiyen di vi 
wari de bi rek O pek hatine munaqeşekirin an na. Gelo 
politikaya me ya navnetew! O navxwey!, tekiliyen me 
yen siyasi bi hev re ı1 tekiliyen me yen navnetew!, 
mecbfirbfin O giringiya demokrasiye di tekiliyen me de, 
bi awayeke kamil xwe rfiber dikin an na. Nuha pir 
mimkfin e, hin kes bejin ev ne pirsen rojeve ne. Bi qe
neeta mi-n pirsa demokrasiyedi hem! pengav O tekiliyan 
de- yek ji pirsen her! giring e. Lewra gazi nd O rexneyen 
me Kurdan bi xwe ji li ser ve yeke ne. Li heml par
çeyen Kurdistane rexneyen ku em li serdesten xwe di
girin di çarçoveya demokrasiye de ne. Heta dereke 
mirov dikare beje, hem! zilm, zordar! O işkenceyen li 
me dibin, ji ber tunebfina demokrasi ı1 civateke de
mokrat e. Ne hewceye em direj bikin. Ji ber ve yeke 
wexta mirov bi xwe dayeta qalde O normen elzem 
neke, çenabe mirov ji yen hembere xwe daxwazeke 
wisa bike. Ere rast e, em geleki eşiyane, me pir zilm O 
zordarl d!tiye. Le pir eşkere ye ku ji bill demokrasiye 
tu reyeki din j! nin e. Tecrübeyen tar1x1 di vi war! de 
diyar in. Li herema me, rojhelatanav!n, heger gu
hertinen pir mezin pekneyen, bi wan guhertinen gewre 
dewleten cihan! destirejiye li bfiyeran nekin; di pro
seseke wele de yen bindest jl ji wan tevliheviyan sfid 
wernegrin, vekirl O eşkere ye; bi tene sere xwe, ku bi 
çar aliyan ve bi nedostan peçayi ne, de yen bindest ni
karibin bi metoden çewt O reya çekdari dawiye li da
girkirina welate xwe blnin! Herweha civaka K;urdan, ya 
ku hin jl şahide xurtiya eşir ı1 hwd ye, reya tekoşina 

çekdan li ber çavderbaskirine bi tundl pewist dike. 
Nedosten me di şerten tevlihev de istifadeye ji 

qelsi, nakoki ı1 zelfiyen civaka me dikin. Ev yeka 
birinen civaka Kurd yekcar kOr dike, astengen li 
peşiya yekiti ı1 xurtbfina me Kurdan beht!r gur dike. 
Tevlihev! ı1 ji hevketina struktura civake her ku diçe 
berfirehtir dibe. Waren ku xwezan!na milli le zeifin bi 
ve rewşe dibin asteng li peşiya rewşa xwe ya objektif 
ı1 tevgera neteweyl. Bi kurt! elzemiya demokratbuna 
tevgera Kurd , di xebata xwe de bikaranina metoden de
mokratik, wacibiya rewş O tekiliyen netewey! O nav-
netewl ne. · 

Dive tekiliyen me Kurdan bi hev re li ser esase de
mokrasiye bin. Rezgirtin o pewistiya fikir ı1 rexistinen 
pircure dive bingebe politikaya neteweyl be. Ne bi 
gotin le di jiyane bi xwe de, divet ev yeka han pir eş
kere ;lj ber çav be. Tu şik di sere keseki de gereke 
ne~qp. Gelek caran nivis di derbareye demokrasiye 
de, di kovaren me Kurdan de ten xwendin. Em 
nerazibfina xwe li ber tunebfina demokrasiye nişa 

didirt. Baş e, çima ev pirs her di rojeva me de ye. Eş
kere ye ku di vi war! de problemen me. Kurdan hene. 
Binpalaskirina pirsgireke ne çare ye. Em mecbur in di 
tekiliyen xwe de demokrat O xwedi narmen navnetewi 
bin. Tu reyeke din ji nin e. Di bin alaya ve an we ber
jewendiye ı1 ideolojiye politikakirin ne heceta weqese 
ye ku mirov dest ji demokrasiye ı1 tekiliyen demokratik 
bikişine . Lewra jiyan bi xwe wek dile me ı1 poli~kaya 

.me name~e . lfer\\'.eha clc<;~J.;i,;uıdina ii deııınkrasive. hi 
diktatari fi zordestiye encaı;ı uide. Eynl proses dibe 
sebebe çalkirina b1r ı1 rayen pircure. Bi van metoden 
diktatari kultura siyasi ya plurallst ku çarçoweya 
tekiliyen demokratik yen atmosfera demokrasiye pek 
dihenin-kokbiri dibe. Wek nimfine: Ji avakirina dew
leta KT (Komara Tirkiye) heta lro tirsa her! mezin ya 
birevebiren dewlete ji demokrasiye bfiye. Tarixa ve 
dewlete bi birevebiri~a awerte (sikiyönetim) dagirtl ye. 
Derbeyen eskeô, ledan, zilm, diktatori, nebfina aza
diyen pircOre (azadiya fikiri, rekxistini; dini O hwd) di 
deftera micrimiya ve dewlete de bi qeyd in. 
Birevebiren ve dewlete hertim xwestine peşiye li in
sanan bigirin ı1 kultura siyasi ya plurallst ı1 demokratik 
qut bikin. Ve dewlete li insanen xwe weke terden 
azad tucarl neneriye. Lewra piraniya !nsanen ve civake 
bi xwe j! ne bOne terden serbixwe ı1 azad! 

Pir eşkere ye ku diktatari ı1 metoden insanen azad O 
serbixwe na afirinin. Di slstemeke demokratik de, 
tekiliyen civate an ji takekesan li ser esase azadbfine O 
tekiliyen serbixwe ne, lewra insanen xwedlfıkir ı1 

xwedişexsiyet di civake de pirtir dibin ı1 civat bi xwe 
azad dibe! Her ev prosesa ha ji bo komel, rekxistin ı1 

hem! organ!zasyonen din jl wele ye. Civaten de
mokratik civaten her! bi istikrar in. Her weha di ına

neya xwe ya rast de, rekxistinen her! xurt ewin yen ku 
li ser esaseki demokratik hatine demezrandin; O at
mosfereke azad de kar ı1 baren xwe bi re ve dibin. Ew 
partine ku fikir, program an jl palltikaya wan dihete 
zanin, eşkere kar dikin, bir ı1 raya xwe peşkeşl xelke 
dikin; encame hilbijartinen gişt! diperjirlnin. Ev e, 
xurtbfin ı1 bi gel baweri! 

Bi gelemperi tevgera neteweyl ya Kurdistana Tur
kiyeye, ji ber rewşa Turkiyeye ya navneteweyl, dikare 
di ware diplomasi O xebata xwe ya navnetewi de, geleki 
kelke wergire. Tirkiye dixwaze bibe endame YE 
(Yekitiya Ewrupa), we gelek peymarren navnetewey! 
qebOI kirine; weki KEHE (Konseya Ewlekariya O Hev
kariya Ewrupa-AGIK). Tirkiye dixwaze xwe weki we
lateki demokratik n!şa bide. Di ware dlplomasiye de le 
digere, ka de çawan karibe xwe ji tengasiya pirsgereka 
Kurdl xilas bike. Bi propagandaya xwe ya nav
neteweyl, yen bindest ı1 tfişe zilm ı1 zordariye bı1yi 

neheq; xwe jl li ber wan neheqiyan parezger O beguneh 
nişa dide! Pirsgireka neteweyeki bi teror itharn dike. 
Dewleta xwe ya diktatar ı1 terorlst demokrat, civata 
Turkiyeye j! azad bi nav dike. Le bi xwe ji baş dizane O 
di ferqa ve nuqte de ye. Ango birina wan ya her! nazik 
demokrasi, plurallzma fikri, rekxistinl, azadiya ça
pemeni ı1 hwd ye. Li dij ve siyaseta dewleta Tirk dive 
em Kurd baş hevi bidin da ku em karibin rfiye we ye 

qirej, llstik, telbazi ı1 derewen wan li ber raya gişti ya 
clhane eşkere bikin. Di ve meydana tekoş!ne ne ji aliye 
dewlete, ji aliye tevgera demokrat ı1 netewey! bihete 
tay!nkirin. Ne ku ew bi fen ı1 felbaziya xwe cih li me 
teng bike ı1 bi gori daxwaza xwe me mecbfire metoden 
xelet, yen ne di berjewendiya me de, bike. 

Pirsa yekitiye pirseke sereke ye; ji sedsalan ı1 vir de 
her tim li ber deriye me bi şeweyekl pir acil rı1 dide. Ji 
ber rewşa me ya civaki, siyasi, ji ber rewşa welate me 
ya cografi ı1 navçeyl her çiqas astengen pircOre li 
peşiya me hebin j!, pirsa yekitiye her tim di rojeva 
politikakirina Kurdan de li cihek! berz e; ı1 yekiti bi 
dengek! bilind hawar dike: Be min serkeftin ne mimkfin 
e. Pirs pirsa welat ı1 neteweyeki ye. Ev j! be yekitiye 
na be. 

Tarfx şahide ve yeke ye! 
Ji vir bi sedsalan bere zanaye mezin Ehmede Xan!, 

ji bo çareserkirina tevllhevffi anarşizmaidi civata Kur
dan de, bi şeweyeki pir zelal, reya rizgar!ye destn!şan 
kiriye. Her çiqas di ser re sedsal j! derbas bfin, civata 
Kurd O welate wan tfişl gelek guhennen civaki, 
iktisadi O siyası man j!, h!n j! welate me di bin bandore 
de O gele me ne azad e. Ji bo azadi ı1 rizgar!ya n ete w ey! 

; tekoş!n berdewam e. Wek te zan!n Ehmede Xanl di 
sedsala 16'an de yekltiya gel di bin fermandariya 
padl~ahekl Kurd de dihlnl' . Di ~erten \\'an rojaıı cil'. ii 
ber rewşa civak! ı1 siyasi dltiııa çarescrk1rina ·pirsg1rcke 
di bin serokatiya pad1şahek1 Kı.ird de pir normal ı1 di 
clh de ye. Be guman di ser re gelek sedsal derhas bfin. 
Guherlnen cfir be cfir pekhatin. Ya ku zanaye gewre 
Xan! dixwest 1ro roj dikare di bin alaya netewey!, li gor 
şert O inercen civaki di bin bireveblrina yekitiyeke ne
teweyl pek be. Nav çi dibe bila bibe, ya giring O pewist 
ev dezgeha neteweyi karibe neteweye bi xwe mobilize 
bike ı1 bi yek den'gi meşrfiiyet ü temslla neteweyi be 
lam ı1 cim di meydana xebata navneteweyi de bi wicfid 
bike. Siyaseta navneteweyl ya ku çarçoweya 
danfistendinen dewletan O neteweyan datlne, ji bo me 
giring! ı1 pewistiya dezgehen neteweyi O navnetewey1 
wacib dike. Ere em ne dewlet in, le heger mirov doia 
dewletbfine bike, bi kemasl di ve mirov pewistiyen bin
gellin di VI wari de bi cih bine. Berevajiya ve, ango bi
cihnean!na ve prosese teqabull kemtigehiştina astengen 
pirsgireke didin dest. Ev yek hln dikare bibe sebebe 
aloziyen pircOre o· di xebata me ya navnetewey! O di 
xwe-lfadekirine de j! me re sereşiyen giran peyda bike. 
Ji tecrübeyen navnetewey! em dizanin ku yen 
yekltiyeke xurt pek nearune ji dost ı1 hevalbenden xwe 
jt alikariyeke pewist bidest nexistine. 

Yekitiya neteweyi (cephe an naveke din) li welat ı1 

civaka me teqabule plural!zme dike. Kategoriyen 
pircfire, ideolojiyen ji hev dur, berjewendiyen guheru, 
rekxistinen biferq -çi mezin çi biçfik- O xebata cfir be 
hem! bi hev re pewistiya yekı''tiyeke heterojen in. Ev 
yeka ha ji ber çend nuqteyen balkeş ı1 reel tete: 

- Beşdaren yekitiye nikarin di nav rexistineke de 
kar bikin. Lewra dive ew cuda bin; le bi hev re bikarin 
xebate bikin ı1 yekitiya milli pek blnin. 

- Civak bi xwe ne homojen e. Pir normal e ku di 
ware siyasi de j! ev yeka he xwe rfi bide. 

- Plurallzm O bihevrexebatkirin teqabüle tolerans, 
behnfirehi ı1 tekiliyen demokratik dike. Ji bir ı1 rayen 
cuda re firseta xwe!fadekirine O wekhav! yek ji esasen 
bihevre karkirine ye. 

- Xwe rizgarkirina ji tengasiya ideolojiyan O 
peşllegirtina berjewendiyen neteweyl. 

- Xwe dfirxistina ji politıkaya allgirl ya grfibl. 
Rezgirtİn ji bo gişti ya ku bi meşrOiyete pekdihe. 

- Di tems!la di nav yekitiye de pewistiya 
meşrfitiyeta li ser esase civaki. 

- Li her dere, bi serbilindi O bi eşkere xebatkirin ; 
xwe ji tengasiya ilegal rizgarkirin. 

- Pewistiyen xebata diplomatik bic1hanin. 
Baş e, gelo ware tekiliyen si.yası ~n di navbera 

Kurdan bi xwe de tevgera Kurd çiqas l;iserkeftl ye? Çi 
mixabin bersiva ve pirse ne pozitif e. Xebata van bfst 
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salen dawiye ya ku di ware yekltiya neteweyi de hatiye 
kirin, tu encarneke, destkeftl ya bi rekilpek neda ye. Em 
Kurd gava xebat il tekoşina neteweyi ya tarixa Kurdan 
li ber çawan derbasdikin, em her tim rexneyen giran li 
tevgeren siyasi digirin. Em hem!, rola eşiret il begen 
Kurdan, ne yekbiln il sentralizma neteweyi yek ji 
sedemen esası ya tekçiln O şikestina serihildanen tarixi 
dibinin . Rexne li ci ye. Le em bi xwe di çi rewşe de ne. 
Aya me bi xwe yekltiya neteweyi pek aniye an na. 

Bele çawa na!? Wek eşkere ye, rekxistinen Kurdan 
hem! bi hev re di nav yekltiyeke neteweyi de cih gir
tine. Çi mezin çi piçilk hem! rekxistinen me ber
jewendiyen girfibi dane heleke, mil di mile hev li dij 
zordestiye fi ji bo bidestxistina mafen demokratik il ne
teweyi tedikoşin. Li kolanan li bin alaya neteweyi bi 
dengeke O bi hev re şiaren xwe bilind dikin. Li derveye 
Kurdistane Kurd hemi, çi li platform en neteweyi çi jlli 
yen nawneteweyi be, li gel hev kar dikin. Carna prob
lemen ku be hemde me Kurdan, di navbera me de rO 
didin ji, em bi lez O bez peşi le digrin, bi tu awayi re 
nadin parçebilne. Ji bir il rayen pircfue re 
xweifadekirin, birekxistin O pluralizme em weke ro
nahiya çaven xwe diparezin. Her yek ji me bihezbfina 
tevgereke Kurd ji xwe re kefxweşi O zeffketina wan ji 
wekl xemglniya xwe dizane. Li welati li gel rekxistin O 
tevgeren pircore Kurd di ware xebata siyasi de hertim 
bi hev re di tifaqekl da ne; di hilbijartinen gişti de em 
bi xurti pişgiriya namzeten hevOdu dikin. Hem! prob
lemen xwe yen hunduri em bi tolerans, behfırehi il aş
tiyane çareser dikin. Ji ber . ve rewşa me ya kamil, 
nexerxwazen me matmayi' mane. Edi nizanin çi bikin. 
Re li wan teng bilye, dibejin "çi qewimiye, çawa Kurd 
dikarin bibin yek, ma gelo dawiya dinyaye ye?" Bele, 
aya ez xewnen şeri'n O xweş dibinim, an neyaren me 
kabfisan dibinin!? 

Yekltiyeke xurt di şerten Tirkiye O Kurdistaıle de bi 
hevkariya Kurd O tirkan li ser esase wekheviye di ça
reserkirina pirsgireka Kurdi de dikare bibe reveker. Di 
pirsa hevkari' O xebata siyasi . de, jiyan bi xwe me 
mecbfire guhertina politikaya teng O şablon! dike. Nuha 
pir diyar e fı li gelek wclaten din ji bi tecrObeyan kifş 
bfiye ku Kurd be alikariya hi!zen demokratik O bi 
tunebfina demokrasiye li Tirkiye tfişi gelek zehmetiyen 
gewre dibin. Xweşbi'ni' di rewşa iro de· ~hmet e le di 
gel ve yeke ji' hevkariya Mzen demokrat ji her du aliyan 
ve, dive yek ji Jikne siyaseta hevbeş be. Parti il hezen 
Tirkan, yen ku mafen me yen neteweyi' il-demokratik 
gebOl dikin, divet wekl hevkar bihene qebOlkirin. 
Ideoloji li vir nikare rol bili'ze! Yen (çepen marjinal) ku 
gotinen tfij dibejin le di civata Tirlcan de tu giraniya 
wan tune ne ji Nebi Nfih ayetan tenin; bi çiroka "kalo 
neınire bihar te; pire nemire pincar (qivar) te" icra-i si
yaset dikin, em wan dostan li dinya wan hibelin! E w li · 
ber pişta hespen xwe yen boz, sere wan li ewran keti li 
pişt xwe toz O dilman heşti ji realita. gel O civake be 
hayin! Her dibezin. Em ji wan re serkeftin ji dil O can 
daxwaz dikin. ' 

Çi yekltiya me Kurdan li gel hev, çi ya li gel hezen 
Tirkan O çi xebata navneteweyi be, bi şeweyeki' 
guherbar ji çarçoweya tengasiya ideolojiyen pircOre riz
garbOyina siyasete dixwaze. An go em mecbfir in xwe ji 
yekı"'tiyen a hevalbendiyen klasik xilas bikin. Li 
mekanizmayen nuh bigeren O biafırinin, şeweyen hev
kari' li gor rewşa me dive· bene dltin. Her çiqas ez bi 
xwe ji', ji bo munaqeşeya pirse, gotina cephe bikartinin 
le nebawer im ku herkes wekl hev ji naveroka ve 
tebigihe. Bijartina ilsOla çareserkirina pirsgireke· 
tesi'reke mezin li ber formasyana yekltiye dike. Heger 
mirov giraniya xebata xwe bide ser bikaraninıi reyen 
sert (çekdari') ·hibe nebe de ev siyaseta han geleki 
xwedi'tesi'r be li ser xebat O birevebirina yekltiye. Her
weha ferqiyeta bihezbfina tevgeran de bibe sereşeke 
din. Negiringgirtina bir O rayen demokratik O 
bemeziniya naveroka yekitiye li ber bingeha civaki, di
kare hibe sebebe be rekfipekbilna birevebirina yekltiye. 
Madem siyaset li ser bihezbOne dihete avakirin; we 
gave eşkere- ye, mezina (denge-balans) helen yekltiye 
heger ji aliyeki ve pir giran be, de riknen hevkariye her
tim ~i bin metirsiye de bin. Le heger mezina yeki'tiye bi 
şeweyeke tekfiz ru bide; we gave terefen yekltiye 
mecbur in hesabe ve yeke bikin. Ev dikare bibe sebebe 
domandina herdemi ya yekitiye O mirov de karibe je 
pişt rast be. 

Heta rewşa me negiheje ve dereceye, bi maneyeke 
tekfiz yeklti' nahe avakirin. Tecrfibeyen di vi wari' de di
yarin. Pewisti O rastbuna yekitiya neteweyl heger li ser 
bingelleke civakl, neteweyi' O tegehiştineke karnil 
nehete daniu -avakirin- il yekzimani' di ware xebata de
mokratik O navneteweyi' de nehete ditin encarndayi'na 
we bernimk(ln nebe ji, pir pir zehmet e. 

Gü~demi saptırma çabaları ba~arıh olamaz 

Türkiye'nin asıl gündemini herkes farklı algılıyor. 
Kimine göre seçimler, kimine göre Karaoğlan'ın 

dönüşü, kimine göre Civangate olayı, kimine göre Bez
men'in yurdışına· kaçırınaya çalıştığı antikalar, kimine 
göre özelleştirme, kimine göre Çiller'in basına yansıyan 
adası, vs vs .. . Bunlar Türkiye'nin asıl gündemini de
ğiştirme konusunda ne kadar usta olunduğuna ilişkin ör
nekler .. . Bu, Yunanistan ile Ege'de yaratılan sorundan da 
iyice anlaşılmaktadır. Kısacası, Türkiye mevcut gün
demini değiştirmede epeyce usta. Sözüm ona gündemi 
yansıtan gazete başlıklarına baktığımızda, "Bal
kanlar'da kızışma", "Karşılıklı savaş gösterileri:' , 
"Ege'de patlamaya hazır bomba" vs. vs. Patlamaya hazır 
olanların gündeme gelmesinden sözediliyor. Oysa ya
şananlarla karşılaştırıldığında, bunun Türkiye ger
çekleriyle haşır n.eşir olanlar açısından ürkütücü bir 
yanı yok gibi. Çünkü yıllardır patlayan bombalann gün
demi bombardımana tabi tuttuğu bir Türkiye'de, "pat· 
lama" olasılığı bulunan gelişmeler fazla ilgi çekici ol
mamaktadır. Bu nedenle gündemi saptırma çabaları 
sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Çünkü Türkiye'de asıl 
gündem, Kürt sorunu ve bu sorunla ilişkili olarak bü
yüyen, Türkiye'nin gelişme engellerinden oluşmaktadır. 
Türkiye'de demokrasinin kaderi de bu soruna bağlanmış 
durumdadır. Kürt sorununu çözerneyen bir Türkiye'nin 
demokrasiye açılan yolda ilerlemesi beklenemez. 

So~lanması ıereken bir sapiantı ve 
statükoyu zorlayan eeli~meler 

U lus kavramı ve bu kavramın içeriğini , "vatanın ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" ilkesi çer

çevesinde saptama sapıantısının Türkiye'yi çı
karabileceği bir düzlük görünmüyor. Türkiye bu 
sapiantıyı sorgulayarak, sıradan vatandaŞın her gün 
haşır neşir olduğu gerçekleri görmeme körlüğünden 
kurtulmadıkça, onun "demokrasi" konusunda ilerleme 
ve uygar dünyayla bütünleşme ile ilgili çabaları so
nuçsuz kalmaya mahkumdur. İnsanlığın doğa ile sa
vaşımda, teknolojinin gücüyle korkunç bir üstünlük sağ
lamaya doğru hızla ileriediği bir dönemde, 70 yıllık 
inkar politikalannda ısrar etme, bu yolda gülünç teoriler 
üretme ve her gün piyasaya yeniden sürülen "Kürt, Laz, 
Çerkez, Arap vs'nin ortak adı: Türktür" gibi masallar 
Türkiye'yi çok gtilünç bir duruma sokmaktadır. Hele bu 
"bilimsel masalları", üniversitelerde "bilim adamı" sı
fatıyla çalıştırılanların ağzından dinlemek, Türkiye'nin 
bu sapiantıdan kurtulması ile geleceğe daha sağlıklı te
mellerde uzanması arasında güçlü bir ilişki bu· 
lunduğuna olan inancın gerçeği ne ölçüde dile ge
tirdiğini kavramanın daha bir önem kazanmasını
koşullandınyor . . 
Yukarıda sözünü ettiğim tanımla, aslında bu kavramın 
içine bilimi de -kirleterek- sokmaya çalıştıkları halk
ların varlığı kabul edilmiş oluyor. Tabii bu kabul, tam 
da "ortadan kaldınnanın" teorik gerekçelerine daha doğ
rusu teorik bataklığına saplanıldığı bir zamanda is
temeyerek de olsa gündeme geliyor. Yani kavramın içe
riğine ilişkin gerekçeler öne sürülürken, sözümona onu 
meydana getiren öğelerden sözedilirken, Kürt ulus ger
çeğini diğer azınlıkların düzeyine indirme ile ilgili tu
zağı bir yana bırakırsak, statükoyu koruma kaygısıyla 
bile olsa, farklı halk topluluklannın adı telaffuz edilmek 
zorunda kalmıyor. 
Tüm "teori" üretme çabalarına karşın; statükoyu ko
rumak olanaksızlaşiyor. St~tüko gelişmelere da
yanmıyor. Değişrnek kendini bir zorunluluk olarak da
yatıyor. Değişmeyi bir zorunluluk haline getiren 
gelişmeler, yıllardır yadsınan bir gerçekliği hala yad
sımak için tüm olanakların devreye sokulmaya ça
lışılması karşısında, "Türkiye'de demokrasi güçlerinin 
savaşımının yarattığı olanakların yanında, her türlü 
riski göze alarak bu gerçeklik temelinde yükselen is
temlere sahip olmayı ısrarla sürdürerek yükselen ey
lemin bizzat kendisidir. 
Türkiye Kürt kimliği konusunda bir noktaya gelmiş da
yanmıştır. Bu nedenle Kürt kimliğinin kabulü ve bu ka
bulün hukuksal meşruluğuna kavuşturulması kavgası 
açısından, önemi asla azımsanmayacak bir zaman di
limini yaşıyoruz. Artık Kürt kimliğini yadsımak ola
naksızdır. Tüm direnç odaklarına ve bu odakların ka-

faları bulandırmaya yönelik yoğun çabalarına karşın, 
toplumsal meşruluğu olan bu gerçeklik, kendine denk 
qüşen hukuksal meşruluğun oluşmasını bir zorunluluk 
haline getirmiştir. 

Devleti yönetenlerin temel kaygısı, de
mografik yapıya müdahale ve varılan nokta 

B ugün Kürt gerçeğini kabul ettirme eylemi kar
şısında teslim bayrağı çeken devleti yönetenlerin 

kaygısı, artık bu kabullin hapsedilmesi gereken coğ· 
rafyanın sınırlannın saptanması temelinde yükseliyor. 
"Bu sorunu kabul edelim de, bunu vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğü perspektifi ile nasıl bü
tünleştirebiliriz" diye kara kara düşünenlerin, bu çık
mazdan kurtulmaya ilişkin politaka önerilerinin özel
likle bu dönemde daha bir öne çıkfığı 
gözlemlenmektedir. 
Devletin Kürdistan konusuna bakışını biçimlendiren ve· 
sorunun hapsedilmesi gereken coğrafyaya ilişkin kaygı 
temelinde yükselen bu politakanın ·uygulanabilmesi 
uygun koşulların . oluşturulmasını gerektiriyor. Devlet 
bu amaçla Kürdistan'da tüm Kürt halkını potansiyel teh
like olarak gören topyekün bir savaşa girişti . Topyekün 
savaşın Kürdistan'da nufus hareketlerinin temel yö
nelimini saptayacağı ve demografik yapıyı bu po
litikanın "kabulü ve uygulanabilirliği yönünde değişime 
uğratacağı hesaplanıyor. Böylece kapalı kapılar ardında 
saptanan politikaların dayatılması için uygun bir ortarn 
yaratılmış olacak.· Devletin beklentisi budur ve de
mografik yapıya yüklenmesinin temelinde de bu amaç 
bulunmaktadır. · 
Kürt ulusunun haklı talepleri ve savaşın yolaçtığı mil
yonlarca insanın göçü ile sarsılan bir Türkiye... Ta
bulann tartışma gündemine alınıp, sorgulanmaya yö
nelik çabaların yoğunla~tığı ve devle( politikasının 
yasakçı zihniyetinin. silahların gölgesinde sürdürüldüğü 
t:iir Türkiye ... 
Bir yandan büyürnek isteyen ve Avrupa'daki ge
lişmelerin dışında 'kalmak istemeyen bir Türkiye, öte 
yandan da, koca bir ulusun istemlerini silah zoruyla bas
tırmayı politika olarak benimseyen; yığınların de
mokratikleşme istemlerine kulaklarını bkayan, de
mokratikleşmeden uzak bir ülke. 

Kürt cepbesinde neler olmalı? 1 

i 
P eki, hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de yu- ! 

kanda dile getirilen kimi gelişmeler yaşanırken, 1 
Kürtler, sorunun gerektirdiği duyarlılığı gösterme ve ey- · 
lemliliği örgütlernede gerekeniefi y~rine getirme ko
nusunda neler yapmalıdır? Türkiye'de Kürt sorununun 
çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandığı ve devletin 
bu sorunu hapsedebileceği sınırlan saptamaya ve be
nimsetmeye çalıştığı bir dönemde, Kürtler daha geniş 
düşünmek zorundadır. Kürtler, yaşanan sürecin nesnel 
karakterini kavramaya yönelik çabaları yoğunlaştırarak, 
bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmanın ko
şuiıarını yaratma görevi ile - karşı karşıyadır. Hem ulu
sal planda hem de uluslararası planda Kürt halkının 
haklı taleplerini en iyi ve en geniş biçimde örgütleyerek, 
sorunu sahiplenebilecek ulusal temsil yetkisine sahip 
kurumlarını yaratmalıdırlar. Grupsal çıkariann genel_ çı
karlara alternatif olduğu dönemleri geride bırakma yı, bir 
halk olarak tarih sahnesinde hakedilen yerin alınmasını 
sağlayacak olan başannın ön koşulu olarak al
gılanmalıdır. Kürtler bu anlamda, hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde beliren tıkanıklıkları aşmaya özen 
göstermelidir. Fakat bugün bu alanda zaman zaman gün- , 
deme getirilen çeşitli alanlardaki tıkanıklıkları, bu ' 
arada özellikle diplomatik alandaki sorunlan aşmaya 
yönelik olarak yürütülen kimi çabalar, soruna genel ulu
sal çıkarlar temelinde değil, bizzat bu aJanda kabul et
tirmenin aracı olarak yaklaşılması nedeniyle bu konuda 
umut olan kurumlar dejenere olmakta ve giderek gözden 
düşmektedir. Böylesi taktiklerle genel çıkarların ör· 
gütlenmesinin dumura uğraması olasılığını geride bı
rakmadllJl, Kürtlerin de bir yerlere varabiieceği kuş
koludur. 
Kürtler artık yaşanan gerçekliğin somut özelliklerini ve 
bunun toplumda yarattığı etkileri görmek ve Kürt so
rununun coğrafyasının sınırlarının tespitini başkalanna ; 
bırakmamanın garantisi olabilecek, geniş tabanlı ulusal '! 
siyasal örgütlenmeyi gerçekleştirme becerisini gi,s- :; 
terrnek zorundadır. Bunun başka bir çaresi yoktur. · 
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İn ıriliz Hükümeti, IRA (İrlanda 
<::umhuriyet Ordusu) 'nun siyasi kanadı , 
Sinn Fein ile masaya oturdu ve İrlanda 
sorununun görüşmeler yoluyla çö
zümlenmesinin ilk adımlarını attı. 

IRA'nın Eylül 1994'ün başında "süresiz 
ve koşulsuz" ateşkes kararı almasından 
3 ay sonra, İngiliz yönetimi İRA'yı ~es
men tanıdığını , masaya oturarak ılan 
etmiş oluyordu. Daha önceleri Güney 
Afrika'da yaşanan gelişmeler, 27 yıllık 
hapislikten sonra Mandela'nın devlet 
başkanlığına seçilmesi, ırkçılık r~
jiminin tarihin çöplüğüne atılması, Fı
listin'de nihai bir çözümü ifade etmese, 
sancılı bir süreci içerse de, özerklik yö
nünde atılan adımlar ve İrlanda so
rununun çözümü doğrultusunda baş

layan yeni süreç, bir bütün olarak geniş 
yankı ve tartışmalara yolaçtı, açıyor. 
Neler oluyordu? Bu bir "teslimiyet", bir 
"ihanef-' miydi? Yoksa "silahla bir yere 
varılamıyacağının bir kez daha ka
nıtlanması" mıydı? Veya bu gelişmeler 
"silahlı · mücadelenin siyasal mü
cadelenin çıkarlarına tabi bir şekilde 
mutlaklaştırılmadan yürütülmesi ge
rektiği"ni mi gösteriyordu? Tartışmalar 
bu vb. eksenlerde yoğunlaşmakta, her 

· yaklaşım kendisinin düşünsel "za
ferini" ilan etmektedir. 

IRA'nın ateşkesinin en çok tar
tışıldığı yerlerin başında Kürdistan ve 
Türkiye gelmektedir. Bu bir tesadüf de
ğildir; çünkü benzer bir ulusal sorurt da 
buralarda yaşanmaktadır. Bu bağlamda, 
İrlanda'daki silahlı mücadelenin ge
lişim seyri Kürdistan'daki sürecin de
ğerlendirilmesi için önemli veriler sun
maktadır. 

IRA'nın ateşkes yönünde aldığı 
karar, aslında iJk değildir. Daha önceleri 
de birkaç kez ateşkes yapılmış ; fakat, 
htınl; ı r tı7tın ;;iirıııeıııisıi . Atl'-;1\l·-;krin 
kadt: rini tn!!iliz devletinin pc;litikaları 
ve pratik tutumları belirlemiş, ateş
kesiere olumlu yanıt alınmamıştı. İn- · 
giliz yönetimi kısa bir süre öncesine 
kadar da "IRA gibi terörist bir örgütle, 
elinde silah olanlarla masaya otur
mayız" yaklaşımında diretiyordu ve 
IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'e ba
sında propaganda yasağı koymuş, Sinn 
Fein'in barış görüşmelerine katılmasını 
kabul etmemişti. Yani IRA'yı bir taraf 
olaraK görmek, muhatap almak is-· 
temiyordı.i. İşte bu "güneş batmayan 
imparatorluğun" mi~asçısı İngiliz yö
netimi sonuçta IRA'yı muh~tap al
madan, sorunun siyasal çözüm yolları 
belli bir takvime bağlanmadan, mü
cadelenin sona eniıeyeceğini bir kez 
daha görmek ve '!cabul etmek zorunda 
kalmıştır. Elbetteki, İngiliz yönetiminin 
böylesi bir karara varmasında ABD'nin 
çözüm doğrultusundaki baskılarının 
rolü olmuştur; ama bunda belirleyici 
öğe, İngilizlerin artık sorunu b1;1 şekilde 
çözemeyeceklerinin bilincine varmaları 
ve savaş" yükünü daha fazla ta
şıyamamaları olmuştur. IRA'nın bu 
ateşkes kararının daha öncekilerden 
önemli farklılıkları vardır ve uzun sü
reli dolayiı-dolaysız görüşme ve p~
zarlıkların ürünü olduğu açıktır. Nı
tekim İngiltere Başbakanı John Major, 
bu gizli görüşmelerin yıllardır ya
pıldığını kabul etmek zorund~ k~l
mıştır. İngiliz yönetimi 6 aylık bır siıre 
boyunca ateşkesin devamı durumunda 
barış görüşmelerine Sinn Fein'in de ka
tılabileceoini ve Sinn Fein üzerindeki 
basın yasağının kaldırılabileceğini 
açıkladı. Nitekim Aralık '94'ün ilk gü~
lerinde Sinn Fein'e yönelik basın yasagı 
kaldırıldı ve İngiliz yönetimi Sinn Fein 
ile masaya oturdu. IRA, İngilizlerin böl
aeyi terketmelerini ve K. İrlanda'nın 
~Serbest İrlanda" ile birleşmesini is
tiyordu. İşte, son ateşkes kar~rını_n 
alınmasının· temelinde böylesi bır sı

yasal çözüme yolaçılmış olması ya
tı yor. Bu yaklaşım ve somut durum, 

gerek İrlanda halk ı gerekse ul_usal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesı veren 
diğer halklar için neyi anlatıyor? Bu so
Tuya farklı ceph~le~~~n . ?a~ıldığı ve 
farklı cevaplar verıldıgı bıhnıyor. 

Silahlı mücadele 
mutlaklaştırdmamalıdır 

Bazı yaklaşımlar, IRA'nın "süresiz 
ateşkes" kara~ının t;slimiyetten .~aşka 
bir anlam taşımadıgını, bunun ulus

' ıararası emperyalist politikaların~ da
yatmaları ürünü" bir uzlaşma oldugunu, 
Irianda halkının kurtuluşunun silahlı 
mücadele ile sağlanabileceğini sa
vunmaktadır. Bu yaklaşım, silahlı mü
cadeleyi bir fetiş haline getire.n, si_yas~J 
mücadeleyi silahlı mücadelenın _bır .. ~!
leşeni olarak gören anlayışın bır uru
nüdür ve bu nedenle silahların susması, 
mücadelenin susması ile özdeş gö
rülmektedir. Elbetteki silahlı mücadele 
yürüten oluşumların, silaha yükledikleri 
abartılı misyonlar ile yaşamın ger
çekliği arasında süreç içinde ortaya 
çıkan uyuşmazlıkların da, ateşkesierin 
sözkonusu çevrelerce "teslimiyet" olarak 
yorumlanmasında önemli payı . vardır. 
Örneğin, IRA, silahlı mücadelenın ama
cını "lrlanda'nın birliği ve bağımsızlığı" 
olarak programlaştırmıştı. Oysa . ki, 
bugün bağımsız, birleşik bir İrlanda 
oluşmadığı halde, silahların susması ka
rarı alınmıştır. Aynı durum Filis~inliler 
için de geçerlidir. Düne kadar lsraıl .~~v
letinin varlığını kabul etmeyen; tum 
Yahudiler Arap topraklanndan sökülüp 
atılmadan, İsrail 'in devlet varlığına son 
verilmeden silahlı mücadele son · bul
mayacaktır" diyen FKÖ ve Filistin 
halkı, bugün, içindeki siy~sal ayrışm~xa 

· rağmen, büyük çoğunluguyla lsraıl ın 
devlet varlıi!ını k:ıhul eden ve onlarla 
bugün bağımsızlık için de~il. ~z.erkf_ik 
için anlaş'an bir pratik sergılemışler.dır . 
Elbetteki, çoğunluğun tutumu. daıma 
mutlak dooru tutumdur demıyorum. 

Ama yaşa~. Filisti!l~ilerin lsrai! dev
Ietini tanımama polıtıkasının dogru ve 
gerçekçi olmadığını açığa çıkarmı.~tır: 
Ozerklik için anlaşılmış _olmas_ı _tabıı ~ 
bağımsız Filistin hedefinın g~r!sı~dedır. 
Ama özerklik anlaşması, Fılıstın hal
kının' siyasal, diplomatik vb araç .v~ Y~.n
temlerle bağımsızlık mücadelesını . sur
dlirmeyecekleri anlamına ge~mt<~or. 
Açıktır ki, her i~ taraf~ da· ~~rı adım, 
taviz vardır. lsraıl devletı bugune kadar 
"teröristlerle masaya oturmam" diye d~-

. reten tutumundan geri adım ata_riık FKÖ 
Üderi Yaser Arafat ile masaya oturmuş , 
Arafat'ın özerk · bölge ba§kanlığını 
kabul etmiştir. Arafat da hem !srail dev
letinin varlığını kabullenmiş hem de 
bundan böyle bağımsı~ Filistin _hede~ni 
siyasal mücadel~yle, sı_la~sız bır ~kıld_e 

yürütmeyi benı~~~~~tır .. P~ki,.. Fı
listinlileri ve İsraıl ı böylesı bır surece 

· yöneiten nedenler nelerdi? Bunun ulus
lararası ülkesel ve bölgesel boyutlan 
vardır. 'Bugün, ABD'nin başını çekti~i 
devletlerce bir "yeni dünya düzenı" 

oluşturulmaya çalışılıyor. B~ylesi b!r 
uluslararası düzenin organıze edı

lebilmesi için öncelikle bölgesel ve ulus
lararası sorunların vardığı boyut öl
çeğinde şu ya da bu şekilde 

çözümlenmesi gerekiyor. Bu anlamda, 
Filistin-Israil sorunu, Ortadoğu'da 
Araplarla İsrail devleti arasında sürekli 
olarak başağartacak v~ b~yük dev: 
letlerin bu bölgede istedıklerı dengelen 
oluşturmalarını önemli ölçüde ze
deleyecek bir nitelik taşıyor. Aynı ger
çeklik Araplar ve İsrailliler için de artık 
bir kördüğüme dönüşme tehlikesini ta
şımaktaydı. Yani bir anlamda _Arap
lada İsrail ve büyük devletlenn ç!
karları bir noktada çakıştı ve ortak bır 
çözüm paydası olarak bugünkü özer~
lik anl~şmasına gelindi. Bu _ç?züm, Fı
li-stinlilerin gerçek özlemlerını tam an
lamıyla kucaldamasa da, bağımsız ve 
özgür bir Filistin'in kapısını büyük 
oranda açmış olması ve Filisti_nlil_eri_n 
ulusal sorunlannın çözümünde ılerı bır 
adımı ·ifade etmesi nedeniyle, Fi-

. Jistinlilerin daha karlı olduklarını söy
lemek mümkündür. Bundan sonrasını 
iç güçler dengesi; uluslararası. ve böl
aesel konjonktür belirleyecektır. Açı~
~ası Filistinlilerle Arapların içinde bu
lunduk ları ılıını nı ve Tsrail'in· konumu 
!!Özönünde lıulundurulduğunda bu
ğü~kü statü Filistinliler açısından dün
den daha ileridedir. 

Peki Güney Afrika'da yaşananları 
nasıl y~rumlamak gere~r? _27 yıl bo
yunca cezaevinde en agır ışkence. ve 

·yaşam koşullarına mahkum edı~en 
Nelson Mandda'nın bugünkü G. Afnka 
devlet · başkanı oluşunu · "em
peryalizmi~ oyun~. teslimiyet" vb. şe
killerde degerlendırmek ne kadar . ger- . 
çekçidir? İnsan'lık tarihin yüz ka!ası 
Apertheid rejiminin yeryüzündeki son 
kalıntısının da tarihin çöplüğüne atıl

mış olması, siyah 9oğunluğun. ~~gür, 
demokratik bir seçımle hem ıkıtıdan 
hem de özgürlüğü ka!'anmas~. !n~anlık 
adına onur verici, ilen ve tarıhı bır ge
lişme değil midir? Eğer, bugünkü çö
zümde uluslarası koşulların da önemli 
payı •olmuşsa, bu, si~ah _h~l~ın yüz
yıllardır süren dırenı~ını~. ~
lirleyiciliğini geri pl~na. ttebılır . mı_? 
Evet; bugün G. Afrikada devnıncı

demokratik bi'r iktidar, sömürü sis
temini yıkacak bir toplumsal dönüşüm 
yok ıuna, G. Afrika'd~ tarihin en özgür 
günleri, en demokratik ortamı ya
şanıyor ve bu geleceğin öz~ür. gün
lerine, emek iktidarına önemlı bır yol 
açacaktır. İşte, bugünkü sonucun alın
masında, Netson Mandefa ve ANC (Af
rika Ulusal Kongresi)'nin siklhlı mü
cadelenin meşruluğunu tartışma 

Bazı kesimlerin "şiddetle bir yere varılmaz" 
yöı~ündeki değerlendirmeleri de bir n~kta~~n 
sotır(l devletin şiddet_ine karşı meşru dırenışuı 

yadsinması anlamına geliyor .. J?~vl~~' s~r~nun de
mokratik, siyasal yollardan çozumu yonund~ k~
pıları açmadığı sürece şid_det hem meşru bı~ nı
telik taşır, · he1n de · akılcı ve yerınde 

kullanıldığında sonuç alıcı bir rol oynar. 
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konusu yapmaksızın, son bi!kaç yılda 
silah yerine, yolları açılan sıyasal , de
mokratik yöntem ve araçları yo
ğunlaştırmalarının belirleyici rolü ol
muştur. Hangi aracı ne zaman ve nasıl 
kullanacağını bilenler, yaşamda bunu 
somutlaştıranlar zafere daha yakın ol
maktadırlar. · 

Filistin, G. Afrika vb. birçok ülkede 
oluşan yeni uluslararası d~rumun, b_u ül
kelerdeki güçler dengesıyle bellı tı

kanmalar ve yıllardır yürütülen mü
cadele birikimiyle bütünleşmesi sonucu, 
sorunların siyasal çözüm yollarının ve 
altyapısının oluşturulması yönünde 
önemli adımlar atılmak zorunda ka
lınmıştır. Ve bu zorunl~ _adıml~r. ~ö~
konusu halkların s~tülerını daha ılerı bır 
noktaya vardırmıştır. Bu gerçeklik İr
landa'da da yaşam bulmaya başlamış < 

G . Kürdistan'da önemli mevziler ka
zanılırken, K. Kürdistan'da da önü alı-

. namaz . bir çözüme doğru yol alın

maktadır. İşte, ·böylesi bir tarihsel 
süereçte, siyasal çözüm yollarının daha 
d1zi.inıl evici olmava ha ~ lanıas ı ve l'ldc 
edilen k(nıi güvencelerle, silahların sus- . 
masını bir "teslimiyet", bir "ihanet" ola
rak görmek, süreci kavrayamarnaktan ve 
silahı mutlaklaŞtıran, fet~şleştiren bir 
anlayışla sorunların çözümüne yö
nelmekten kaynaklanmaktadır. Ama, 
ulusal ve , toplumsal kurtul_uş ~~
cadelelerinde silahlı mücadelenın pozıtıf 
rolünü de unutmamak lazım. 

Silahlı mücadeleyi reddeden 
yakla~ımlar çözüm de&ildir 

Silahlı mücadeleyi mutlaklaştıran , 

her silah susuşunda "teslimiyet" diy.ere_k . 
fırtına koparan yaklaşımlar k~dar, sı
lahlı mücadeleyi reddeden, yerınde kul
lanıldığında siyasal . mücadeleye ge
tirebileceği olumlu katkıları görmek 
istemeyen anlayışlar da! yol açıcı ol
maktan uzak bir nitelik taşımaktadırlar. 

Şiddet ve bu bağlamda silahlı mü
cadele, başta sömürgec~ ülkelı:r olma~ 
üzere devrim ve sosyalızm mucadelesı 
yürütülen ülkelerEle sürekli tar
tışılagelen bir sorun olmuştur. 

. IRA'nın ateşkes! ile diğer "g~
lişmelerden sonra, ~ırçok çe~rede bız 
demiyor muyduk? şıddetle bır yere va
rılamaz" sesleri yükselmeye başladı. 

Şiddetin sorunlan çözemeyeceğini, . mü
cadeleye zarar verdiğini savunan yak
laşımlar tabii ki yeni ?.eği~dir ... Kimi k~z 
silahlı mücadele "teror" ıle ozdeş go
rülmüş, ulusal kurtuluş müca?elesinde 
şiddetin rolü ya küçümsenm!ş ya da 
reddedilmiştir. Bir süre öneesme kadar 
şiddeti savunmayanları "ihanetle" suç
layanlar, "gerektiğinde silaha da baş

vurulabilir" diyenler bugün "şiddet tü
müyle reddedilmelidir" demeye 
başladılar. Burjuva reformİst çevrelerde 
yükselen "sorun barış9ı~ yoiJarda~. ç.?
zümlenmelidir" seslerının bı le, buyuk 
oranda "terör" olarak nitelendirdikleri 
şiddetin bir sonucu, bir etkileşimi ol
du <>u da nesnel bir gerçekliktir. 

0

Şiddet, her şeyden önce ezilen sö
mürge ulusa egemen devlet tarafından 
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mutlaklaştırmaya, fetişleştirmeye var
dıirnaktadırlar. Devrimci şiddet; özelde 
silahlı mücadele, siyasal mücadele ve si
yasi otoriteye bağlı olarak ve onun ih
tiyaçları doğrultusunda, dönem dönem 
ön plana, dönem dönem geri plana ge
lecek şekilde; evrensel değerlere bağlı 
kalınarak ve uluslararası savaş hukuku 
çerçevesinde yürütülmesi gereken meşru 
bir direniş, bir savunma aracı ve yön
temidir. 

Sosyalist sistemin yıkıldığı, tek ku
tuplu bir "yeni dünya düzeni"nin ya
ratılmaya çalışıldığı bir ortamda, ulusal 
kurtuluş mücadelelerinde, belli bir güce 
dayalı, "kurtarılmış bölgeler" hedefiyle 
silahlı mücadelenin yürütülmesinin nes

''E'. • • • . ne! zemini yoktur. K. Kürdistan öz

rılıstin, G. Afrıka vb. birçok ülkede oluşan yeni gülünde ise, coğrafik, jeopolitik, böi

uluslarf' d b ··ık l d k. .. l d gesel konum itibarıyla "ülke 

' . . "'ras~ urumun, u u e erı e ı guç er en- . topraklarının dağlardan ovalara, ova-

gesıyle bellı tıkanmalar ve yıllardır yürütülen mü- lardan şehirlere doğru, karış karış kur-

d [ b · "k • · 1 b · · ·· 1 • tarılarak özgürlüğe kavuşturulması", ya-

ca e e ırı .ımıy e utiin eşmesı sonucu, so- şanan uluslararası konjonktür de hesaba 

runların siyasal çözüm yollarının ve altyapısının katıldığında ~·ge~çekçi ve bilimse! bir 

T t [ ·· ··· d ·· 1• yaklaşım degıldır. Bu nedenle de, sılahlı . 

OıUŞ Uru ması yonun e onem ı adımlar atılmak ZO- mücadele, Kürt ulusunun kendi kaderini 

'rutıda kalınmıştır. Ve bu zorunlu adımlar. söz- tayin edebileceği öz~~~. ~.ir o~m~~ ya: 

k h lkl 
.. . . . . . ' ratılınası hedefiyle yurutulmelı; böylesı 

onusu a arın statulerını daha ılen bır noktaya bir sürecin önünü açıcı, güçlendinci bir 

vardırmıştıi; . rol oynamalıdır. Kır ve şehir ilişkisi de 

• . yaşanan _sürece ve koşullara göre be-

Z?rla dayatılan ve bu nedenle de meşru 
bır savunma aracı rolü taşıyan bir ol
gudur. Filistin'de, İrlanda'da, G. Af
rika'da ve Kürdistan'da varolan ulusal ve 
toplumsal sorunların siyasal, demokratik 
araç ve yöntemlerle çözümlenmesinin 
tüm yolları kapatıldığından, şiddete 

başvurulmak zorunda kalınmıştır. Bu 
anlamda da şiddet çözüm için hız

Iandırın ve ,· olacın .hi mi'' nn ov
nanıış; İrlanda· vd. Örneklerde !.!tlrüldülSü 
gibi devletlerin masaya otu.:ınaıannda 
önemli bir faktör olmuştur. Aynı ger
çeklik K. Kürdistan için de geçerlidir. 
Türk devletinin er ya da geç, Kürt hal
kinın temsilcileriyle masaya oturmak zo
runda kalacağını söylemek için kahin ol
ıı:ıaya gerek yok ve böylesi bir sonuçta, 
sılahlı mücadelenin önemli bir rol oy
nadığını, oynayacağını objektif olarak 
soruna yaklaşan herkes görebilir. 

İrlanda'da yıllarca "teröristlerle, eli 
silı~:hlı . güçlerle masaya oturmayız" diyen 
İngiliz yönetimi, IRA henüz silahları 
tümden bırakmamışken masaya otur
mak zorunda kalmıştır. Bu somut 
durum, hem silabm diğer araç ve yön
temlerle . koordineli olarak kul
lanıldığında ne denli etkili olabileceğini 
gösteriyor; hem de, savaş sürdükçe hak
sız tarafıı:ı. devletin gittikçe içinden çı
kılmaz bır noktaya sürüklenişini ifade 
ediyor. 

Bazı kesimlerin "şiddetle bir yere va
rılmaz" yönündeki. değerlendirmeleri de 
bir noktadan sonra devl,etin şiddetine 

karşı meşru direnişin yadsınması an
lamına geliyor. · ,Devlc:;t, sorunun de
mokratik, siyasal yollardan çözümü yö
nünde kapıları açmadığı sürece şiddet 
hem meşru bir nitelik taşır, hem de akıl
cı ve yerinde kullanıldığında sonuç alıcı 
bir rol oynar. 

K. Kürdistan pratiği, şiddeti red
deden ya da başvurmayan anlayışların 
sürecin ne denli gerisinde kaldıklarını 

somutlayan açık bir örnektir. İnsanlara 

yaşama hakkının bile tanınmadığı, en 
küçük demokratik girişimin bile kanla 
bastırılmaya, hapis ve işkencelerle sus
turulmaya çalışıldığı 12 Eylül faşizmi 
koşullarında; kitlelere ulaşmak ve mü
cadeyi yeni sürece uygun bir şekilde re
organize ederek, silahlı mücadeleyi gün
demleştirrnek bir zorunluluk halini 
almışken , bundan - kaçınıldı. Ve yüz
binlerle ifade edilen siyasal potansiyel 
heba edildi. O ağır koşullarda mücadele 
etmek isteyenlerin diğer örgütlerle ko
ordineli bir şekilde silaha sarılmaktan 

başka bir yolu yoktu. Çünkü kitlelere 
ulaşmak, onları örgütlemek, ajitasyon 
ve propaganda ile onları tekrar harekete 
geçirebilmek için, devlet hiçbir de
mokratik, siyasal araç ve yönteme hayat 
hakkı tanımıyordu. Kitlelere gitmek gibi 
bir derdi olmayanlar, şiddete baş

vurmadılar ve sonuçta kendi kitlelerini 
de kaybetmek durumunda kaldılar. Ye
rinde ve zamanında akılcı müdahalelerle 
şiddet de diğer miicadele biçimleriyle 
koordineli bir şekilde yaşama ge
çirilmiş olsaydı, hem Kürdistan'daki tah
ribatın bu boyutlara varışı önemli oran
da ·önlenebilirdi, hem de siyasal çözüm 
yolunda daha büyük mesafeler ka
tedebilirdi. Şiddet, şiddetin diğer mü~ 

cadelelel~rle beslenmesi anlayışından 

uzak ve ciddi yanlişlıklarla dolu bir yak-. 
l~şıma h~vale edildi. . 

Şiddet siyasal mücadeleye 
tabi olmalıdır 

' Zulnıe: sömürgeci şiddet~ karşı, 
meşru bir qirenişi ifade eden Kürt hal
kının silahlı mücadelesi elbetteki belli 
bir anlayışa dayanmalıdır. Şiddetin de 
bir mantığı olmalıdır. Meşruluk; şart, 

zaman ve mekan üçlemini dıştatayan bir 
şiddet anlayışını doğru kılmaya yet-
mez. . 

Şiddeti ve özellikle silahlı mü
cadeleyi ülkenin ve dünyanın içinde bu
lunduğu süreçten kopuk bir şekilde de
ğerlendirmek bizleri büyük yanhşhk ve 
çıkınaziara sürükleyecektir. Şiddetin 

somut hedefi iyi belirlenmeli, taratların 
güçler dengesini gözeterek yü
. rütülmelidir. 

Şiddet, siyasal mücadelenin bir bi
leşeni ve onun yoğunlaşmış bir şek
lidir. Bu anlamda da şiddeti siyasal mü
cadelenin üstünde bir irade olarak 
tanımlayan yaklaşımlar, sonuçta şiddeti 

lirlenmelidir. Silahlı mücadele, siyasal 
otoritenin inisiyatifinde, silahlı pro
paganda birliklerinden başlayarak or
dulaşmaya değin varan bir süreci kap
sar. Askeri otorite ve anlayış, siyasal 
otoriteye hükmetıneye başladığı andan 
itibaren, sorun gerçek çözüm ka
nallarından sapar; ordular arası ·bir kör
döğüşüne dönüşür: Askeri mücadele, si
yasi mücadeleye yük olmamalı yol 
açmalıd~r. Aksi durumda mücadele tı

k:ınır : ık\'letin <;özi.imsiizHiğiine kendi 
çözüınsüzlüğümüzle bir alternatif üre
temeyiz. 

Halkı politik bir örgütlülük etrafında 
bütünleştirmeyi hedetlemeyen, içer
meyen bir askeri mücadele; güçlü bir 
saldırı karşısında geriler, kitlesel di
renış gibi güçlü bir halkadan yoksun 
kalır. O halde ~endikasıyla, der
nekleriyle, legal partisi ve yayın ağıyla 
kitlelere politik :bilincin verilmesi, kit
lelerin örgütlendirilmesiyle bütünleşmiş 
bir silahlı mücadele anlayışıyla ulusal 
ve toplumsal kurtuluş görev ve so
rumlulukları yüklenHmelidir. Kitle ör
gütlerine,. legal siyasal, demokratik plat-. 
forıniara "elime geçirir işlevsiz kılarım" 
anlayışıyla yaklaşıldığı sürece, sorunun 
ordular arası bir savaşa dönüşmesinin 
önüne geçmek mümkün olmayacaktır. 

K. Kürdistan'da lO yıllık silahlı mü
cadele bir boyutuyla Kürt sorununun kit
leler düzeyinde bilince çıkması ve dev
let tarafından kabullenilmesinde büyük 
bir rol oynarken,, diğer yandan, yapılan 
açık yanlışlıklar, kitlelerin politize edil
memesi, diğer ulusal demokratik güçlere 
karşı alınan tavır · ve benzeri tutumlar, 
verilen · mücadele ve dökülen kan ora
nında bir sonuç alınamamasma neden 
olmuştur. Silahlı mücadele, moral, si
yasal, demokriıtik, kültürel, · diplomatik 
vb. bir çok yönüyle Kürt sorununun 
kendi kendisini yeniden üretmesine 
büyük katkılar sunmuştur. Gelinen aşa-

. 1Ialkı politik bir örgütlülük etrafında bü
tünleştirmeyi hedeflemeyen, içermeyen bir askeri 
mücadele; güçlü bir saldırı karşısında geriler, kit
lesel direniş gibi güçlü bir halkadan~yoksun kalır. 

O ha_lde sendikasıyla, dernekleriyle, legal partisi ve 
yayın . ağıyla kitlelere politik bilincin verilmesi, kit
lelerin örgütlendirilmesiyle bütünleşmiş bir silahlı 
mücadele anlayışıyla ulu.sal ve toplumsal kurtuluş 
görev ve · sorumlulukları yüklenibnelidir. 

ll 

mada ise, biraz daha geri plana çe
kilerek, siyasal mücadeleye ağırlık ve
rilmeli; silah bir amaç değil, bir araç ola
rak görülmelidir. Silahlı mücadelenin 
seyri devletin tutum ve politikalarının 

yanısıra, diğer araçların etkili kul
lanılabilmesi olanaklarına bağlı olarak 
boyutlandırılır, ya da geri plana çek
tirilir. Kürt hareketi, diğer araçların daha 
etkili kullanılması ortamır,ı ya
kaladığında, dönemsel ateşkesiere yö
nelebilir; siyasal çözüm yollarını güç
lendirebelir. Silahiann tümden 
susturulması da mümkündür; tabii ki, ta
rafların gerçekten de sorunun gö
rüşmeler yoluyla, demokratik bir şe

kilde çözümü için anlaşmalarıyla bu 
sağlanabilir. 

Bugün, PKK dışında silahlı mü
cadeleyi yoğun olarak yürüten herhangi 
bir güç yok! Bundan sonra da bunun ol
mayacağı sonucuna elbette ki varılamaz. 
'!eni oluşan sürece uygun bir anlayışla, 
silahlı mücadele hala geçerliliğini ko
ruyor. Belki eskisi gibi yoğunlaşmanın 
ortamı yoktur; ama, siyasal araç ve yön
temlere ağırlık verilirken, devletin zo
runa karŞI devrimci ulusal zor da hala 
mücadelenin bir bileşeni niteliğini ko
ruyor. Silahlı mücadelenin vardığı 

boyut dikkate ahndığında PKK dı

şındaki güçlerin de PKK tarafından ya
pılan yanlışlık ve tahribatlara eleştirel 
yaklaşımı elden bırakmadan, silahlı 

mücadelenin devlete vurduğu darbe, mü
cadeleye verdiği katkıların des-: 
teklenmesinde bir "ulusal mutabakat" 
içinde olmaları gerektiği inancındayım.

1 

PKK, diğer güçlere yönelttiği yanhş, 

tehlikeli suçlama ve tutumlardan vaz-
. geçmelidir. Ciddi, samimi ve halkımızın 
istemlerini yakalayan bir ulusal birliğin 
vakalanması tlurumunda Kürt ha
reketinin yaşadığı çıkınazı aşması zor' 
olmayacaktır. Ulusal birlik hem askeri; 
siyasi, dipJomatik alanda daha güçlü bir 
direnişi doğurabilir; hem de uygun bir 
zemini yakalandığında, yapılacak bir 
ateşkesle, devletin bu sorunun gö
rüşmeler yoluyla, siyasal çözümü yö
nünde adımlar atması için daha ciddi ve 
güçlü bir baskı gücü oluşturulaqilir. 

Türkiye'de, Kürt sorununun barışçıl ve 
demokratik bir şekilde çözümlenmesini 

· isteyen tüm güçlerle Kürt ulusal hareketi 
arasında kurulacak dostça bir köprü, 
aynı ~amanda devletin şiddetini dur
duracak güçlü bir etken anlamını ta
şıyacaktır. 

J?evletin insanlık . dışı tüm saldırı, 

zulüm ve şiddeti sürdükçe ve siyasal 
çözüm yolu için bir halka ya
kalanmadan, · Kürtlerden silah bı

rakmalarını isternek teslimiyeti da
yatmak anlamını taşıyacaktır. Belli 
h~efler doğrultusunda yapılacak dö
nemsel ateşkesler ise, tümüyle devletin 
içinde bulunduğu durum ve halkımızın, 
mücadelenin ihtiyaçlarına göre be
lirlenmelidir. Savaşın durdurulup, Kürt 
sorununun demokratik, barışçıl yollarla 
çözülmesini hepimiz istiyoruz; ama, sa
vaşı ·her iki taraf da durdurmalı, Kürt 
halkına teslimiyet dayatılmamalıdır. 

Devletten bu yönde görülebilecek ciddi 
bir ışık, Kürtlerin adım atmalarını da 
beraberinde getirebilir, getirmelidir. 

Diyorum ki; Türk devleti de İn

gilizler gibi, İsrailliler gibi, G. Afrikalı 
beyazlar gibi, kendi "teröıist"leriyle, 

Kürt ulusal kurtuluş güçleriyle, masaya 
oturmalıdır, bunun adımlarını atmalıdır. 

Kürt ulusunun iradesini özgür bir şe-
·kilde yansıtabileceği bir ortamın ya
ratılması için bir barış süreci baş

latılmalıdır. Devletin şiddetine, Kürt 
halkının boyun eğmediği, eğmeyeceği 

artık görülmeli', kabullenilmelidir. Baskı 
ve şiddet süröükçe, ·Kürt halkı da, ya
şamı pahasına da olsa, direnişini sür
dürecektir. Barış, teslimiyeti da
yatmakla sağlanamaz. 

-
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GIDi ŞERM E!.. 
Dile min naxwaze ku ez qeleme bigirim deste xwe; 

dile min naxwaze ku ez li ser ve eşe, ve kule; ve birin il 
nexweşiye rawestim. Dile min naxwaze O deve min na
gere ku ez qala birakujiye bikim. Deve min nagere ku ez 
hibejim "Kurd hevdfi dikujin." Ez naxwazim, ez nax
wazim edi tişten bi vi awayi bibihlzim. Gele Kurd nax
waze, dayiken Kurd naxwazin, xorten Kurd naxwazin; 
xwenda fi ronakbiren Kurd naxwazin; ki... ki vi şere be
armanc, ki vi şere neheq derdixe gidi!..Kl bere me dide 
hevdil, k1 me bi hevdil dide kuştin; kl bi me dileyize, kl 
me dixapine; ki ne ev gidi; kl ne ev ji bo Xwede fi 
pexember; ew ki ne ku desten me dikin pesiren hev; ew 
ki ne ku xwine me bi hevdil di din retin! .. 

Dlsa li Başfir xwin .diherike; yen ku heta do bi cane 
xwe, bi xwina xwe; bi hernil hebOna xwe, mil di mil de li 
hemher xwinxwaran şer dikirin; hevi O mefera gele 
Kurd biln; şervanen azadiye biln, disa destpekirine 
hevdil dikujif!.. Mensilb fi allgiren du partiyen me yen 
mezin; KDP U YNK ketine hev. Deve min nagere, deve 
tu welatparezeki, deve tu Kurdeki dilsoz nagere ku 
bibeje "Kurd hevdO dikujin." Ku min ev herse peyv ji 
neyar O xernexwazan bibihlsta, mine bawer nekira ü bi
gota "Deve we xwar bibe; situye we bişike." Ü di pey 
re, pe re mine di dile xwe de bigota" Xwede ji deve we 
seh neke." Ere mine weha bigota ü ez bawer im her 
Kurde welatparez, de tişten bi vi awayi bigotana. Le çi 
heyf e ku em nikarip bibejin. N ilçeyen ve sosreta mezin, 
ve eceba giran, ve xwelllseriye; ve felaket il qiyamete 
Kurd didin. 

Ez li sedeman napirsim; ji bo min tu sedemek ve 
ehmeqi, ve nezanl, ve xwelilseıi O ve kentiye tuiıe. Aqile 
min nabire, ez ji bini dernakevim, ez fahm nakim; çawa 
Kurd hevdO dikujin gidi!.. Çawa d.u partiyen ku bi salan 
ji bo azadiya gele Kutd tekoşin dane, bere çeken xwe 
didin hev u hevdlı dikujin' . Hem ji hi dehan. bi histan. hi 
sedan ... O hi ser de ji ne carek, ne du car, ne se car, ne 
çar car .. . klnge ku cane wan dixwaze her car. 

Ma ev şere xwekuji, ev şere birakujiye; ev şere 
besedem O bearmanc qedera me Kurdan e!: Di kijan 
kiteba piroz de nivisiye ku ewe Kurd hergav hevdO bi
kujin!. Ev qeder naguhere; ve nifira xerab ke li me ki
riye! Yen ku vi şeri dikin, beşdan vi şeridi bin O an ji ji 
ve besihudiye re dibin ali; ma qet Helepçeyan naynin 
bira xwe; çi zO qampen Tirkan ji bir kirin. Hesteke wan a 
ı;ttroki, şiOreke wan e netewi tune!. Ji d~roke . qet ders 
nastinin. Her tişt li aliyelQ, )i şehidan, ji şernden Kur-

. distanS şerm mikin. Ma nizanin, ma fahm nakin, ma te 
nagihljin her guleya ku ben bevdO didin; ew gule fi 
yekıü O azadiya gele Kurd dikeve; di laşe Kurditiye de 
birinen wusa xedar vedike ku ev birin bi salannayen gir
tin O nacebirin. 

Ev banga min, di sere ji berpirsiyaren KDP o YNK'e, 
ji gele me ye li BaşOr O ji hem O gele Kurd re ye. Eyb e, 
~erm e, fedi ye; me situxwar mekin, vi gele li peş çave 
hemO dine situxwar mekin; vi şere bemane, vi şere 
'besedem, vi şere bearmanc; vi şere ehmeqi O ketitiye; 
vi şere bebext O xwelilser biqedinin, bisekininin, ra
westinin. Saniyek, daqayek, s_aetek, lezek, bistek, demek, 
wextek; rojek bere vi şere bearmanc rawestinin. Ve xe
rabiye, ve bebextiye bi gele Kurd re nekin; edi bes e; ker 
gihişt kezebe, ker gihlşt hesti; xencer d~ nav dile me de, 
di kezeba me de daçikandiye; xwin ji dil fi kezeba Kur
distane diherike. Ve xwine bidin sekinandin; ve xwine 
rawestinin; dile me neşiwitinin, kezeba me neperitinin; 
dosten me bi me neeşinin, dijmin bi me nekeninin. 
Hawar bes e; ne carek , ne du car, ne se car, ne car car; 
hezar cari bes e!.. · 

Dewleta Federe ya Kurdistane; heviya me ya mezin, 
mefera me, "qibleha" me tu büyi fi he ji tu yi. Çaven çil 
milyon Kurdi li ser te ye, ey Kurdistana aiad. Me digot 
ewe az~di pel bi pel ji Başar ber bi Bakür ii Rojhilat ve 
were. U me digot ewe hemO hezen çekdar en başüre 
Kurdistane bigihijin hevdü ii ordiya Kurdistana azad ava 
bikin. Me çi dizanibii ku ewe partiyen me, bi ordiyen 
xwe bi hev re şer bikin. . 

Gelo yen ku şere xwekuji O birakujiye dikin, haya 
wan je heye ku xerabiya hen mezin, ew bi gele Kurd ü 
KurdistanS re dikin. 

Ne çeken kimya yi yen Ereban, 
Ne tanq u balafiren Tirkan, 
Ne hoviti u bebextiya Farisan; 
Tu tiştek, tu tiştek min nae§ine! .• 
Bi qasi §eri navbera Kurdan. 
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1 
Tırnar (Timar) 
Kürtçe olan bu kelimenin an

lamı "tedavi, bakım"dır. Bu ke
limeden türemiş olan "tı
marhane" ise yine Kürtçe olup, 
"tedavi yeri, hastane" an
lamındadır. Ama her nedense bu 
halk arasında mecazi anlamda 
(deli hastanesi olarak) kul
lanılmış ve bu şekilde yer
leşmiştir. Türk Dil Kurumu'nun 
(TDK) yukarıda bahsettiğim, ya
yınlamış olduğu Türkçe söz
lükte "tımar" kelimesi Türkçe 
varsayılıyor ve bundan türemiş 
olan (tımarhane) ise, Farsça ola
rak belirtiliyor. Velhasıl yu
karıdaki örneklerden de an
laşılacağı gibi TDK'nun Türkçe 
sözlüğünde bilinÇlice yapılmış 
sahtekarlıklar sergileniyor. Kürt 
dilini inkara dayanan bir sah
tekarlık belgesidir bu. 

Parsa (Pars) 
Kürtçe'de olan bu kelime 

Türkçe'ye biraz da anlam de
ğiştirerek girmiştir. Kürtçe aslı 
"pars" (dilenti, dilenme) olan bu 
kelimenin tarihi bir anlamı da 
vardır. Medler (Kürtler), İran
lılanı üstiinHik sağlayıp oradaki 
halkları köleleştirmişler ve özel
likle de Acernlere "pars-parsek" 
(dilenci) adını takmışlar. Bu 
sonradan "Pers" olarak diğer 
halklar tarafından söylenmiştir. 

Çomaklcoplçevgen 
Bu kelimeler Kürtçe olup, 

. Kürtçe bir başka kelime olan 
"çov" (sopa, değnek)'ten tü-

. remiştir. Çevgen Kürtçe "çov
gan/çoğan" (değnek, sopa)'nın 
Türkçe telaffuza uygun hale gel
miş olan biçimidir. Türk halkı 
KürtÇe bir başka kelime olan 
"çarçova"yı çerçeve biçiminde 
telaffuz eder ki, bu kelime de 
"çov"dan türemiştir ve anlamı 
da "dört- değnek" veya sopa"dır. 

Lüle (LUle) 
Kürtçe olan bu kelime Kürt

çe bir başka kelime olan "Liil" 
(kıvrışık, kıvrım}'dan tü
remiştir. 

Paçavra 
Bu . kelime Kürtçe olup gü

nümüzde kısalarak "paç" veya 
"paçık" . biçiminde -kul
lanılmaktadır Kürtçede. Bu ke-

. lime Kürtçe ~!an "paç" (bez)'den · 
türemiştir. Omeğin "paç"dan 
"peçan" (sarmak, sarmalamak), 
"paçın" (bezcil) vb. gibi ke
limeler de türemiştir Kürtçede. 

Perçem (perçam) 
Bu kelime Kürtçe olup Kürt

çe bir başka kelime olan "perç/ 
pirç" (saç, tüy)'den türemiştir. 
"Perç kelimesi "porç/ purç" bi
çimlerinde de söylenir Kürtler 
arasında. 

Oruç (Rojl) 
Kürtçe olan bu kelime yine 

bir diğer kelime olan "roj" 
(gün)'den türemiştir. Kürtçeden 
Türkçe'ye geçen bu kelime Türk
çe'de biraz da biçim de
ğiştirmiştir. Kürtler İslam dinini 
kabul etmeden önceki dö-

nemlerde de, eski dinlerinde, oruç 
görevini yerine getirirlerdi. O za
mandan beridir ki "roj!" kelimesi 
pek bir değişikliğe uğramadı. 
"Roji"nin anlamı iki tanedir. Bi
rincisi, "günlük", güne ait olan, 
günle ilgili olandır. tkinci anlamı 
ise, dinsel içerikli "oruç"tur. 

Amaç (Armanc) 
Kürtçe olan bu kelimenin öz 

Türkçesi "erek"tir. Bu kelimenin 
doğrusu "amanç" veya "armanc" 
biçimindedir, anlamıysa Kürt
çe'de, şudur: "Gaye, erek, hedef, 
fikir"dir. Aslında bu kelime Kürt
çe'de "vurmak ıçın konulan 
hedef' biçiminde doğmuş ve son
radan şimdiki · anlamına ka
vuşmuştur. 

Duman (duman) 
Kürtçe olan bu kelime Kürtçe 

bir başka kelime olan "du" 
(duman)'dan türemiş ve bu biçimi 
almıştır. Yine Kürtçe bir başka 
kelime olan "diiker' (bacadan 
çıkan duman) da "du"dan tü
remiştir. 

Küncü (Kunci) 
Kürtçe olan ve bütün Kürtler 

tarafından kullanılan bu kelime 
·özellikle Kürtlerden derlenip 
Türkçeymiş gibi yutturulmaya ça
lışılıyor. Türk halkınca kul
lanılmavan bu kelimenin KUrt
çe'de başka bir anlamdaşı yoktur 
benim araştırmalanma göre. Bazı 
Türk dil derlemecileri, maksatlı · 
olarak, derledikleri bazı ke
limeleri (Kürt yörelerinden), Kürt 
dilini inkara dayanan politikalar 
doğrultusunda bu şekilde sah
tekarca işlemişlerdir. 

Tüfek (Tifin)' 
Öz be öz KÜrtçe olan bu ke

lime, yine Kürtçe bir başka ke
lime olan "vıng" (vınlama)'dan 
türemiş ve "vınlayan alet" olarak 
Kürt dilliteratüründe yeralmıştır. 

Keşkek (keşkek) 
Türkçeyle hiçbir alakası ol

mayan, Kürtlere özgü bulgur 
unundan yapılan bu yemek Kürt
çe'den Türkçe'ye geçmiştir. Yani 
keşkek bir Kürt yemeğidir ve bu 
yemeğin yanısıra daha birçok 
Kürt yemeği Türk mutfağına gir
miş, bazılarının ismi de de
ğiştirilmiştir. 

Ka§mer (Qaşmer) 
Kürtçe olan bu kelime, yine 

sahtekar derlemeciler tarafından 
Kürt yörelerinden derlenmiş ve 
Türkçe'ye maledilmek is
tenmiştir. Türkçeyle hem alakası 
yok ve hem de Türk halkınca bi
linmeyen bu kelime dünyadaki 
bütün Kürtler tarafından kul
lanılan çok eski bir kelimedir. 
Anlamıysa "komiklik yapan, in:_ 
sanı güldüren, komik kimse"dir. 
Bu kelimedeki "mer" kelimesi 
Kürtçe "meriv" (adam, insan)'ın 
lasaltılmış halidir. 

Parça (parçe/perça) 
Kürtçe olan bu kelime, yine 

Kürtçe bir başka kelime olan 
"pare" (parça, kısım, pay) ile ay
nıdır ve bu Kürtçe'nin temel ke
limelerinden biridir. TDK'nin 
Türkçe sözlüğünde ayrıca "parça" 
kelimesi. Türkçe olarak hesap edi
l~yor, ama parça ile aynı olan 

"pare" ise Farsça (Kürtçe) olarak 
belirtilmiştir. Parça ile "pare" ara
sındaki tek fark parçe ke
limesindeki "ç"harfidir. Ve bu "ç" 
harfi parça kelimesine çok az de
ğişik bir anlam ilave etmiştir As
lında parçanın Kürtçe en eski bi
çimi "pareçe"dir. Ve süreç 
içerisinde buradaki birinci "e" 
harfi düşmüş ve şimdiki haline 
kavuşmuştur. Kürtçe'de 
"parçe"den türemiş olan "per
çiqandin" (ezmek) kelimesini de 
burada hatırlatmak isterim. 

Perçin (Perçin) 
Kürtçe olan bu kelime yine 

Kürtçe bir başka kelime olan 
"pare/ parçe" (parça, kısım, 
pay)'dan türemiştir. Perçin ke
limesinden de "perçinandin" (per
çinlemek) kelimesi türemiştir 
Kürtçe'de. "Parça" kelimesi üze
rinde yukarıda durmuştum, o 
yüzden perçin üzerinde daha fazla 
durmayı gerekli görmüyorum. 

Çapraz (Çeprast) 
Kürtçe olan bu kelime yine 

Kürtçe olan "çep" (sol) ve "rast" 
(sağ) kelimelerinden oluş
turulmuştur. Kürtçeden Türkçeye 
geçen bu kelime Türkçe telaffuza 
uygun hale getirilip kul
lanılmıştır. 

Leyleg (Jeqleq) 
Bu keİime Kürtçe'dir ve Kürt

lerin bu ismi leyleğe takmalarının 
nedeni de onun çıkardığı sesten 
kaynaklanıyor. Yani leyleğin 
"leqleq" diye ses çıkarmasından 
dolayı bu isim verilmiştir. Süreç 
içerisinde "leqleq, leklek, leyleg" 
biçimini almıştır bu kelime. Ay
nca Kürtler birçok kuşa daha, çı
kardıkları seslerden dol;lyı isim 
koymri§lardır. Örneğin "tur li" 
diye ses çıkaran bir · kuşa "turli" 
diye isim koymuşlardır. "Elelo" 
(bindi), "cin" (karku§u), "qirik" 
(karga) vb. gibileri de örnek ola-
rak verebilirim buna. · 

. Pazıbent 
Kürtçe olan bu kelime "pazu" 

(pazı) ve "bend" (ip) ke
limelerinden meydana gelmiştir. 
Kola takılan muska veya kolçak 
anlamına gelen bu kelime Kürt
çe'den Türkçe'ye geçmiştir. 

Püi-çeklpürçük (pirçik) 
Türkçeyle uzaktan yakından 

hiçbir ilgisi olmayan bu kelime 
de, TDK'nin Türkçe sözlüğünde 
Türkçe'ye malediliyor. Oysa yu
karıda birkaç örneğini daha sun
duğum "pirç" (saç, tüy)'den tü
remiş olan Kürtçe kelimeleri 
hatırlarsanız bu kelimenin de on
lardan farklı olmadığını gö
rursunuz. "Pirç" kelimes'inin 
"perç/porç/purç" gibi biçimlerinin 
Kürtçe'de kullanıldığını da bu
rada hatırıatmakta fayda gö
rüyorum. 

Lavaş (lewaş/lewaşe) 
Kürtlere özgü olan bir çeşit 

ekmek ismi olarak kullanılan bu 
kelime yine sahtekar derlemeciler 
tarafından Kürtçeden derlenip, 
maksatlı olarak Türkçeye ma
lediliyor. TDK'nin Türkçe söz
lüğünde bu kelime Türkçeymiş 

. gibi sunuluyor. 
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Bahçıvan 
Bahşiş ... 

· Baht ,~. "'' 
Bahriyar 1 "'' "' Hasta 
Bari Hııstane 
Bedbaht t Havan 
Bent Hem 
Berbat Hem Dert 
Berhudar ''" Hemen 
Besie · ~ , Bemşeri 
Bestekar Hemşire 

Beter Henüz 
Beygir 'Her 
Beyhude 
Bezirgan t. 

~irıı,der~ ~" 
':B"pıiça - ·* 
Borazan 
Bostan 
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Mfrza Bextiyar 

Di ware Milisiya Gundan de 
me politikayek hesas dive 

Milisen gundan bfin faktoreke ci vaka me. Faktorek ku, li cl fi 

wargehe dinyaye bi deste welaten serderst ji bq berçlewamiya ber

jewendiyen li hemher tekoşeren netewa bindest hatiye bi kar anin. 

Milisli ji bo dewleta Tirk ne tişteki nuh e. Di demen dawi yen 

İmperetoriya Osman! de bi na ve "Alayen Hemidiye" ji, ji xelken 

cl, bi serkeşiya serokeşiren hevkaren dewlete, hezen milis hatin 

pek anin ... Alayen Hemidi ye, him li diji dewleten clran fi him ji, ji 

bo "asayişa hundir" hatin bi kar anin. Pişti Cumhuriyete, di sala 

1923'an de, bi nave "lzale-i Şekavet Kanunu" Millsiya Gundan 

ji nuh ve hat rojeve. Ew milis, ketin ciye Alayen Hemidiye. Sala 

1962'yan de, ji ber ku hewcedari je nema, "Izale-i Şekavet Ka

nunu" rakirin. 
Milisi ya gfi,ndan ya ku nııha di rojeve de ye, pişti destpekirina 

şere çekdan ava bu. Di Nisana 1985'an de, bi guhertina Xala 

74'an ya Qanôna Gundan, Millsiya Gündan bi awaki qanfini, 

mehek pişti we ji fiili hat damezirandin. 
Bi damezirandina Milisiya Gfindan, hin eşiren ku her dem bi 

dewlete re hevkari kirine, tavile çeken dewlete wergirtin. Maaş fi 

tmkanen ku dewlete peşkeşi milisan kirin, bfin sedem ku hin eştr 

fi gundiyen ku beste netewt bi wan re xurt nebfiye fi hejar in ji, 

dest bavejin çeken dewlete. Taktik, awa fi uslfiba xebata PKK'e ji, 

bu sedema ku hi n eştr O herem ji çeken dewlete hilgirin. 

Bey! van se cure millsan , nemaze di demen dawtn de, gelek 

gundt bi zor Q tehdiden dewlete bfin milts. Gelek gundi ji, ji bona 

ji cl fi waren xwe koç nekin, li bajaren xerib birçl fi perişan nebin, 

ne bi daxwaza xwe, wek ji du mirinan yeke hilbijerin ; bin ji 

gunden xwe koç dikin, hin ji dibin milis. Di van du salen dawt de 

bejmara kesen çeken dewlete hilgirtine, ji bejmara yen di navbera 

salen 1985-1992'an de zedetiı' e. Di sala 1992'an de, bejmara kesen 

milis di navbera 30-35 bezari de bu. Li gor reqamen herpirsen 

dewlete didin, nuha bejmara kesen çeken dewlete hilgirtine di nav

bera 60-65 bezari de ye. Ev 30-35 hezar kesen ku di van du salen 

da wl de bfine mills ji sed! note wan bey! riza dile xwe, wek mareki 

texin paşila xwe çeken dewlete wergirtine. 
Helbet dema mirov li hemher Miltsen Gundan helwest 

· digre, di ve mirov sedemen miüsbôyina wan, rewşa wan, 

irkili~ en "an iı dt·wktr h ide ht•r ~a,·an. Th•lhct sed cm ~i di he 

hila hihl·. hilgirtina ı;cken dcwletc naye qebiil kirin, di\'e yen 

çeken dewlete hilgirtine, di wextekt beri zu de dest je berdi n. 

· Herçend rewş weha ye ji, gelek hezen me yen siyasi ve 

ferqe nabinin. Di peyv u nivisen xwe de ı1 binek ji di kiryaren 

xwe de, li hemher hemô milisan yek helweste digrin. Le di van 

demen dawl de hin ditin fi awiren ji derveyt şablonliye fi ber

jevendiyen rexistinl, bi berpirsyariyeke kur fi fireh li pirsa milisi ya 

gundan, di platforma siyasJ ya Kurdan de xuya dike. 
Di vt wari de YEKBUN'e helwesta hen vekiri girt. Di kong

reya xwe ya duduyan de ku, di llona 1994'an de çebfi, YJ?K.BÜN li 

ser ve pirse hfirgill rawastiya. Rapora Politik ya YEKBUN'e weha 

dibeje: "Millsiya Gundan i1 li bin hereman çek hilgirtina eşiran 

encama bi israr ya politikaya dewlete ye. Her diçe dewlet di vi 

wari de htn betir mirovan dixe herekete. V alakirina mezra ı1 gun

dan, di encaıiıa politika dewlete ya zulmkar de li heremen ku 

muxalefeta netewi le xurt e, koçen dibin, hin politikayen 

PKK'e ku bin eşiran dafi paşila dewlete dike ı1 bi titizi ne

parastina destkevtiyen netewi ı1 bin sedemen din, re dide ku 

milisi li gor salen buhuri bin berfireh hibe u bin eşir çek bilg

rin. Hejmara kesen beyi ku bixwazin, le ji ber qetliam u zulma 

dewlete miltsiye qebfil dikin ji, nf! bindik e. Sedema li ciyeki 

wek Ciztre, serokrniltsek bibe seroke belediye pir ali ye, dive ev 

yek bi aqilt be helsengandin .. . " 
Herweha YEKBUN'e, li gor ve perspekttfe di kongreya xwe 

ya duduyan de li ser milisen gundan biryarek jt girt: . • . 

"Kongra Duduyan, a YEK.BÜN'e di ware tekoşina li diji dez

gehe Miltsiya Gundan de, diyar dike ku; hem(i hezen' netewi, 

sedemen bilgirtina çeken dewlete bi hfirgili helsenginin u di vi 

wari de hessas bin. Le tevi ve rastiye ji, ji ber çi be bila bibe, di ve 

gazi kesen ku çeken dewlete hirgirtine fi di rexİstina caşitiye 

(Milisen Gundan) de cih girtine be kirin ku, yekser çeken xwe 

deynin fi ben nav rezen te!<oşina netewt fi demokratik." 

Pişti kongra YEKBUN'e, PDK-Bakur (Hewgirtin-PDK di 

kongra dawt de nave xwe guhert fi kir PDK-Bakur) ji kongra xwe 

ya duduyan di ÇileyePeşin a 1994'an de .civand. Li ser Milisiya 

Gundan dltinek wek a YEKBÜN'e di kongra PDK-Bakur de jt hat 

qebfil kirin. Li ser pirsa Milisiya Gundan PDK-Bakur dibeje: "Li 

hember zulma dewlete çek wergirtina xelke zaafek e. Le dive her 

çek wergirtinek bi dewlete re wek yekperçebôyin neye hel

sengandin, ev helwestek xelet e. Bi ser de ji, yen bi vi rengi bi 

çaveki 'xayin u xw~firoş' ditin ı1 wan wek arınanca erişen 

xwe tespitkirin, xizmeta bi bezkirina dewlete wergirtine, yan 

ji çeken xwe bi dewlete dane qeydkirin, ne hevalbenden dew

lete ne. Hejmarek bindik ji dil bi dewlete re ye u bi ordiye re 

hevkariye dike, piraniya mayi ji şer u werankirina li Kur

distane dibe, ji koçkirinan aciz e." 
Dijminati fi dijitiyen xelkeki bi hev re ji bOyeren mezhebi, 

eştri, heremt, fi nakokiyen wek Milisiya. Gundan ku bi. desten 

dewleta zordest li gor berjewendiyen xwe ten çekirin, derte. Dive 

em ferqa kesen ku ji dil çeka dewlete hilgirtine fi yen be dil çek 

hilgirtine, bibtnin. Nexwe erne li gor daxwaziya dijmine xwe, 65 

hezar milts, tevt zarok, jin, de fi bav , bira, xwişk O xezanen wan· 

ku bejmar bi rehett di çe milyoneki, neyar llan bikin. Di civakan de 

ji bo şopa dijminatiyeke bi temaıni ji hole rabebi bindikayi 3-4 eli 

di ve derhas bi bin. Ev jt l 00 sal e. 
Em birina xwe kOrtir O firehtir nekin! 
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Bir türkünün 
anlattıkları 

Türkiye'de, özellikle de 1985'lerden 
sonra yoğunlukla tartışılan bir Alevi So
runu var. Bir yandan toplumun tüm ke
simleri üzerindeki baskılar, özellikle de 
Kürdistan'da sürmekte olan vahşet, herkes 
gi~i ~evi ,kitleyi de etkiliyor. Bu yönüyle 
Kurdıstan ın farklı bölgeleri arasında her
hangi bir fark yok. Irkçı-şöven güçler için 
Botan, Amed, Serhat, Dersim ve öteki böl
geler aynı derecede düşmanlar. İster alevi 
?lsun,ister sü~ni; ister Zazaki konuşsun, 
ıster Kurmancı, Kürt Kürttür ve onların he
defleri arasındadır. Diğer taraftan, bu te
röre ek olarak Ezdiler (Yezidiler) ve Hris
tiyanlar gibi aleviler ayrıca inançlarından 
ötü~rü de baskı altında tutuluyorlar. Bu da 
dogal olarak alevi kitle içerisinde tepkiye 
neden oluyor ve onları, hakları olan öz
gürlüğe kavuşmak için mücadeleye itiyor. 

Ancak, devlet de bu arada boş dur
muyor. O, alevileri aldatmak, onlara hedef 
şaşırtmak için 1925'lerden beri sürdürdüğü 
gerçekdışı propagandayı gün geçtikçe can
landmyor. Sözümona alevi haklarını sa
vunan kimi çıkarcı çevreler, bu konuda ona 
yardımcı oluyorlar. Bu amaçla diziyle 
yalan söyleniyor, var olmayan "dostluklar" 
)'aratılmaya ~· alı)ılıyor. Örneğin hu çe,·
reler, sürekli olarak alevilerin M. Kemal'i 
desteklediğini, onu sevdiğini ve Türk dev
l.~tine sahip çıktığını · söyleyip duruyorlar. 
Ustelik kimi ilerici ve demokrat çevreler de . 
aynı propagandanın etkisinden kur
tulabiimiş değiller. Mustafa Kemal, elbet 
1920'lerde sünni kesimlerden olduğu gibi, 
bazı alevi çevrelerden de destek gördü. Ki
mileri, kurtuluş ve kardeşlik üzerine söy
lenen parlak sözlere inandılar, kimileri ise 
~ıkar!arını düşünerek . onun peşinden git
tıler. Ancak bu destek uzun ömürlü olmadı. 
Kemalist yönetimin, kendini sağlama alır 
almaz okun sivri ucunu Kürt halkına çe
virmesi, sünni Kürtler gibi alevi Kürtler ara
sında da direnişi hızlandırdı. Kürt ale
vilerin, Kemalist rejime nasıl baktıklarının 
en iyi ölçütlerinden biri, hiç kuşkusuz hal
kın duygularının gerçek tercürnanı olan tür
küleridir. Dersim'de söylenen pek çok halk 
türküsü, devletle Dersim arasındaki iliş
kileri konu ediniyor. Bunlar içerisinde dev
letten yana hoşnutluk dile getiren bir tekine 
dahi rastlamak mümkün değil. Aına devlet 
zulmünden bahseden, onu yeren çok sayıda 
türkü mevcut. Hem de Aleviliğin etkisiyle . 
bu~lardan bazıları, halkın başına gelenleri, 
dogrudan Kerbela olayına benzetir; devlet 
yöneticilerini "Yezit" ya da "Mervan", hak
sızlığa uğrayan Dersimiileri ise, "12 İmam" 
olarak nitelendirirler. Aşağıda, Kerte Maz
geri (Mazgirt Gediği) denilen yerde yapılan 
katliamla ilgili olarak söylenen türkü bunun 
bir örneğidir: 

Di wayl wayl, way !emine wayl 
Way lemlne, way derdo wayl 
Vere Kerte Mazgerte vesayl de lernın 

derdo 
Domone Derstml top kerdl 
Dest fi payi glrectayl lernin keko 
Fide xatune vana, "Laze ml tesuno 
Cerenfi vero cerenfi sero 
Cisne Mewranl koçike awe !aze mi 

nedano." 
W ayi wayl, wayi wayl 
Keko wayi 

Eze vana, "Keçe Fide fi meberbe 
Ni cisne Mewrani Kerbelade kl nlya 

kerdo" 

Wax !emine wayi wayi 
Lernin pepo wayl wayl 
Eze vana, "NI cisne Mewrani Kerbelade 

kl niya kerdo 
Minete meke" wayi w ayi wayl 
Lemine Keko wa;yi 

Di wayl zerre mi !ete blyo lernin 
Lemine keko , 
Mufettlşe amo Koye Dersimi 
V an o, "Cisne nin o ke kotl esto 
mi re vaze." 
Lernin lernin lernin 
Nan fi sola ma neweno 
Vano, "Ez az nlnan ra neverdanfi" 
Di wayl wayi, wayl wayl 
DI wayi wayi, keko wayi, derdo w ayi 

Seyit Ilizayi elçiye nisno 
Dersime vesayl 
La lawo vano, "Birayene xo 
vir ra rnekere 
Ez xatir ve sima vazeno 
Ez endi peyser neno 
Cisne Mewrani re Heqa xo 
carneverde." 
Lernine wayl keko wayl. 

Vah vah, vah lernın vah 
V ah !emın, vah dertlerim vah 
Yanasıca Mazgirt gediği önünde 
ah lernın 
Topladılar Dersim çocuklarını 
Ellerini-kollarını bağladılar, lernın 
kardeş 
Fidan hatun diyor : 
"Oğlum susuzdur 
Yalvarıyorum, yakarıyorum 
Mervan soyu, bir tas suyu vermiyor 
oğluma." 
V ah vah vah vah 
Vah kardeş. 

Eze diyor, "Fide ağlama sen 
Bu Mervan soyu Kerbela'da da 
böyle yapmış." 
V ah lernın vah vah 
Lernin pepo vah vah 
Eze diyor," Bu mervan soyu 
Kerbela'da da böyle yapmış 
Yalvarrna." 
Vah vah vah 
V ah kardeş vah 
V ah yüreğim yanmış vah lernın 
lernın kardeş 
D~rsim dağlarına gelmiş bir müfettiş 
Diyor, " Bunların soyu nerde varsa 
söyleyin." 
lernın lernın lernın 
Ekmeğimizi, suyumuzu yemiyor 
Diyor; "Bunlardan geriye tek bir evlat 

bırakmam ben." 
V ah vah vah vah 

V ah vah, kardeş vah, dertlerim vah 
Seyit Rıza yanasıca Dersim'e bir 
elçi göndermiş 
Hey gidi dünya, 
Diyor; "Unutmayın kardeşler 
Sizinle vedalaşıyorum 
Bir daha geri gelmem ben 
Hakkımızı bırakmayın Mervan 
soyunun yanında." 
Lernın vah, kardeş vah. 

Dipnot 

*Burada "cısne Mewrani" (Mervan 
soyu ya da dölü ) ile kastedilen, genel ola
rak katliamı yapanlar, müfettiş ile kas
tedilen ise 4. Genel Müfettiş General Ab-
dullah Alpdoğan'dır. Yöneticiler ve 
askerler, İslam tarihinde adı çokça geçen 
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Batman'da dün Aziz, bugün Sabri Hoca 
Gün geçmiyor ki bir Kürt yurt-

severi, devrimcisi, demokratı 
kahpe kurşunlara hedef olmasın. 

1993 yılında Batman'da DEP 
milletvekili Mehmet Sincar'la bir
likte şehit düşen Metin Öz
demir'in ağabeyi ve şu · anda ka
palı olan B~tman Eğit-Sen · 
temsilcisi Aziz Ozdemir, 19. 12. 
1994 sabahı evinden öğretmenlik 
yaptığı Ziya Gökalp ilköğretim 
okuluna giderken arkadan ka
fasına sıkılan kurşunla ağır ya
ralanmıştı. Çevresinde sevilen, 
saygı duyulan ilerici ve yurtsever 
bir kişi olması, insan olması, 
malum güçlerin "faili belli" sal
dırısına yetti de arttı bile. Bu ola
yın doğurduğu nefret duy
gularımız henüz tazeyken, ülkenin 
başka bir köşesinde başka bir 
yurtsever-devrimci, kurşunlara 
hedef oluyordu. Kurşunlar Sabri 
Daş'ın aramızdan ayrılmasına 
neden oluyordu. 

1950 yılında Batman ili Koz
luk (Hazzo) ilçesinde doğan Sabri 
Daş, ilkokulu Kozluk (yedi 
bölük)'te, öğretmen okulunu Di
yarbakır Ergani'de okudu. Öğ
retmen olduğu dönem devrimci 
hareketle tanıştı. 1974 yılından 
sonra devrimci-demokratlar içinde 
aktif olarak yer aldı. H. K. D. 
(Halk Kültür Derneği), daha sonra 
DDKD (Devrimci Demokratik 
Kültür Derneği) ile o dönernin öğ
retmen hareketini içinde ba
rındıran TOB-DER'de aktifhir se
kilde yer aldı. Bir dönem de TÖB
DER Kozluk ilçe başkanlığı 
yaptı. O sıra, devlet güvenlik güç
lerinin genelde Kürdistan'da, özel
de Kozluk ve köylerinde hallCa 
yaptığı baskı, sindirme ve pro
vakasyonları protesto etmek ama
cıyla, başkanı olduğu TÖB-DER, 
DDKD ve DHKD'nin dağıttıkları 
ortak bildiri nedeniyle, 1 yıl hapis 
ve 6 ay sürgün cezası aldı. 12 
Eylül sömürgeci faşist dar
besinden sonra, gözaltına alınarak 
çok ıığır işkencelerden geçirildi. 

1983 ayrışmasına kadar KiP 
(K,~~distan İşçi r.artisi), KİP
KOIP (Kürdistan üncü Işçi Par
tisi) ayrışmasından .. sonra, yani 
1984 yılına kadar, KOjP (Peşeng) 
içinde yeralarak siyasi mü
cadelesini sürdürdü. 1984-1989 
yılları arasında bağımsız bir yurt
sever olarak mücadele etmeyi ter
cih etti. 1980-1989 yılları ara
sında defalarca gözaltına alınarak, 
sömürgecilerin işkence tez
gahlarından geçirildi, ancak o hep 
işkence tezgahlarında onuruyla di
renmesini bildi. 

Gün geldi, sazıyla, sesiyle, sö
züyle ve esprileriyle, gün geldi ce
nazelere katılarak, şehit ailelerin 
başsağlığına koşarak çevresine 
güven verdi, _ umut aşıladı ve 
Sabri Hoca, ömrünün baharında, 
yaşamının en verimli yıllarında, 

ve aleviler tarafından sevilmeyen 
Mervan soyundan kabul ediliyor/ar. 

Kürtçenin Kurmanci lehçesinde 
"lımın" biçiminde geçen "[emın" , 
Türkçe "ah başıma gelen", "vay 
benim başıma" tarzında çev
ri/ebi/ir. . "Pepo" ise acının, fe
laketin haberc_isi olan "Pepii.g" 
(Guguk ya da lbibik) kuşunun ötü
şüdür ve burada başa gelen felaketi 

devletin örgütlü "karanlık" güç
lerinin hain kurşunianna hedef 
oldu. 29. 12. 1994 günü s~at 18.00 
civarında uğradığı saldırı sonrası, 
hastaneye kaldırıldı. Kurşunlara 
karşı direndi, tıpkı işkencelere di
rendiği gibi. Ne yazık ki, kan kay
bına karşı direnci yetmedi ve ara
mızdan ayrıldı. 

Ölümünden önce güvenlik güç
lerince sorulduğu ve şüpheli şa

. hıslar tarafından takip edildiği, 
kendisi tarafından da birçok kez 
söylenmişti. Ancak bunu bilmek 
saldırıdan korunmak için yeterli 
olmamıştı. 

Görülüyor ki; belli bir ör
gütlülük içinde yer almamak veya 
almak istememek, kurşunlardan, 
tutuklanmaktan ve işkenceden ko
runmaya engel değil. Bunun ak
sine saldırıları durdurmanın tek 
ve gerçekçi yolu örgütlülük ağını 
örmek ve mücadele cephesini ge
nişletmektir. Halen Kürdistan, 
Türkiye ve dünyanın diğer ül
kelerinde binlerce yurtsever dev
rimci insan mevcut ve mü
cadelelerini tek başlarına 
vermektel er. 

Oysa ki, ilerici, demokrat, dev
rimci, yurtsever ve aydınlarımızın 
(legal, yarı !ega! ve illegal) ko
nurnlarına denk örgütlü yapılar 
içinde mücadele etmeleri, güç
lerini yandaşlarının güçleri ile çe
şitli platformlarda birleştirip, 
ortak vumruk. heclen ,.e hevink 
demokrasi için, insan hakları . için, 
politik idealleri halkların düş
maniarına karşı mücadele bay
rağını yükseltmeleri artık bir zo
runluluktur. 

Bu tür saldırıların Kürdistan'da 
ve metropollerde kontralar ta
rafından tekrar hızlandırılması, 
önümüzdeki yıl devrimci, ilerici, 
demokrat, yurtsever ve aydınlara 
yönelik çirkin, kanlı saldırıların 
daha da yoğunlaşacağı haberini 
vermektedir. 

Amaç belli; halkı ve militan 
kadroları sındirmek. Ya ulusal de
mokratik kişi ve güçlere düşen 
görev ne? Işte bunlara düşen 
görev; dağınıklığa, bireysel mü
cadeleye son verip, güçlerini, çe
şitli platformlarda, farklı ör
gütlenmelerde, birleştirmeleri ve 
bunun gerekleri doğrultusunda 
pratik adımlar atmalarıdır. Bu 
görev en başta sosyalistlerin bir
liği ve Kuzey Kürdistan Ulusal 
Cephe Platformu'na düşmektedir. 
Kürdistan'daki köy yakıp yık
maları, insanlık dışı uygulamaları 
ile Kürdistan ve metropollerdeki 
"faili meçhul" cinayetleri kınamak 
yetmez. Koşullar ve güçlere denk 
düşen somut ortak adımların atıl
ması şart. Geç kahnmış ama fır
sat tümden elden gitmiş değil. 

• Rojen Said Cindi 

çağrıştırır. Türkçede bu sözcük ye
rine "Ey vah" ya da "vah" söz
cükleri kullanılabilir. 

Dersim'in bir ilçesi olan Mazger, 
Kurmanci lehçesinde Mezgir olarak 
söylenir. Konuşma dilinde "Maz
girt" ya da "Mazgerd" diye de 
geçer. 

**Türkü H. Doğanay'ın bir ka
setinden alındı. 
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Türkiye'de patlaması gerekenler 
neden patlamıyor 

Kemal Çağlar 

Son bir-iki yılı bir patlamalar yılı 

olarak nitelendirebiliriz. Şovenizm ve 

Kürt düşmanlığında bir patlama var, 

faili meçhul cinayetlerde bir patlama 

var; basma, düşünce ve örgütlenme 

özgürlüğüne yönelik bombalı

bombasız saldırılarda bir patlama var, 

siyasal-dinsel gericilikte bir patlama 

var, savaşa harcanan para miktarında 

bir patlama var. Ecevit'iyle, Tür

keş'iyle faşist harekette bir patlama 

var. Bütün bunlardan önemlisi pat

laınaların faili de artık kendisini giz-

. !erne gereği duymuyor. Evet, hırsızın, 

soyguncunun, ahlaksızın, talancı, yağ

macı ve hayali ihracatçının, savaş ta

cirinin, rüşvetçinin ve yolsuzlukları 

meylek edinenierin çıkarlarını; kan, 

işk'ence, ölüm, baskı, terör gibi in

sanlıktan uzak yöntemlerle, vahşice 

koruyan , onlara hizmet eden Türk 

devletidir. Bütün bu bombaları ha

zırlayan. ı:ıiıııi çckiı:ı ı:ıatl:ııııaya yo

laçan ... odur. Bunu artık sadece biz 

söylemiy9ruz. .Çumhurbaşkanı De

mirel de Ozgür Ulke bürolarının bom

batanmasından sonra, "yahu bu kadar 

açıkça da yapılmaz ki" dereesine "bu 

. işler kanunlara havale edilmelidir" di

yerek kontrgerillaya, biraz qaha "dik

katli" davranmaları uyarısında bu

lunmuştur. 

Toplumsal patlama 

Osmanlıdan devralınan bir alış

kanlık olsa gerek, çifte standart ve 

devlete sadakat, Türk insanında öyle 

zırlıyorlar. Anlaşılan devlet, bom

banın kablolarını öylesine pro

fosyenelce bağHunış ki, esas pat

laması gerekenler bir türlü patlamıyor. 

Siz işçilerin ve son dönemlerde de 

memurların yaptıkları yürüyüşlere, 

greviere vb. "tutumlara" bakmayın. 

Fas'ta bir ekmek zamrru için ayağa 

kalkan insanları, bir çok ülkede en 

küçük haksızlığa başkaldırıyla cevap 

veren kitleleri düşündükçe; bugün 

eylem düzenleyen memurların du

rumunu çok iyi olarak nitelendirmekte 

gerçekten güçlük çekiyorum. Yüzde 

150'ye varan bir enflasyon, kômik 

miktardaki ücret-maaş "zamları" , 

hayat pahalılığı karşısında cepteki 

paranın yarı yarıya değer kaybedişi, 

birkaç ayda bir bindirilen zamlar, 

savaş, yoksulluk ve çürüme, yaşamı 

çekilmez hale getirmiş; bıçak, kemik

memik bırakmamışken, işçi ve me-

murların daha yeni yeni kı-

pırdanmaları -evet, sadece kı-

pırdanmaları- gerçekten de toplum 

bilimciler, sosyo-psikoloji uzmanları 

vb. bilimsel oluşumlar tarafından, 

analiz edilmesi gereken ilginç bir du

rumdur. Bu sömürü düzenine, zulme 

ve yoksunaşmaya karşı patlaması ge

rekenler, tam da devletin istediği şe

kilde Türk pop müziğini patlatıyorlar; 

yüzleri bulan şarkıcı, milyonlara 

varan kaset satışlarıyla, özellikle genç 

kitlelerin, kendi kendilerini kan

dırmalarının, tatmin etmelerinin ça

bası içindedirler, Yine Türkiye'de 

gündemin birinci maddesi olarak en 

büyük toplumsal uyuşturucu mis

yonunu oynamayı başaran futbol da, 

e; hem Türkiye emekçi kitlelerini, demokrasi ve 

ü· güçleri patiatacak temel faktör olarak dev

sosyalist güçler toplanmalı; hem de Kürt 

demokratik hareketi, kendi birliğini yaratarak, bu 

dur demelidir. Her iki kanalın arasına örülecek 

bir köprü her iki kesimde de ·çözümü büyük oran-

bir yer edinmiş, öyle bir kişilik özel

liği haline gelmiş ki, her şey ters ta

rafından işliyor. Esas patlaması ge

rekenler patlamıyor. Geniş kitleler, 

kendilerini açlık sınırına sürükleyen 

bu terörist hırsızlar devletine dur di

yeceğine, yakasında Atatürk resmi, 

elinde Türk bayrağıyla Kürtlerin in

sani · temellerdeki özgürlük mü

cadelelerine karşı barikat oluş

turmaya çalışıyor. Bunu yaptığı 

sürece de boynundaki kölelik zincirine 

bir halka daha eklediğini göremeyecek 

kadar köreltilmiş durumdadır. Evet, 

Nazım Hikmet'in "sürü gibisin be kar

deşim" dediği bu insanlar, sömürü dü

zeninin, bu çağdışı "bombacı" dev

letin mezarını kazacaklarına kendi 

elleriyle kendilerine tabut ha-

kitlelerinin bombayı kendi ellerinde 

patiatması misali, gerçeklerin üstünü 

örten bir konumdadır. Bu güzelim 

spor dalı ve güzelim müzik, kitlelerin 

apolitikleştirilmesinde, sömürücü ve 

vurguncuların, terörist devletin öm

rünü biraz dah~ uzatmada ne yazık ki, 

önemli bir rol oynar duruma ge

tirilmiştir. Elbette ki, sorunu salt dev

letin politikalarına yüklemernek ge

rekir; biraz da kitlelerin, sözünü 

ettiğim durumuna eğilrnek gerekir. 

Evet, esas patlaması gerekenierin 

bugüne kadar yeterli ve uygun bir şe

kilde patlamamış olmalarının, Türk 

halkının tarihsel-ruhsal şe

killenmesinin yanısıra daha önemli 

nedenleri de vardır. 12 Eylül faşist 

balyozunun, toplumsal muhalefeti 

Hikmet'in "sürü gibisin be kardeşim" de

insanlar, sömürü düzeninin, bu çağdışı 

ı" devletin mezarını kazacaklarına kendi 

kendilerine tabut hazırlıyorlar. Anlaşılan 

bombanın . kablolarını öylesine pro

e bağlamış ki, esas patlaması gerekenler 

patlamıyor. 

ezip geçtiği ve bellekleri sıfırladığı, 

sorunun bir boyutudur. Devrimci de

mokrat ve sosyalist güçlerin ağır ye

nilgi alıp, kitle bağlarını yitirmeleri 

diğer önemli bir boyuttur. Dünyadaki 

altüst oluşların yarattığı olumsuz et

kileşimler de küçümsenemeyecek bir 

noktayı oluşturuyor. 12 Eylül ile bir

likte tekelci sermayenin varolan par

tiler arasındaki ayrımları en aza in

dirmesi kitlelerin devlete karşı 

etkinliklerinin, değişik boyutlarda 

tüm partilerce bir tampon oluş

turularak engellenıneye çalışılması da 

temel bir faktördür. Hele hele, 

SHP'nin sözümona "sosyal demokrat" 

kimliğiyle kitlelerin pasifize edil

mesinde oynadığı rolü hepimiz gör

dük, görüyoruz. Ama açıktır ki, kit-

. lesel tepkilerih, patlamaların önündeki 

en büviik cıı!.!el. sovenizmiıı Küll hal

kına kar~ ı I;kçı •bir muhteVa) i..ı UO

yutlandınlmasıdır: Devlet şovenizmle 

beyinleri bulandırılmış kitlelere her 

ses çıkarışiarında vatan-millet

sakarya edabiyatını tekrarlamış ya da 

onları da "teröre, bölücülüğe prim ver

mek" le suçlayarak aba altından sapa 

göstermiştir. Ve bu .somut durum, so

nuçta en geniş emekçi kitleleri açlık 

sınırına getiren Kürdistan'daki savaş 

yükünün aynı zamanda kitlesel pat

lamaların önlenmesinde devletçe fren

leyici bir etken olarak kullanılması 

gibi acı bir gerçekliği de ifade etmiş 

oluyor. Yani devlet kendisiyle birlikte 

tüm halkı, emekçi kitleleri de yok 

oluşa, batağa, çözümsüzlüğe sü

rüklemeye çalışıyor. 

Son dönemlerde memur ha

reketinde görülen kıpırdanmalar her

şeye rağmen önemlidir. Ve bunun 

daha da etkili olmaya yöneleceği açık

tır. Fakat, kitlelerin genel politik ör

gütsüzlükleri ile devrimci, demokrat 

ve sosyalist güçlerin ciddi bir güç

süzlük, dağınıklık ve marjinalleşme 

içinde oluşlan dikkate alındığında, 

ne yazık ki, bu eylemliliklerin daha · 

ciddi ve köklü dönüşümlere yo

laçması umutları çok uzaktır. Elbette 

ki bıçak kemiği parçalayıp geçtiğinde 

bir "ah" sesi duyulacaktır. Ama bunun 

geç kahnmış bir "ses" olacağı kay

gısını da dile getirmek istiyorum. 

Bugün, bütün bu gerçeklikler bir 

kez daha Türk halkının özgürlüğünün 

Kürt halkının özgürlüğüne endeksli 

olduğunu gösteriyor. Türkiye emekçi 

kitlelerin daha demokratik, daha özgür 

bir yaşama kavuşabilmesi, Kürt hal

kının özgürlüğünün sağlanması, 
böyle 

bir sürecin başlatılmasıy la orantılı dır. 

Türkiye'deki devrimci, demokrat ve 

sosyalist güçlerin Kürt ulusal de

mokratik mücadelesine, onun Türk in

sanı nezdinde meşruluk kazanıp, hak

lılığının benimsetilmesine büyük 

ihtiyacı vardır. Diğer yandan Kürt ha

reketinin de Türkiye'deki demokratik 

ve özgürlükçü güçlerin desteğine 

büyük ihtiyacı vardır. Barış sağ

lanmadan memurun, işçinin lük

masındaki .küçülmenin önüne ge

çilmesi imkansızdır. Barış ise, Kürt 

halkına ulusal demokratik haklarını 

verecek bir sürecin, ortarrun ya

ratılması, Kürt halkının özgür ira

desinin kabul edilmesiyle mümkün 

olacaktır. 

Siyasal birliğin önemi 

Türkiye'deki demokrasi, özgürlük 

ve sosyalizm mücadelesi veren güç

lerin kitleselleşip, toparlanmaianna 

gereksinim vardır. Bunun için de ön

celikle, siyasal ve düşünsel olarak 

hirhirlerine vakın olanların. da

ğınıkTığa. böTÜk-pörçüklüğe son \l' · 

rerek, olabilecek en geniş potansiyeli 

kapsayacak bir partisel birliğe git

meleri şarttır. Birtakım önyargılan, 

dargrup çıkarlarını, kısa vadeli he

sapları bir xana bırakarak, en geniş 

kitleleri kapsayacak bir birleşik sos

yalist parti Türkiye'de oluş

turulmalıdır. Tüm demokrasi güç

lerini kapsayan bir demokrasi cephesi 

mutlaka yaratılmalıdır. Bunlar ya

ratılmadıkça ne kitlelerin ellerindeki 

Türk bayrakları, yakalarındaki Ata

türk resimleriyle faşizmin, ırkçılığın, 

şovenizmin seline kapılmaları en

gellenebilir ne de bu geniş aç yı

ğınların kendi elleriyle kendi bo

yunlanndaki ipi çekmelerinin önüne 

geçilebilir. Türk halkı bu durumda ol

dukça, biz Kürtlerin işi de epey zor

taşıyor; her· şeyimizle Türkiye'deki 

harekete endeksli olmasak da yine de 

sorun daha bir zorlaşıyor. Kürt ulusal 

demokratik güçlerinin birliği ve pa

ralelinde Kürt sosyalistlerinin ola

bilecek en geniş örgütsel-politik bir

liğinin sağlanması Kürt halkını 

özgürlüğe ulaştıracak tarihsel adım

lar olacaktır. 
O halde; hem Türkiye emekçi kit

lelerini; demokratik ve· özgürlükçü 

güçleri patiatacak temel faktör olarak 

devrimci-demokrat, sosyalist güçler 

toplanmalı; hem de Kürt ulusal de

mokratik hareketi, kendi birliğini ya

ratarak, bu gidişe dur demelidir. Her 

iki kanalın arasına örülecek güçlü bir 

köprü her iki kesimde de çözümü 

büyük oranda hızlandıracaktır. 

Türk devletinin elindeki bombayı 

bu sefer bizzat onun elinde patlatmak 

için hepimize; Türk, Kürt, tüm öz

gürlük, demokrasi ve barış güçlerine 

önemli görevler düşüyor. Bunun için 

de mücadele ve direnişten başka yol 

yoktur. 
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Medya Güneşi 

Haydar Diljen 

A Ali Kırca'nın 24 Aralık'ta sunduğu ve 
28 Aralık'ta da bir bölümü tek-

rarlanan Siyaset Meydanı adlı prograrru il- ·~~~~~~~~~======= giyle izledim. "Güneydoğu sorunu" yani ~ 
Kürt sorunu veya Kürdistan sorunu ko
nulu bu program, katılım ve zamanlama açı
sından diğerlerinden farklıydı . Resmi görüş 
sözcüleri, yine her zamanki gibi, birçok ger
çeği tersyüz etmeye çalıştılar. Telefonla 
programa katılma olanağı verilmediği ya da 
verilemediği için, programda dile getirilen 
bazı görüşlere bir kaç noktada değinmek is
tiyorum. 

Program boyunca Kürtler, Kürt kim
liğinin kabul edilmesini talep ettiler ve Kürt
lerin Türkiye'yi bölerek aynimak is
temediklerine, resmi ideoloji sözcülerini 
inandırmak için çaba harcadılar. Buna kar
şın · resmi görüş savunucuları da, bilinen 
pasıanmış eski görüşlerini dile getirdiler. 
Programda resmi görüşü savunanlar içinde 
~ı:ıhinlerin sözcülüğüne soyunan Bölge Valisi 
Una! Erkan ve Mehmetçik gazetecilerden 
Emin Çölaşan gibiler, bir· yandan vatan
millet-sakarya ve bayrak edebiyatıyla Kürt
leri tehdit ederken, diğer yandan da ger
çekleri inatla tersyüz etmeye çalışarak, so
runu anlamaktan ne kadar uzak olduklannı 
bir kez daha sergilediler. 

ls"tenen özgür bir ortamda olmamakla be
raber, Kürt sorununun son aylarda çeşitli 
özel TV kanallannda ve bu arada atv'de bu 
kapsamda tartışılması ve soruna ilişkin ayn 
görüşlere sahip olan Kürtlerin ve Türklerin 
kısmen bu tartışmaya katılmaları olumlu bir 
gelişmedir. Bu tür programlar gösteriyor ki, 
kapsamlı tartışma olanağının sağlanmasıyla 
sorun, özel tim ve korucu terörüyle gerilla 
mücadelesi arasındaki sıkışıklıktan kur
tulacak, halklarımız tarafından daha iyi an
la~ılması sağlanacak \ 'C çiiziim önerileri 
daha gerçekçi olacaktır. 

Hayri Kozakçıoğlu ve diğer bazı resmi 
görüş savunucuları tarafından savunulan ve 
yeterince Cevap verilmeyen önemlj id
dialardan biri; "1920'den beri Gü
neydoğu'daki gelişmelerin altında yabancı 
parmağı var" iddiasıdır. Bu iddia 70 yılı 
aşkın bir süredir, sağıyla ve soluyla hemen 
hemen, evet hemen hemen diyorum, tüm 
Türk örgütleri ve bazı asimile olmuş Kürtler 
tarafından savunulan devletin inkarçı ve çü
rümüş resmi görüşüdür. Çok ilginçtir ki, bu 
çevreler başka hiçbir konuda pek an
laşamazlarken Kürt sorununda, bu resmi 
görüş etrafında eski CHP'den DP'ye, eski 
MDD'cilerden PDA'cılara, TKP'den TİP'e ve 
bugü~ de bu anlayışların analık ettiği uzan
tılann, aralannda çeşitli nüanslar olsa da, 
pek rahatlıkla anlaştılar ve anlaşıyorlar. 
Fakat, bugün ülkede olayların vardığı boyut, 
bu görüşün iflas ettiğinin kanıtıdır. Resmi 
ideolojinin Siyaset Meydanı'ndaki sözcüleri 
tarafından öyle bir hava veriliyordu ki, sarıki 
Kürtler bugüne dek tüm insani ve Kürt ol
malanndan kaynaklanan . haklarını kul
lanmışlar, fakat buna rağmen narıkörce dav
ranıp yabancı parmakların aleti olmuşlardı. 
Bu bakış asıl sorunu saptırmadır, soruna at 
gözlüğüyle bakmaktır. Yıllardan beri kendi 
kimlikleri kabul edilmeyen, binlerce yıl ya
şadıkları atalarının topraklarında işgale ve 
sürgüne uğrayan, kendi dillerini, kültürlerini 
geliştirme haklan zorla ellerinden alınan ve 
hatta en kıymetli varlıklan olan kendi ço
cuklarına istedikleri isimleri koyma hakkını 
bile kullanamayan Kürtler, neden onları 
baskı altında tutan güce veya güçlere karşı 
mücadele etmesinler? Neden birileri istediği 
için kaderlerine razı olsunlar? 

Resmi ideoloji savunucuları, artık sorunu 
"yabancı parmağı" gibi iddialarla sap
tıramazlar. Çünkü günümüzün bilgi ve ile
tişim çağında, en ücra bir köydeki insanlan 
bile kandırmak çok zordur. Kürtler de artık 
bu başdöndürücü gelişmeden paylarını ala
bilecek kadar akıllanmaya başladılar. Yani 
dünyamız artık eski dünya değil. Kürtler de 
eski Kürtler değil. Kürtler son, on yılda her 
alanda birçok şey öğrendiler. Omeğin bugün 
yüzbinlerce Kürt, birçok yabancı dil biliyor. 
Kürtler diplomasiyi öğrenmişlerdir ve dün
yada esen insan hakları rüzgarının, kendi ül
kelerinde de esrnesi için çeşitli kanallan zor
luyorlar. Hakkari 'nin en uzak köylerinden 

birinde yaşanan bir olayı aynı saatlerde tüm 
dünya duyabiliyor. Yani bu bilgi ve iletişim 
çağında insaniann gözünün içine baka bak<;t 
yanlış bilgilerle kandırmak mümkün de
ğildir. Bu nedenle de Kürt ve Kürdistan ger
çeğini inkar edenler bu tavırlanyla bir yere 
varamazlar. 

Eğer resmi ideoloji sahipleri; bugünkü 
TBMM'nin çoğunluğu, Meclis'te grubu bu
lunan partilerin hemen hemen tüm yö
neticileri, ordu içindeki sertlik yanlıları, çe
şitli örgütlerde, devlet kurumlannda ve 
basın kuruluşlarında bulunan ırkçı-faşist 
güçler ülke yönetiminde etkili olduklan sü
rece, sorunun demokratik yollarla kardeşlik 
ve eşitlik temelinde çözüleceğine İnanacak 
kadar iyimser değilim. Çünkü resmi ideoloji 
savunucularının büyük bir bölümünün bu 
yanlış anlayış ve davranışlardan kısa sü
rede vazgeçeceklerine dair bir belirti yok. 
Bunların bir bölümü daha kana doy
mamışlar, daha çok kan istiyorlar. 

Peki sorun nasıl çözülecektir? Bana göre, 
sorunun tek çözüm yolu vardır. O da sağ
duyolarına gerçekten ina.ndığım Kürt, Türk 
ve diğer azınlıklardan 50 milyonu aşkın bir 
kitlenin, şahiniere rağmen, kendi sorunlarını 
tartışabilecekleri sınırsız bir tartışma ortamı 
yaratmasıdır. Böyle bir ortam yaratılmadan, 
ne A vrupa'nın, ne diğer ülkelerin, ne de bir 
kaç Kürt -Türk aydınının halklarımıza em
poze edecekleri çözümler gerçekçi çözümler 
olmayacaktır. Çünkü on milyonlarca Kürt ve 
Türk halkı daha konuya ilişkin sözünü söy
leyememi~tir. Durum höykyken. pro~rama 
katılan Kürtlerin hemen hemen tümünün 
"Kürtler ayn devlet kurmak istemiyor, Tür
leiye'yi bölmek istemiyor, Türk halkıyla bir
likte yaşamak isli yor..." gibi cümlelerle bı;ı
ğazlarıni yırtarcasına bağırmalanna ne gerek 
var? Sanki Kürt halkı için demokratik ve 
özgür bir ortamda sorunu tartışıp kendi 
çözüm önerilerini somutlaştırdığı bir süreç 
yaratılmış da bazı Kürt aydınları, ya da si
yasi parti temsilcileri· onlar adına garanti ve
riyor. Bu konuda resmi görüş sahipleriyle 
resmi görüşe karşı olanlar arasında bir pa
ralellik var. Yani benzer tutum resmi görüş 
taraftarlarınca da savunuluyor. Sanki yu
kanda değindiğim bir ortam ve süreç SQ
nucunda, çeşitli bilimsel araştırmalar veya 
referandum sonucunda öyle bir kanaale var
mışlar gibi, "aslında Türkiye'de yaşayan 
herkes Türktür, Kürtler bu ülkenin asli un
surlandır ve kendilerini Türk hissediyorlar, 
Türk deyince Kürtler de kastediliyor. Kürt 
sorununun arkasında yabancı parmağı var" 
benzeri tezler ileri sürüyorlar. 

Kürt veya Türk, herhangi bir kişi ya da 
örgüt, konuyla ilgili görüşünü söyleyebilir 
elbet. Ama kim veya hangi güç, Kürt halkı 
adına konuşabilir; Kürt halkı, doğrudan veya 
temsilcileri vasıtasıyla henüz iradesini ortaya 
çıkarabilecek koşullara sahip değilken? 

Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum; o 
da PKK meselesidir. şahinler, sorunu PKK 
ile mücadele sorunu olarak görüyorlar ve 
bölge valisi Ünal Erkan'ın yaptığı gibi savaş 
naraları atarak, savaş kışkırtıcılığı ya
pıyorlar. Oysa ki sorun, kesinlikle PKK so
runu değildir. Çünkü PKK'nin geçmişi 15 
yıla dayanırken, Kürtlerin örgütlenme ve de
mokratik haklan için mücadelelerinin kökleri 
18. yüzyıla kadar uzanıyor. Cumhuriyet dö
neminin onlarca Kürt isyanı bunun somut ka
nıtıdır. Yani Kürt sorunu PKK ile baş
lamamıştır ve PKK ile de yokolmayacaktır. 

Resmi görüş sahibi şahinler, Kürt so
rununa ilişkin iddia ve uygulamalarda ayak 
direttikleri ve 50 milyonu aşkın Kürt ve 
Türk de buna seyirci kaldıklan sürece Kür
distan'da Türk ve Kürt gençlerinin kanı ak
maya devam edecektir. Kısacası şahiniere 
rağmen sorunu birlikte tartışıp, demokratik 
bir çözüme varmak için sınırsız bir tartışma 
ortamının yaratılması başarılamazsa, zaman 
geçtikçe sorun daha da karmaşık bir hal ala
cak ve bu karmaşanın derinleştireceği ya
ratan sarmak daha da zorlaşacaktır. 

Bave Baran 

F arklı siyasal örgütlenmeler eğer top
lumdaki farklı siyasal eğilimlerin t~p

lumsal yaşama yansımalan olarak ele alı
nırlarsa, siyasal örgütlenmelerin' sayısal 
fazlalığı da toplumsal yaşamın zenginliği 
olarak algılanmalıdır. Ancak, henüz kendi 
toplumsal yaşamını örgütlernede (iktidar 
olmada) söz ve karar yetkisine sahip ol
mayan Kürdistanlı sosyalistlerin, ülke bü
tünlüğü gözönüne alındığında siyasal · ya-
şamdaki · yeri ve hegomonik 
fonksiyonlannın yetersiz olması 
"yakın"ların birleşmesini dayatmaktadır. 
'70'li yıllarda Kürdistan'daki siyasal uya
nışın motoru olan sosyalist dinamikler 
bugün atıl durumdaki potansiyelleri ancak 
birleşerek harekete geçireb.ileceklerdir. 

Kürdistanlı sosyalist siyasal kadroların 
biraraya gelmeleriyle olaşacak har
manlama, sosyalist demokrasi, örgüt içi de
mokrasi gibi tartışılan kavramıann hayata 
uygulanması ile siyasal iktidar ve de
mokrasi modeli üretme şansını da ya
kalamış olacaklar. 

Sınıflı toplumlarda demokrasi, devletin 
siyasal ve ekonomik gücüne orantılı uy
gulanır. Artan ya da azalan "düşman" sa
yısı devletin içindeki siyasal-ekonomik güç 
ile ilgilidir. Ancak sosyalistler için de
mokrasi, ortak oluşturulmuş siyasal iktidar 
programının ve politik üretimierin alttan 
üste alınan kararlarla işletilmesidir. Sos
yalist hareketi oluşturan kadroların ol
gunluğu, kararlara katılma gücü ve oranı 
örgüt içi demokrasinin güvencesidir. 

Siyasal kadroların harmantanmasından 
alınacak olumlu sonuçların ~nündeki engel, 
"eski" tip kadro yapısıdır. "üncü güç", "tek 
devrimci hareket" şablonlanna ,dayalı si
yasal anlayışın doğal sonucu olan kendisini 
partiye eşiıleyen "polit büro" gibi de
neyimler, "merkezi" yanı ağır basan ör
gütlenme anlayışı, örgütleri üyelerinin de
ııc·ıiııı ' 'l' üretimine kapnlı tutmuştur. Bu tür 
ör!!iitlerde adeta liderlik "kültü" egemendir. 
Bunlar, olumlu ya da olumsuz her türlü po
litik üretimin merkezini oluştururlar. Bu 
"kültün" dışındakiler adeta karar uy
gulayan, emir alan, kimliksizl~§tirilmiş 
kadrolara dönüştürülmüştür. üzeilikle 
Kürdistan sosyalist hareketinin sadece 
'70'ler sonrası boy verınesi gözönüne alın
dığında bu. "genç" önderlerin altına gir
dikleri yükün boyutları ve çaresizlikleri 
daha iyi ortaya çıkıyor. Bu liderlikler 
'78'lere gelindiğinde Kuzey Kürdistan'da 
gelişen toplumsal muhalefetin altında ezil
miş, yeni politikalar üretememiş, darbe 
sonrası örgütlerini mobilize olma du
rumuna getirememişlerdir. Sosyalist birlik 
tartışması, kadro politikası, örgütiçi de
mokrasi anlayışıanna yönelmelidir. Orgüt, 
aynı bakan, aynı işi yapan küp şekerler kü
melenmesi anlayışında ele alınmamalıdır. 

Öte yandan Kürdistan sosyalist ha
reketinin en temel sanınlarından birisi de 
"siyasal iktidar" için "siyasal kopuş" pers
pektifini yakalayamamasıdır. "Misak-ı 
Milli"ci anlayışa tavır koyarak ulusal de
mokratik kimlikle varolduğunu ortaya koy
maya çalışan ve bu "meşrulaşma" ça
basıyla siyasal kopuş sürecini başlatan 
Kürdistan sosyalist hareketi "ülkesi için ik
tidar" çizgisini oturtamamıştır. Kür
distan'da iktidar yaratma perspektifi, bugün 
her zamankinden daha fazla önem ka
zanmaya başlarruştır. PKK'den Şerafetlin 
Elçi'ye, Demokratik Değişim Hareketi'nden 
Orhan Kotan'a kadar geniş bir yelpazede 
düzeniçi muhalif olma anlayışıyla, devlete 
medya yoluyla mesaj taşınmaktadır. Adeta 
TC'ye "Kürt halkı adına" ... "aynlmak is
temiyoruz" söylemi ile "güven verme" ya
rışma girişiliyor. 

Kimdir güven verınesi gereken? Yüz
yıllık devlet terörüne katHarnlara ve asi
milasyona maruz kalan Kürt halkı mı? Kür
distanlılan adeta "özür dilemesi" 
gerekenler olarak sunan Kürt yurtseverleri 
yarattıktan toplumsal tahribatın farkında 
da değiller. 

Oysa ki, güven verınesi gereken TC'dir. 
Bunun için atılması gereken adımlar bel
lidir. Askeri çekme, köy koruculuğunu 
kaldırma, dönmek isteyenlerin yerlerine 
dönmelerini sağlama ve zararlarını tazmin 
etme gibi adımıann yanında esas olarak 
Kürt ve Türk halklannın eşit iki halk ol
duğunu güvence altına alan ve referanduma 

kadar sürecek olan geçici anayasal dü
zenlemeler, Kürt halkına verilecek güvenin 
başlangıcı olabilecektir. Bunun dışındaki 
her türlü adımın ulusal ve uluslararası alan
daki çözümsüzlüklerden ortaya çıkacağı bi
linmelidir. Aynlma hakkını da içeren bir re
ferandum takvimini oluşturup uygulamaya 
koymayan her türlü anlayışın kaynağı gü
vensizliktir. Ya ulusal demokratik mü
cadelenin yeni adımlar atması ya da ulus
lararası demokratik kamuoyunun 
zorlanmasıyla atılacak adımlar, zorlama 
olacağından elbette güven niteliği ta
şımayacaklardır. 

Kürdistanlı sosyalistlere önemli gö
revlerin düştüğü bu süreçte gerekli araç
lardan yoksunluk ve güç olarnama önemli 
bir handikaptır. Bu anlamda da Kürdistanlı 
sosyalistler referanslarını sunacak araçları 
yaratmak sorumluluğu ile karşı ka
şıyadırlar. Mevcut yayınların bir
leştirilmesi, daha güçlü bir içeriğin ve de
ğişim ağının oluşturulması belki bu 
düzeniçi dalgayı kırma görevini yerine ge
tirecektir. Böylesi bir dönemde sürece mü
dahalede sosyalistlerin yetersizliği or
tadayken "kusl" sabrıyla kabuklarına 
çekilmiş hareket görünümünde olun
mamalıdır. 

Birlik tartışmalan ve bu konuda atı
lacak adımların aynı zamanda ulusal cephe 
çalışmalarının da güçler dengesi içerisinde 
yürütülmesine ve gerçekleştirilmesine ola
nak sağlayacağı açıktır. Bu adım aynı za
manda sürecin ilerletilmesi ve eksikliklerin 
giderilmesinde önemli katkılar sunacaktır. 
Sosyalistlerin ağırlığının artması; top
lumsal ilerleme ve demokrasi, sınıf pers
pektifi ile sorunların çözümü, Kürt çev
relerindeki büyük yığılmaların mücadeleci 
bir dinamik haline getirİlınesinde de etkili 
olacaktır. Tüm bunlar sosyalist kadrolar 
içinde aynı çatı altında mücadele ve iç tar
tışma ayaklannın oturlulması olacaktır. 

Son iki yıldır kimi yerde ortnk açık
lamalarla, kimi zaman da dekTerasyonfnr hf
çiminde gündemleştiren pratik ve düşünsel 
faaliyetlerin "idealize" olmayı he
defledikleri söylenemez. Elbette ki, ~üşsel 
idealizasyonlara kapalı düşünsel üretim ey
leminin kısırlaştırıcı sonuçları olacaktır. 
Birlik, birleşmenin kendisini "idealize" et
meyi değil, birlik içerisinde birlikte eylemi, 
teorik-politik üretimi idealize etmeyi he-. 
deflemelidir. 

Birlik daha baştan Marksizmin az ge
lişmiş ülke versiyonlarında sıkça rast
lanılan kollektivizmi, birlikte üretim ve 
eylem anlayışını dışlayan bir tavırla oluş
turulmamalıdır. Çağdaş, modern bir ör· 
gütlülük anlayışını projelendirmelidir. Ta
bulaştırma, . tannlaştırına, dokunulmazlık 
zırhlanna büründürülen liderlik an
layışlarına tavır almayı önüne koymalıdır. 
Kimi zaman kısa dönemli politikalar için 
başanlı görünen bu tür liderlik an
layış!arının uzun sürede eleştiri-özeleştiri 
fonksiyonlannı kısıtlayan önder mo
noloğuna dönüşlüğü için toplumsal di
namiklerin önünde engel olmaya başlarlar. 
Az gelişmiş, sömürge ülekelerin ulusal 
kurtuluş devrimleri bu tür liderlik ör
nekleriyle doludur. 

Son olarak; sosyalistlerin sınıfsal tavır 
için referansları değişmemiştir. Sınıflı top
lum, sömüren-sömürülen ilişkisinin olduğu 
toplumdur. Farklı sınıflar birbirlerinin · 
aleyhlerine varlıklannı sürdürürler. Farklı 
sınıfların olması sınıfsal çatışmanın da ol
masını zorunlu kılar. Sınıfsal çatışmaya 
müdahalede sömürülenler açısından sos
yalist örgütlenme zorunluluktur. Eko
nominin globalizasyonu sömüren sınıfları 
her zamankinden daha çok içiçe ge
çirınektedir. Buıjuvazinin uluslararası da
yanışma koşullan bugün her zamankinden 
daha fazladır. Emperyalist bir kampın ken
disini tek alternatif olarak sunması kar
şısında, sosyalist güçler kendi al
ternatiflerini koymak durumundadırlar. 
Burjuvazinin uluslararası dayanışması , kar
şısında, güçlü bir sosyalist dayanışmayı 
bulmalıdır. Emperyalizm şiddetten ayrı dü
şünülemez. Kürdistan özgülünde em
peryalist şiddet TC'nin kullandığı şid
dettir .. 

Kürdistan sosyalist hareketinin diğer sı
nıfsal yaklaşırnlardan farklı olmasını sağ
layan bu temel referanslar sosyalist prog-
ramın ana unsurlandır. O 
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Sesalen Kurdan u heviya 
neteweyekf 

Sal 1991 . Hawara girseyan digihaşt ezmanan. 

Bi milyanan Kurd bere xwe dabfin sere çiyan. 

Koça milyanan dinya rakiribil ser piyan. Ne

teweyeki seri hi! dida. Neteweyeki li hemher 

erişa tarltiye, bi merxasl di ber xwe dida. 

Neteweyeki di nava ba O bahoza behevltiye 

de, xwe li rohniy~ digirt. Neteweyek di ha

zara mirine de, li jiyane digeriya. Neteweye 

ku tevli hernil dijwariyan, xwe li heviye peça · 

bO, di bin erişa xezeba dijmin de, li perçeyekl 

welate xwe berbanga azadiye zevl dikir. 

Heviyen çandl zll didan; Imkana çinina van 

heviyan il wergirtina bere ve çinlne, xewn O 

rast! tevll hevdfi kiribfi. Neteweyekl hedl hedl 

nlşanl dinyaye dida .ku jiyana birevebirina 

civalee pe re hebfi. U neteweye ku ji bin

destiya sedsalan off bfibfi , di nava malhata 

gelencihane de, ji xwe re li clheki di geri ya. 

Ev tabloya 1991 'e ya ku ji bo "bi karanina 

!rada azad" re vekir, hln jl li ber çaven Kur

dan e. Bi saya bilyeren ku ev tablo xe

milandin, şerten Gulana 1992'an hat ama

dekirin.. Di l9'e Gulana 1922'an de, 

pevajoyeke nil destpekir; gaveke diroki hat 

avetin. Li başfire welet hilbijartinen diroki 

çedibfin il reya ku ber bi Kurdistaneke de

mokratik ve diçfi, bi hevl il bi baweri dihat 

vekirin. Şewqa ve hevl il baweriye xwe da 

her aliye welet. 
Ew roj h:ı~ ır hlra her Kıınli/Kıırdr . Pir:ıniv:ı 

ci vaka me" piştgiriya we pevajoyc. he qcyd. (\ 

şert kir O ji bo parazıina destkevtiyen ku li 

başfire welet hatibOn bidestxistin, çi ji destan 

di hat, texlr nekir. Te vi ku di we roje de, li ser 

awaye birevebirina hilbijartinan hinek Iddia 

hatin hale jt her Kurdeki/ Kurdeke digot; "Ii 

bo min ki be hilbijartin, ne gi&ing e. A giring 

ew e ku gele Kurd di di'roka xwe de, cara 

yekem bi deste xwe, bi !rada xwe, bi bir il 

biryara xwe, hilbijartineke arnade dike." Bi vi 

awayt menfeeten gişti' di ser hertiştl re hatin 

girtin. Ev hilbijartin ji ali'ye raya giştl ya din

yaye ve jl mina hilbijartineke azad O de

mokratik hat nirxandin. Gelek rojnameyen 

welaten cuda yen Ewrfipaye jl bi awakl 

pozlti'v li ser ve bilyere nivlsi'n. Di l7'e 

Gulane de, di rojnameya "Dagens Nyheter" 

ya Swede de jl nivi'sek bi nave "Ett de

mokratiskt Kurdistan" (Kurdistaneke de

mokratik) derket Min we roje, ji ber 

giringiya bilyere il ji bo ni'şandana heviyen 

raya gişti' ya Swede, ew nivts wergerand 

Kurd il di nava rupelen Berbange de weşand. 

Ev proses li gelek deveren din yen dinyaye bi 

awayen cuda hat jiyln. Ji ber ku · Kurdan di 

dlroka xwe de, cara yekem di hilbijartina ku 

wan bi xwe arnade kiribO de, ji bo xwe deng 

didan, hem raya gişti ya Kurqan il hem jl ya 

dinyaye, li hemher kil il kemasiyan, ji adete 

zedetir bi tolerans bOn. Dive ev helwest tu 

cari neye .we maneye ku wan hem hilbijartin 

il hem jl danOstendinen ku di we pevajoye de 

rfi didan, milkernel didltin. 

Ev bilyer ne bi tene ji bo Kurdan, le herweha 

ji bo hernil gelen Rojhilata Navln il nemaze jl 

ji bo wan dewleten ku ji sedsalan il vir de, 

xwedl tecrfibeyen dewletbfine bOn, 

numfineyeke nO O peş de bil. Ji ber ve 

xusfisiyete, gelek dewleten hererneketin nava 

tirseke mezin. Ew tirs bi gaven piştl hil

bijartinan il nemaze bi wan gaven ku hil

bijartinan bi xwe re je re vekir, betir bil. Kurd 

gav bi gav ber bi dewletbfine ve dimeşlyan; 

di l9'e Hezirane de Parlamento; di 4'e 

Tlrmehe de Hukfimet O di 4'e Çiriya Peşine 

de !lana Dewleta Federal ya Başfire Kur

distane. Heviye li herçar perçeyen welet, dile 

Kurdan dabfi ber xwe. Meyla peşveçOne il 

hewildanen ji bo xurtkirina deskevten ne

teweyl, di sala 1993 'an de jl dewam kir. ji ber 

ve yeke, sala 1991, 1992 il 1993'an, wek se 

salen kurdan hatin nirxandin. 

"Ma Kurd guren hevdu ne?" 

Ev peşveçOn heta destpeka Gulana l994'an, 

t>i kulleki' be jl dom kir. Le ji we wexte il vir 

Medya Güneşi 

de , birinen ku diviyabfi bihata peçandin, ji nil 

ve hatin xurandin. Pevajoyek ku hernil des

kevten di van herse salen Kurdan de hatibfi 

bidestxistin, dida ber xwe dest pe kir. 

Pevajoyek di bin ronahiya mejiyeki talanker 

ku ji bo xwe "mafen mirovan" dixwest, le li 

dijl terefen din "mafen mirovan" qet nas ne

dikir, hat jiyln. Bajar dihatin wergirtin, dever 

dihatin "rizgarkirin". Kurdistana perçekiri ve 

care bi desten Kurdan dihate parvekirin. 

Peşmergeyen esir diketin jl, le ji gul

lebarankirine xelas nedibfin. Talankirin, 

Işkence, bi zore gelek tişt bi girtiyan dan

gotin il hwd, hedi hedi şerten ku çaven xelke 

li dagirkeran bigere, ava dikir. Ve care, li axa 

başfire perçekiri, xwlna bi sedan peşmergan, 

bi desten Kurdan ve dihat herlkandin. Hej

mara jinen situxwar il zaroken sewl zedetir 

bOn. Wek ji kevn de te gotin; "Kurd gure 

hevdfi bfin, Kurd ji hevdfi rexurt bfin". Di ve 

rewşe de, di nava gel de bi awaki bi heq 

weha dibat gotin: "Ger Mza Kurdan ewqas 

hebO, ji bo çi li d4everen dagirkiri ne

diceribandin. Ma gelo ew44 peşmergeyen me 

yen ku ji aliye Kurdan ve hatin qetilkirin il 

hin ji ten qetilkirin, ll ber deriye bajare Ker

kuke bihatana şehidkirin de ne baştir ba? Ma 

gelo mafe tu kes! heye ku ve gava bi Iddiaya 

ku de dersa demokrasiye bida Rojhilata 

Navln, provake bike il reya tekçfina des

kevtan veke?" 

Hesaben li ser vf 5erf hatin kirin 

Di pevajoya vi şeri de. hezen hererne yen ku 

di "Şerre Delave" de li ba "Hezen Hevkar" 

L"ilı qeııdiıı lı ircı ji ııi~k:ı w lıtiıı ··do-ı,;ıı·· 

Seddam, ji bo ku cnıb:.ırgoya Yckltlya Nc

teweyan ji ser Iraqe rabe, xebateke pirr hcl 

meşandin ı1 h in jl dimeşlnin . Hemı1 dewleten 

clran, ji bo paraztina "yekltlya axa Iraqe", ra

kirina embargoye şert dltin. Ii wan re fırsetek 

peyde bObO, edi dikaribfin bi dinyaye bidin 

qebı1lkirin ku "Kurd nikarin clvaka xwe bi 

reve bibin", ji ber ve yeke il ji bo li "bakure 

Iraqe"valahiya otoriteye çenebe, dive 

pevajoya ku Kurdan gav bi gav ber bi dew

letbı1ne di bir, tekeve bin kontrole O sinorek je 

re be danin. Gaven ku heta nuha dihatin 

avetin, zor didan sinaren hey! jl. U vi şeri 

renge pevajoye guhert o gele Kurda xist nava 

tavwasan. Dema "li ser sedemen vi şeri te ra

westin, dijitiyen ku di nava hezen Kurdan de 

hene , betir te munaqeşekirin. U li gor min, 

ev hela rastiye ya xuya ye. Rast e, sistema 

fiftl-fiftl xetimibil. Di nava hezan de, ji bo 

iqti'darbfiyine, dijltl hebı1. Ji bo birevebirina 

civake, reqabeta siyasi ya di nava hezen ne

teweyi' de jl bfiyereke xwezayi bil. Ev reqabet 

dikare carnan bi metoden i'ptldai yen ku gelek 

tahribatan bi xwe re tlne jl be meşandin. U 

rewşa hereme, hewildanen dewleten dagirker 

yen ku di eynl deme de bi xurtl derketin orte, 

rewşa ku wan dixwest be hale u nemaze 

rewşa ku bi allkariya vi şer! hat hale, dibe 

sebebe ku mirov ji dervayi dijitiyen ku di 

nava hezen neteweyl de hene, li ser binek 

sedemen din il hesabin mezintir bifıkire. Ez 

hevl dikim ı1 dile min ji dixwaze ku ev awaye 

fikirandine çewt derkeve. Le weha xuya ye 

ku sinyalen rastiya hey!, li dil guhdar nakin. 

Helwesta organ€n hilbijartf 

Di vi şer! de, rewşa herdu organen hilbijartl 

bala mirov betir dikişand. Li Kurdistane, 

şere birakujl bere jl gelek can dabfi ber xwe il 

di slnga civake de, birinen kOr vekiribfi. Le ve 

care rewş plrr guhertlbfi; Kurd xwediye mu

esseseyen neteweyl bfin il civak wl aliye 

organen hilbijartl il li gor qanOnan dihate • 

birevebirin. Gelo seroke Parlementoya 

Başfire Kurdistane, mina seroke organa 

qanfindanlne ku ji aliye gel ve hatiye hil

bijartin il seroke Hukfimeta Başfire Kur

distane, mina seroke organa birevebirine ku 

selahiyeta xwe ji organa wergirtiye, li hemher 

vi şere ku !rada organen hilbijartl nas nedikir 

u bi qaldeyen xwe, hem otorlteya van herdu 

organan ji orte radikir il hem jl wan di pratlke 

de, befonksiyon dihişt, helwesta ku ji wan 

dihat xwestin, wergirtin? Ma gelo herdu or

ganan di pevajoya şer de imtlhaneke baş 

dan? Jiyane nlşao da ku di destpeke de, ne 
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seroke Parlamentoye il ne jl seroke 

HukOmete, bi helwesta muessesebOne hereket 

kirin. Herduyan ji bi destpekirina şer ve, bere 

xwe dan cepheyen xwe clh girtin il bi çi 

awayl dibe bila bibe, di birevebirina vi şeri 

de, wek endamen serkirdayetiyen partiyen 

xwe rol leyistin. Bi kurti herdu organ ji di ve 

lmtlhane de, di sinife de man. Gava ku hezen 

din li dij otorlteya wan derdiketin il çek bi kar 

dianin, we gave herdu organan li ser bingehe 

biclhkirina otoriteya organan O qanOnan, bi 

tundl li dij raawestiyan O ev helwest ji aliye 

pirraniya Kurdan ve hat paraztin. U ev hel

west di vi şeri de nehat ditin. Organen hil

bijartl diviyabO beriya herkesi riayet! qanfin ı1 

biryaren ku wan bi xwe derxistine, bikirana. 

Ger ew bi xwe riayeti qanOnan nekin, we 

gave mafen wan yen ku xelke dawetl 

riayetkirina qanfinan dike ji ji orte radibe. 

Qanfin di ve ji bo herkesi derhas bibin. Ez di 

ve niqteye de bere xwe didim seroken herdu 

organan il dibejim ku biclhkirina otoriteya 

qanfinen ku ji bo herkesi derhas dibin, ber

pirsiyariya we ye. Her çi dibe, bila bibe, dive 

hfin li gor ve berpirsiyariye hereket bikin. 

Di ve hfin !rada ku gel teslimi we kiriye, nedin 

tu deverin din. Hfin ji dizanin ku ji dervayl 

gel, tu şexslyet, rexistin.an merciyen ku ji we 

mezintir in, tunene. Di ve hfin li gor ve statuye 

li xwe biniherin il xwe nexin bin tu iradeyen 

din. Belki hinek de ji min bipirsin; "Ma tu ji 

bo çi bere xwe didl HukOmet il Parlamentoya 

reben il bCçare?" Ii ber ku bi ya min, ber

pirsiyariya parazıina otoriteye li ser milen 

herdu organan il gele Kurd heviya xwe ji 

c~iraıı. scxsiveten hi navuden!! G hbcn cuda 

h~tir. bl wan organen ku hati~e hilbijartin o 
irada neteweye Kurd wergirtine,gire dide. 

Herdu organ jl mecbur in ku li gor heviyen 

Kurdan il qaldeyen dewletbOne bimeşin. 

Belkiji bo hinekan, herdu organ ji diı xaniyen 

ku ji dema Saddam mane, betir tu maneye 

ifade nakin, le ew ji bo gele Kurd htn jl" 

kelayen heviye ne. Sedemen ku ez bere xwe 

beriya herkesi didim herdu organan O seroken 

wan ji ev e. Gele Kurd hem parlamentoye O 

hem ji hukOmete di ve, le yen ku bikaribin bi 

berpirsiyariya xwe rabin O !rada gel bi eslt 

temsil bikin. Ji bo ku ev herdu organen di vi 

şer! de di sinife de mane, rola kela hevlbfine 

bi clh bine, dive li gor selahiyeten xwe, bi

kevin nava danOstendineke din O helwesteke 

bi şexsiyet nlşan bidin. Ji bo pekanina ve 

yeke, berpirsiyariyen diroki dikeve ser milen 

herkesi. 
Dive li gor ve berpirsiyariye bete meşandin. 

Na na, bi vi -awaye danOstendinen hezen 

Kurdan O karaktere reftariyen wan, jiyandina 

dezgehen neteweyi yen bi şexsiyet pirr zeh

met xuya dike. Ev awaye danfistendinen 

hezen Kurdan il karaktere raftari yan, ji bo bi

lezkirina pevajoya dewletbOne, mina as

tengeke mezin xuya dibe. Kurd heta nuba ne

dewletbOyina xwe, bi xurtbOna hezen 

dagirker il menfaeten ku di si yaseta dinyaye O 

nemaze di ya hererne de xwedl giraniyeke ve 

giredidin. U ez iddia dikim ku ger herkes 

destOra dewletbilyine bide me jl em e bi vi 

awayi disa nikaribin neteweye Kurd di se

wiyeya dewletbfine de, bi rexistin bikin. Bi vi 

mantiqe ku te meşandin, ne dewlet, tu plat

formeke biçilk ya neteweyl jl pek naye. Ger 

em dixwazin bibin dewlet, dive em we he

yecan il şOOra l99l'e ya ku di bin ronahiya 

heviya ber bi dewletbfiyine çOyine de peyde 

bObO, ji nil ve derxine orte. 

Helwesta derengmayf 

Hukfimet O Parlamentoya Başfire Kurdistane, 

wek min li jor diyar kir, destpeka şer, de di 

dile wan de çi hebfi , bila hebe, le li gor rastiya 

ku derket meydane, li organen xwe bi xwedi 

demeketin. Parlamento ı1 Hukumet ancax 

piştl şer bi çend mehan, li xwe hay bun ı1 ji 

bo çareserkirineke ku di bin siya dezgahen 

neteweyi yen hilbijartl de, kete nava he

wildaneke. Ew helwesta ku duxwuyabı1 di 

despeke de bihata wergirtin ku bi derengl be 

jl hat wergirtin, ji aliye gelekan, ji bo bi şex

siyetkirin ı1 xurtkirina van dezgehan mina 

şanseke nu hat nirxandin. Hukfimet ı1 Par

lamentoye xebaten rawestiyayl darnandin ı1 

17 

,,, 
' 

organan, biryaren ji bo çareserkirine wergirti. 

Hukfimete di biryara xwe de, eşkere diyar 

dikir; "Ger ev pirs neye çareserkirin, yani 

banderiya qanfinan neye blcihkirin, em ji bo 

berpirsiyara meşandina kare HukOmete, ne 

arnade ne." Parlamentoye di 25-e Tirmehe ı1 

15-Tebaxe de, ji bo istiqrara welet ı1 ban

deriya qanOnan deklarasyon derxistin. Ev 

helwesta nuh ya ji aliye van herdu dezgehan 

ve dihat wergirtin, ji aliye gelek kesan ve 

mina ulti'matomeke dihat nirxandin. Disa bi 

saya banga seroke Parlamentoye Cewher 

Narniq ı1 seroke Hukfimete Kosret ResO! , ji 

bo munaqeşkirina reyen çareserkime il ra

westandina vi şer!, civlna Parlamentoye ya 

ku Mesfid Barzani il Celal Talabani ji beşdar 

bfin, hat amaqekirin. Hukumete di we civine 

de, ji Celal Talabani ı1 Mesud Barzani re, 

daxwaz il peşniyaren wan yen ku ji 16 xalan 

pek dihat, xwend. 
Hukı1met il Parlamentoye bi · detengi be jl 

dest "bi insiyativgirtine kirin O pirsen xwe li 

Parlamentoye munaqeşe kirin il li wira bir

yar wergirtin. Ev awaye danOstendine, mina 

rexnekirina helwesta ku di destpeka şer de 

hatibfi wergirtin ji hat fahmkirin. Ji aliye din 

ve, bi dereng be ji li Parlamentoya neteweyi 

civandin, ji li Solopiye, Şirin Palase O Parise 

civandine baştir e. Ez hev! dikim, ev helwest 

be darnandin il helwesten ku prestija van 

dezgehan daxist, be mahkOmkirin. Bv de 

reya xurtkirina prestlya wan betir veke. 

Hudilde pf5tgirire 

Kurdan eli d ,-sıpek ;ı p0\· :0ny:ı ku hi 1991 -c \"C 

destpekir de. wck min H jor jt cfi"y:.ır ki"r. fıe 

şert il qeyd piştgiriya x we ya dilsozi ni şan 

dan. U pişti van bilyeran, derket orte ku ci

vata Kurd di vi wari de çi qas şiyar be, pişt

giriya li ber bingehe welatpareziye de ewqas 

fonksiyoneke rast bileyize il lhtlmalen 

Istismarkirina ve piştgiriye de ewqas qelstir 

bibe. Dive be diyarkirin ku hudfide ve pişt

giriye heta dema ku menfaeten gişti' yen ne

teweyl il nemaze destkevten ku hatine bi

destxistin be paraztin e. Ew danOstendinen 

ku şerten tekçı1na deskevten neteweyl pek 

ti'ne, dive ne li heviya piştgirtiye bin. Her 

gava ji bo xurtkirin O paraztina destkevten 

.neteweyl O ji bo hilanlna van meloden lptidai 

yen ku muhra xwe li danOstendinen hezen 

Kurdan dixine, de piştgiriya her dilsozeki/ 

dilsozeke Kurd werbigre. 

Helwesta heıen Kurdistanf 

Kurd di ware paraztina menfeeten giştl O 

xwe bi awaki azad O serbixwe lfadakirine de, 

tev li hernil çewtl O kemaniyan, di rewşeke 

baştir de xuya dikin. Ev rewş di pevajoya 

şer de bi teqdlr hat dltin. Di vi şeri de, hernil 

hezen Kurdan kem an jl zede, helwesten xwe 

yen resmi di bin ronahiya dersen ku Kurden 

Rojavaye Başfire Kurdistane tl hezek Bakure 

Kurdistane helwesteke cuda wergirtin O raya 

gişti ya Kurdan ev helwest helwestek mina 

helwesten salen 70'yl nirxand. Le ji dervayl 

van hernil hezan, bel terefgirtine, an ji bei ku 

li tu sOcdareke gerine, bi perspektlva pa

raztina destkevten neteweyl li dij şere bi

rakujiye rawestiyan. Ev ji di civake de, li 

hemher hewildananen terefen şer yen ku 

dibin sebeben behevltiye, balansek peyde kir 

il veya heviya civalee ya ji bo peşeroje xurttir 

kir. Bere, di şere birakujiye de, terefgirtin o 
terefe din bi şerxwaziye lthamkirin, adet bil. 

U hezen neteweyi' bi awaye danOstendinen 

xwe, nişan da ku ew helwesta kevn eo! ne 

helwesta serdest e . Ev dive neye we maneye 

ku di ware sebeben şer de di'tinen hezan tu

nene. Dive ew wek nlşana peşveçfina di 

ware sewiyeya şfifira neteweyl de be nir

xandin. Ci vaka me tev li hertişti , ji bo gaven 

ku bikaribin birinan hipeçin O di civalee de, ji 

nil ve i'sti'qrare peyde bike, bi he vi ye. 

Not:Berl demeke li ser ~ere Kurdistana 

Iraqe ev nivts hatibU nivfsandin u di Ar

mance de çap huhu. ]i her lıoyen hingelıln 

en ~er ji lıole rallehune u ji her ku Par

lamento u Hukumet lıfll rola xwe llalfze, ev 

nivfs lıtn akuwel e. 
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!iderler. dünya ülkelerine İsrail'in 
koyduğu engellerin kaldırılması 

yapılması çağrısında bulundular. 
Suriye, Suudi Arabistan liderleri Mısır' 

kasabasında Ortadoğu'da banş 
ve son durumu ele alan 

devlet başkanı Dudayev. Rusya 
Veltsin'e gönderdiai mesajd<1 
çağrısında bulundu. 

önce savunma bakanı. 
Çeçenistan'ın başkenti Grozni ,,.,,,,rır•o 
ve Çeçen savunmasını 

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda 
bilim adamı Andrei Sakharov'un eşi 
Bonner. insan hakları örgütlerine """"".r'"' 

Rusya hükümetini ve Boris 
nrnTO"-lrn ettiğini açıkladı. Ancak tüm 

rağmen Rus birlikleri 
etti. Çeçenlerin direnişiyle çatışmalar 

Kuzey Kore 

1 7 Aralık'ta Kuzey Kore sİnırında ele 
pilotu Amerikalı asker Baby 

suç olduğunu. affedilmez ve hatalı 
açıklayan bir konuşma yaptı. 

yetkililerinden kendisinin affedilmesini 
pilot için ABD yetkilileri serbest 

çağrısında bulundular. Kuzey 
ile ABD arasında 

sonra pilotun serbest 

Sırp lider Radavan Karadziç yeni 
cı.te:stl.ıo:..-,ıe girmeye hazır olduklannı açıkladı. 

açıklamasında ateşkesin dört aylık 
için yapılabileceğini açıkladı. BM 

Micheal Rose ile yaptığı 
karannı açıklayan Karadziç 

ABD başkanı Jimmy Carter ile yapılan 
alındığını belirtti. 

1989 yılında Doğu Avrupa'da sos
yalist devletlerin çatırdamaya baş
lamasıyla birlikte uluslararası politika 
yorumlarında ciddi söylem de
ğişiklikleri ortaya çıktı. Soğuk savaş 
dönemi de denilen sosyalist ülkelerin . 
oluşturduğu sosyalist .kamp ile ka
pitalist ekonomilerin egemen olduğu ge
lişmiş, az veya orta derecede gelişmiş 
kapitalist ülkeler ve üçüncü dünya ül
keleri denilen kimi sosyalist, kimi dev
let kapitalisli ülkelerin oluşturduğu bir 
siyasal konjonktürden daha farklı bir sü
rece girildi. Bu süreç artık sosyalist 
kampın olmadığı, çözülen sosyalist ül
kelerin kapitalizme yöneldiği, üçüncü 
dünya ülkeleri denilen ve BM'de önemli 
bir et\<.inliği olan kesimin de artık et
kinliğini yitirdiği politik-siyasal at
mosferi resmediyor. 

Bu iki kamp arasında kalan üçüncü 
dünya ülkeleri de aslında siyasal olarak 
sosyalist kampın yörüngesinde bir po
litik tavır içerisindeydi. 

Bölgesel sorunlar bu iki kampın 
ilişkisi ve etkinliği gözönüne alınarak 
değerlendiriliyor; statükocu, statik bir 
politik sevir ill.' ulu~ıarnrn~ı gliçler den
gesi gözetiliyonlu . 

SSCB'nin ve sosyalist ülkelerin ta
rihe karışması ile tüm dengeler altüst 
oldu. Uluslararası politikadaki yeni yo
rumlar, yeni kavramlarla güç
lendirilmeye çalışıldı. Gorbaçov'la bir

"likte yerleşen glastnost-prestroyka 
kavramları yeni dönemin habercisi oldu. 
Daha sonra yeni dünya düzeni, li
beralleşme, globalleşme, pazar öz
gürlüğü ve özgürlük, pazar özgürlüğü 
ve insan hakları kavramları günlük dile 
yerleşmeye başladı. Açıkcası sos
yalizmin ideolojik olarak prestij yi
tirmesi, kapitalizmin güven tazelernesi 
sonucunu doğurdu. Bu güven tazelernesi 
elbette kendini kavramlaştırmayı ve re
feranslarını tazelerneyi gün
celleştirecekti, öyle de oldu. 

Bu kavramlar bir ideolojik he
gomonya ile birlikte emperyalist pers
pektifiere göre olayları yorumlama tav
rını da beraberinde getirdi. Dünya 
kamuoyu sağ dalganın, kapitalizm hay
ranlığının anaforuna girdi. 

1994, artık bir sağ dalganın sisli ba
sıncının yavaş yavaş ortadan kalkmaya 
başladığı bir yıl oldu denilebilir. 

Avrupa' da, Avusturya ve İsveç re
ferandumlarla Avrupa Birliği'ne ka
tılma, Norveç katılınama kararı aldı. 
Avrupa seçimlerinde sosyalistler Av
rupa Parlamentosu'nun en büyük grubu 
olarak ortaya çıktı: İtalya hariç diğer 
Avrupa ülkelerinde ırkçı-faşist ha
reketin oy oranı eski . düzeyine ya
kınken, ırkçı-faşist saldırılarda artış 
oldu. İtalya'da sağcı-faşist hareket ik
tidara geldi. 

Avrupa aynı zamanda Bal-
kanlar'daki politikalarında, çıkar ça
tışmalarıyla tartışıldı. NATO ile BM 
arasındaki farklı yaklaşımlar, ABD ile 
Avrupalı ülkelerin Bosna-Hersek ko
nusundaki çelişkileri, Balkanlar'da 
Rusya'nın etkinliğini arttırdı. Diğer ta
raftan Balkanlar'da etkisi belirgin bi
çimde artan ülke Almanya oldu. Bosna
Hersek'teki kriz derinleşti ve çö
zümsüzleşmeye başladı. 

Ortadoğu'da ABD üstü~_lüğü gelişti. 
Filistin-İsrail antlaşması, Urdün-İsrail, 
Mısır-İsrail, ABD-Suriye görüşmeleri, 
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O 1994, artık bir sağ dalganın sisli basıncının yavaş 

yavaş ortadan kalkmaya başladığı bir yıl oldu. 
O Avrupa'daAvusturya ve İsveç referandumlarlaAvrupa 

Birliği'ne katılma, Norveç katılmamakaran aldı. 
O Yılın, en önemli tarihsel olaylanndan biri de Güney Afrika 'da, ANC'nin iktidara gelmesiydi. 
O Angola, Mozambik ve Balkanlar'da sosyalistler 

yeniden iktidara geldiler. 
O TC'nin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne politikası Doğu ve 

Batı 'da Rus duvanna çarparak darmadağın oldu. 
O Kürdistan demokratik güçleri için ise, '94 kayıp bir 

yıl oldu. 

Ortadoğu'da İsrail etkinliğini arttırdı. 
Filistin hareketini otonomiye hapsetme 
ve ABD-İsrail-Arap ülkeleri iliş
kileriyle, gelişen radikal İslamcı ha
reketin önünü barajlamada önemli 
adımlar atıldı. 

Batı'da Libya, Doğu'da lran'ı izole 
edip ehlileştirme hedefinde, ABD 
önemli adımlar atmış oldu. 

İngiltere'de diğer gelişmelerin ya
nısıra ' IRA (İrlanda Cumhuriyet Or
dusu) lohisiııin voi!ıın haskısıvla irianda 
sorununda adım ıi""tılmaya baŞlandı. İn
giltere ile birlikçi Kuzey İrlanda'daki 
Protestanların bu tavırlarını sür-
dürmeleri İrlanda politikasında 
Kuzey'de çoğunluk olan Protestanlar'-a 
dayanan politik manevralarıyla İngiltere 
hükümeti gelişmenin önündeki en temel 
engeli oluşturuyor. 

Yılın, belki de son yılların en önem
li tarihsel olaylarından biri Güney Af
rika'da, Nisan ayı sonunda, yapılan se
çimlerde ANC'nin iktidara gelmesiydi. 
ANC, iktidarı beyazlada paylaşmayı 
seçti, ancak beyazlara verilen tavizler 
nedeniyle siyahlar kitlesel gösterilere 
başladılar. 

1 Ocak 1994'de Meksika'da ayak
lanan Zapatistalar, halen ayaklanma böl
gesi Chiapas:~ etkinliklerini sür
dürüyorlar. Ulke çapında ulusal 
demokratik kongreyi toplamaları, ül
kede direnişin yaygınlaşmasını ge
liştirmedi. Lokal bir hareket olan Za
patistaların etkinliğini kırmak için, 
hükümet kuvvetleri operasyanlara baş
ladılar. 

Angola ve Mozambik'de, Bal
kanlar'daki eski bazı sosyalist ülkelerde, 
sosyalistler yeniden iktidarları ele ge
çirdiler. Ancak bu gelişmeler kimi sol 
basında yeraldığı gibi komünistlerin ik
tidarı ele geçirmeleri olarak an
laşılmamalı. Artık kapitalist ekonomiye 
geçişi hedefleyen bu ülkelerdeki eski 
komünistlerin yeniden güçlenmeleri ka
pitalizmin etkisinin kırılmaya baş
ladığı, bir zamanlar kitlelerin büyük 
gösterilerle alaşağı ettikleri insanları 
yeniden seçmeleri anlamında anlamlıdır 
ve değerlendirilmelidir. 

Rusya önce bağımsız devletler top
luluğu formülasyonuyla eski SSCB 
cumhuriyetlerini yeniden denetimine 
aldı. Bu devletlerdeki Rus azınlıkları 
önemli birer mevzi olarak kullanmaya 
başladı. · Kafkaslar'da Çeçenistan iş
galiyle Kafkas ülkelerine ve bölgede 
Türkiye, İran, Pakistan ve Afganistan 
"eski sınıriçi Cumhuriyetlerle uğ
raşmayın" mesajı verdi. Balkanlar'da 
Sırp-Yunan-Rus ittifakı ile etkinliğini 
ortaya koydu. AGİK toplantılarında 
NATO'ya girmek isteyen ve NATO'dan 
yanıt bekleyen Doğu Avrupa ülkelerine 

ve NATO ülkelerine "gerçekleşirse 
kendi güvenliğiınİ tehlikede görürüm" 
mesajı verdi. Sert tavır aldı. Ka
radeniz'de diğer ülkelere geri adım at
tırdı. 

TC için 1994, uluslarası politikada 
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne anlayışının 
Doğu ve Batı'da Rus duvarına .çarp
masıyla darmadağın olduğu bir yıldı. 
İki kutuplu dünya denklemlerinde 
Doğu jandarması olan Türk devletinin 
öneminin a7.alıııa~ı -.nnııuı . Kiirı '"
runundan dolayı Batılı devletler TC'nin 
Gümrük Birliği'ne tam üye olmasını er
telediler. Avrupa Parlamentosu'nda TC 
ile ilgi sert kararlar aldılar. Öte yandan 
TC, Irak, Suriye ve İran Ortadoğu'da 
Kürdistan ulusal demokratik mü
cadelesinin kırılması için tarihsel iş
birliklerini sürdürdüler. Ortadoğu'da 

· Kürtler lehine statüko değişimini is
temeyen emperyalizm Türk devletine 
silah ve · ekonomik desteğini sür
dürüyor. 

Kürdistan ulusal demokratik güç
leri anlamında da 1994 yılı kayıp yıl 
olarak sayılmalıdır. Güney'de yurt
sever güçlerin çatışmaları, Kuzey'de 
TC'nin Kürdistan'ı insansıziaştırma 
politikasına engel olabilecek politik 
üretimlerin gerçekleştirilmemesi, ulu
sal cephe çalışmalarının so
nuçlandırılmaması, Kürdistanlı sos
yalistlerin gündemin gerisinde 
kalmaları UDG'nin önemli bir bö
lümünü (PKK, PSK, PDK-Bakur, !ega! 
alanda çalışan yurtseverlerin önemli 
bir kesimi) düzen içine çekip, sağa sa
vurdu. 

1994 . yılı uluslararası politikada 
sağ dalganın söylemleri, insan hakları, 
demokrasi sloganlarının ne kadar iki 
yüzlü, çifte standartlı anlayışıara kay
naklık ettiğini de gösterdi. 1993'te 
Rusya'daki parlamentonun bom
balanmasında, Bosna-Hersek'teki iç
savaş sorumluluğunda, Ruanda'da yüz
binlerce insanın ölümünde ve 
Çeçenistan işgalindeki tepkisizlik, Af
rika'daki emperyalist politikalar sonucu 
açlık, sefalet ve yoksulluk kaynaklı 
ölümlerde, Avrupa'da sosyalizmin or
tadan kalkmasıyla demokratik haklara 
yönelik artan ırkçı-faşist saldırılarda 
Güney · Kürdistan'da belirsizliğin sür
mesinde ve desteğin azalmasında, 
Kuzey Kürdistan'da bombalanan, ya
kılan her köyde, üç bini aşan faili meç
hulde, Kürdistan'ın boşaltılmasında, 
emperyalist kapitalizmin iki yüzlülüğü, 
çifte standardı sırıttı. 

1994'ün tespit edebildiğimiz çiz
gileri bunlardı. 

1995'in dünya halkları ve Kürdistan 
halkına barış, özgürlük getirmesi di
leğiyle. 
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1955 yılında Mardin'in Derik ilçesinde, orta 
~alli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Ilk ve Orta okulu Derik'te, liseyi Kızıltepe'de, yük
sekokulu Diyarbakır'da bitirdi. Meslek yüksek 
okulu inşaat bölümünü bitirdikten sonra, tekniker 
olarak Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğü'nde 

görev yaparken 12 Eylül askeri faşist darbesiyle 
Kütahya'ya sürgün edildi. Bu sürgün sonucunda 
görevinden istiifa etti. 

Daha lise yıllarında Güney Kürdistan'aki Bar
zani (KDP) hareketinin varlığı ve akabindeki 1974 
yenilgisi kendisinde ulusal duyguların ge
lişmesine ve giderek devrimci bir karakter ka
zanmasına neden olur. 1976-77 döneminde, sel 
gibi gelişen ulusal ve toplumsal muhalefet sü
recinde kendisi devrimci gençliğin en ön saf
larında mücadele eder. Bu sürede halk arasında 
yoğun bir örgütlerneye girişen DDKD saflarında 
mücadeleyi geliştirir. 1978 yılında Derik'te açılan 
DDKD şubesinin, yönetim kurulunda yeralır. 12 
Eylül 1980 darbesinden sonra DDKD ve bütün 
demokratik kitle örgütlerinin kapatılmasmdan 

sonra gelişen askeri faşist uygulamalara boyun 
eğmez, yılınadan illegal mücadeleye yönelir. Ve o 
günkü devrimci demokratlar (KİP) hareketi bün
yesinde direnme mücadelesi verir. 

1982 yılında 20'ye yakın arkadaşıyla bir
likte, faşist '82 yasasını protesto çalışmasını yü
rütürken gözaltına alınır. Polis denetiminde oy 
kullanmaya götürülürken bile red oyu kullanır. 

'82'nin o vahşet döneminde, muhteşem bir di
renme örneği sergiler ve gözaltı olayından ar
kadaşlarının zaiyat görmeden kurtulmasını sağlar. 
Ancak bir talihsizlik sonucunda, kendisi gö
zaltındayken, yöneticisi olduğu DDKD'nin ya
sadışı ·ilan edilmesi üzerine tutuklanarak Di
yarbakır E-tipi cezaevine konulur. Tüm direniş ve 
açlık grevlerinde yeralır. 

Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar yoğun bir 
örgütlenme faaliyetine girişir. Fakat ne yazık ki, 
kitlelerdeki yılgınlık, örgütsüzlük ve başıboşluk 
had safhaya ulaştığından, fazla bir şey yapma im
kanı bulamaz. Tabii bu süreçte kendisini içten içe 
kemiren şey, mensubu olduğu hareketin içindeki 

Medya· Güneşi 

bölünme ve dağınıklık olur. Partisinin içinde bu
lunduğu durgunluk ve dağınıklık kendisini de et
kisi altına alır. Ve uzun yıllar devam edecek ör
gütsüzlük süreci başlar. Ancak kendisi kişisel 

olarak, yurtsever özünden hiçbir şey kaybetmeden 
çeşitli etkinlik ve platformlarda sorumluluk üst
lenir. Mücadele yaşamı boyunca defalarca iş

kencelerden geçirilen Şehmuz ile birlikte tüm aile 
fertleri de devletin birinci derecede hedefi du
rumuna gelir. Ailenin tüm fertleri en az 5-10 kez 
gözaltına alınarak işkencelerden geçirilir. 

Pratik mücadele sürecinde maddi olarak ayak
ta kalmak elbette kolay değil. İşinden çok cezaevi 
ve gözaltılarla meşgul birinin maddi sorunu ol
maması imkansızdır. Müteahhit olmasından do
layı, ekonomik yönden çökeetmek amacıyla, dev
letin ihale kaptırmama yönündeki planiarına 

İnaruz kalır. Buna karşın kişiliğini korumak için
ölünceye kadar bedel öder. Böylesi engin deneyim 
ve birikime sahip bir arkadaşı, bir dostu, bir yol
ctaşı anlatmak gerçekten zor. Tüm yaşamı bo
yunca, kişiliğiyle devrimci mücadeleyi benliğine 
işlemiş, paylaşmayı ve kollektivizmi sosyalistçe 
uygulayan nadir insanlardandı. Daha nice öz
gürlük hayalleriyle, örgütlü yaşam biçimini pren
sip ettiği süreçte ortaya çıkan son gelişmeler, ken
disinde yeni bir devrimci heyecan başlatrnıştı. 

Özellikle YEKBÜN hareketinin oluşumu ve aka
bindeki sosyalistlerin birliği çalışmalarını büyük 
bir umutla karşılıyordu.Yeni bir devrimci kav
gaya hazırlanırken a.niden aramızdan ayrılması, 
onun hiçbir zaman kabullenmeme kahramanlığını 
gösterdiği basit bir ölüm şekliydi. Soh
betlerimizde defalarca tekrarladığı birşey vardı; 
en çok korktuğu ölüm şekli, yatakta ölmekti ve 
korktuğu başına geldi. Seydoş yoldaş da aynı 
korkutarla can verdi ve dost Halil de aynı akibetle 
sonsuzluğa gitti. Ama dostlar inanın ki siz nez
dimizde halk kahramanları, ölümsüz şe

hitlerimizsiniz. 
Kek Şehmuz seni ve bütün devrim şehitlerini 

yaşatabilmek borcumuzdlir. Mücadeleni bı

raktığın yerden sürdüreceğimize söz veriyoruz. 

Teslim olma ucuzlara 
Kaldır elini dünya için · 
Sonu 91üm de olsa 
Güzel ülken adına ... 

19.55-ıı. ıı. 1994 Şeylım us Yapıştıran 'ı 

amansız bir hastalık sonucu yitirmenin 
derin acısını yaşıyoruz. 

Şeyhmus Erol (Tüm. Bel. Sen. İst. 1 No'lu Şb. Sekreteri), Sabiha 
Erol, Şehdavut Erol, Hatip Erol, Şakir Erol, Eyüp ~rol, Remziye 
Erol, Malıdiye Erol, M. Ali Erol, Leyla Erol, H. Ihrahim Erol, 
Fidel Erol, Suna Erol. 
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Sen 
uzun süren bir yazdan 
sonra 
toprağa düşen 
ilk yağmur tanesi gibisin 
Tıpkı öyle aydınlık 
berrak 
ve güzel 

Yurtseverliği militanca yaşayan de
ğerli arkadaşımız 

Şehmuz Yapıştıran '1 

zamansız yitirmenin acısını derinden hissediyoruz. 
Anısı mücadelemizde yaşayacaktır. 

Enver Karahan, Rüstem Oduncu, Veysi Çalışır, Ham
dullah Karakelle, Mehmet Yıldırım, Serhat Baran, Yıl
maz Başboğa, Şakir Erol, Bedirhan Aydın, Murat Ba
şaran, Yılmaz Kaya, Hatip Kırmızı, Faysal Kuyumcu, 
Nezir Galeri, Şükrü Dursun, Sinan Doğru, Siracettin Kı
rıcı, Bahattin Alkan, Mustafa Bora, Hatip Seyidoğlu, Ra
mazan Gülerce, Mustafa Araz, Hatip Erol, Hatip Ya
pıştıran, Erdoğan Yapıştıran, Turhan Yapıştıran, 

Ercan Y apıştıran, Metif!. Y apıştıran, Orhan Ya
pıştıran, Harnit Demirci, ümer Aksu, Şeyhdavut Ça
lıştıran, Hasan Güneş, Ahmet Mermerci, Celal Esen, Se
lahattin Bulut, Yakup Karademir, Metin Kumruaslan, 
Cemal Boyacı, Serhat Ko. · 

a)Fıstan. 
n ezik. 

b) Ne 

5-a)Rengdere işarki 

(berpaş). b) Ezber 
(berbaş). 6-a) Hel, 
teref. b)Pirek. 7-a) 
Gotina neyiniye, ne 
ere. 8-a) Ne iro fi ne 
si be. b) Şuphe (be
repaş).9a)Kurtenivis 

a Iran e. b) Li ali He
kariye ji zewace re te 
gotin (berpaş). 
c )Pexemberek. 
10-a)Li bine lingen 
hespan dixin (be

B i biçukan re bi çuk, 
Bi mezinan re mezin; 

Çepe rast: turab. b) Li hem
her çeken bere 

1 -a) Barana sivik. hevale mertal. 

repaş). 11-a) Ne birin. b) çeme 

mezin. c )Pronave kesemine 

du w em. 

Le li peş dost u neyaran, 
Hergav u li her dere 
Welatparez b:fi 

KALEARIF 

E w b işidna wl ya ji dil 11 can, qet; le qet ewe 
ji blra me neçe. 

Bila sere dost, nezik, hevlen WIU gele Kurd sax be! 

XEWATKA~N. ROJA MEDYA .· . 

b )Da w et. 2- a) Pro- 9- a) Ji derziye 
nave kesemine pi- mezintir e. b) 
rejimaar yekemin. Dezi, ben. 10- a) Ji 
b) Li Kurdistane dar an ezingeı:ı şil 
heremek re te gotin. b) Ism. 
3-a) Heken spiyan. c)Lawireki kovi. 

12-a) Lawirek bi qalik e fi pi 

giran dirneşe. b) Nexweş, qels. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO U I2 

b) Çanqala di sere • 
teşiye de. 4-a) 2 ~~~ 
Mehek. b) Li İran e 3 

heremek c) Rojek 1-a) Merengoz. b) 4 

5- Loqme Germa roje. 2- 5 

6-a) Xeberdan., ga- Hevi 6 

legal. b) Ne do ne 3-a) li ser şal te 7 

sibe 7- Jin di çaven lixwe kirin. b) 8 

xwe didin Mirov pe pora 9 

8-a) - ·Heri, . erö' 'xwe· rasf -diKe.- if-.--rcr 
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Dr. Kenıa 

Heypeyivin bi niviskaren Kord Dr. 
Kemal Sido-Kurdaxi re 
Medya Gôneşi: Tu karİ xwe ji 
xwendevanen me re bidi nas
kirine? 
K. Sido: Ez di sala 1961 li Kur
distana Sun, li devera Afrine li Kur
daxe hatime dine. Peşi min li di
bistana gund xwend, piştre se salan 
min li Afrine xwend il li Helebe min 
lise xelas kir. Pişti ku min lise xelas 
kir, sala 1980 ez mecbur mam ku ji 
Sun derkevim. We deme irnkanen 
-çilyina Yetitiya Soveyeta bere hebfin 
ez çilme Moskova il min li we dere li 
üniversite xwend. Min şeş salan li 
ilniversita Patrirluma xwend il li we 
min diploma xwe li ber "Pewendiyen 
Kurd il Rusan di Sedsala 19' an de 
nivisand. Piştre ez çilme Enstltilta 
Rojhelatnasi ya Akademiya Sovyeta 
kevn li beşe Kurdi, li ber deste Prof. 
Dr. Lazarev Mixail Sinyaroviç min 
Doktornama xwe nivisand. Ew ji li 
ser pirsa Rusya il pirsa rojhelat ango 
li ser pirsa perçebilna Imparatoriya 
Osmani bil. Di sala 1989'an de gava 
rfiniştina min li Rusya xelas bQ, ez 
mecbUr ji Rusya derketim. Ji ber ku 
!!elek ti-;t li -;cr nıin hehfııı. ıniıı 
nikarlbfi . vegeriyama welat, ez çOm 
Libya. Ez demek kurt li Libya mam. 
Di sala 1990 de hatim Almanya ı1 
neha li bajare Marburg dijim. Ez 
zewici me ı1 kureki min ji heye. 
Medya: Te teza xwe ya xilaskirine 
ô doktornama xwe li Moskova 
arnadekir. Tu dikari ji kerema xwe 
re bo me beji ew herdu liser 
çibôn? 
Sido: Teza xwe ya xilaskirine min di 
sala 1986 liser pewendiyen Kurd ı1 
Rusan ji sedsala 19'an heta destpeka 
sedsala 20'an, ango ji destpeka şere 
Qirime ye 1853, dinavbera dewleta 
Osmani ı1 Rusya de heta Şoreşa Ok
tobere. Di teza xwe de min xwest ez 
bidim xuyakirin, pewendiyen Kurd ı1 
Rusan kenge Q çawa destpekirine. Di 
we deme de siyasetek Rusa bi taybetı 
li herarnberi Kurdan ne bu. Gelek 

caran şer di navbera Osman! Q 
Rusan de derdiket Rusya her tim 
dixwest, Kurdan di van şeran de bi 
ali xwe ve bikşlne. Carna bi Serketl, 
carna ne serketl di bin deveran de 
Kurdan allkariya Rusan dikir li bin 
deveren din yen Kurdistane ji 
allkariya Tirkan dikirin . Le pirr mi
xabin, we wexte Rusya nikari bu 
slyasetek yekbuyl beramber Kurdan 
pekbine Q ne ji Kurden we deme 
karibfin siyasetek giştl beramber 
Rusya çe bikin. Daxwazen xwe di 
we siyasete de nikaribun pekbinin. 
Mirov kare beje tişten ku we roje 
pekdihatin lro ji pekten. Pewiste ku 
siyasetek ya · Kurdan a gişti be
ramberı dewleten clran Q dewleten 
mezin hebe. Ango Rusya, bere dew
letek mezin bu, lro disa ji dewletek 
mezin ma. Helbet gelek problemen 
we yen bindur Q derve hene, le car
din jl di rojheleta navin de rolek we 
ye miz.in heye. Min we deme li ser 
van pirsan diptorna xwe nivlsand. 
Doktornama xwe, min li beşa Kurdl 

li ber deste Prof. Dr. La
zarev Mixail Sinyoreviç 
nivisand. Ew ji li ber 
pirsa Rusya Q pirsa roj.
hilate bfi, ango li ber 
pirsa perçekifina dewleta 
Osmani bil di we dem~ 
de, ew ji bi mesela Kurdl 
ve girectayi ye. Ji ber ku, 
devet Q navçeyen di nav 
dewleta Osmani de bun, 
yen ku ne Tirk le dijlıı. 
Yani gele Ereb, gelen 
Balkan Yewnan, Bulgar. 
gelen Qafqase ev gelena 
berna rlzgar bfin, tene 
Kurdistan di bin deste 
wan de ma. Yani hemfı 
mileten din, karibun xwe 
ji bin deste Osmaniya riz
gar bikin, le tene Kurd 
bindest man. Ev pirs bo 
mi pirr giring bfi, min 
dixwest ser ve pirse mijfıl 
bi birn. 
Medya: Te pirtôkek 
Kurdi ô Almani bi navr 
"Rebere ziman" çap 
kiriye. Ji bo ve pirtôkr 
te kasct('k ji tij(' kiri~T. 
Tu kari ji xwendcvancn 
me re ve pirtfika xwe 
bidi naskirin? 
Sido: Ez dixwazim peşl li ser ve go
tina nuh "Rebere ziman" bin tiştan 
.bejim. Gava di zimane Kurdi de 
gotinen nuh tene ziman, hecti, hecti 
cihe xwe digrin. Ev pirtfik we 
alikariya Almanen ku herin Kur
distane, bike. Di destpeka pirtfike de 
beşek biçılk li ser rezimana Kurdl 
heye. Ew kesen ku dixwazin 
rezmana, zimane kurdi bin bibin di
karİn je feyde bibinin. Ji bo. kesen 
Alman u ji bo Kurdan ji. Kurden ku 
di welate xwe de di dibistanan de ni
karibune Kurdi binbin dikarin je 
feyde biblnin. Min pirtOka xwe bi ve 
arınance nivisandiye. A Yanı ji bo 
Alman, Avusturya, !sviçre O bo 
Kurden ku kurdi nizanin. Di dawi ya 
pirtOke de min listeyek biçuk ji çe 
kiriye. Di ve liste de tipen latin!, 

·erebl bi sorani u tipen kirıli yen ku 
Kurden li Sovyeta hevn ta iro ji pe di-
nivislnin . Le Kurden Sovyeta kevn 
!ro hedl, bed! tlpen Latlni bi kar tinin . 

Medya: Te belısa Alfabe ya kurdi ô 
lehçe zimane wi kir. Wek tu zani 
Kurd tipen latini ô Erebi bi kar 
tinin. Tu peşeroja rewşa zimane 
kurdi çawa di bini? 
Sido: Beri ku ez bersiva ve pirse 
b\dim, ez dixwazim tiştek1 bejim. Ji 
be'r ku ez ne zirnan nasim heqe min 
tune ye ku li ser ve pirsenbi firehl bi
peyivim. Tişten ku ez bejim tişten 
gelemperlne. Ez dibejim, tlpen ku !ro 
li Kurdistana Bakur O li Kurdistana 
SOri bi kar tlnin, ji yen ku seydaye 
nemir Celadet Bedirxan, di roj
nameya Haware de despekir ı1 Qanete 
Kurdo u Ereb Şemo di Sovyeta kevn 
de dest pekirin, ez dibejim ev tip yen 
hen çetir in. Gava K\Jrd li Kur
ctisıana Başfir O RojhelaNi dewsa 

Dr. Kemal Sido Kurdaxi 

tlpen erebl de ku tlpen latin! bi kar 
blnin we ji bo paşerga zimane kurdi 
çetir be. Ger ku li hemfi perçen Kur
distane Q tlpen latini werin bi kar 
anin we baştir ~e. Zaravayen zimane 
kurdi gelekin. lro roj meriv nikare 
beje ka kijan ji van zaravayan we 
cihe xwe bigre. Ev pirs di ve birnine ji 
diroke re. Le gelek başe ku Kurd 
hemQ Zaravayen xwe bin bibin. Neha 
ez Zaravaye botan! ji hi n dibim. Gava 
min li Moskova xwend, min xwe hlnl 
Sorani kir. Ez wilo bawerlm ku, bo 
zimane kurdl ye yekgirt1 we elifbeya 
latlni cihe xwe bigre. Ji nehade zelı
mete ku, mirov beje kijan zaraveye 
Kurdl, kurmanci, sorani an zazaki we 
li Kurdistane wek zimanek yekgirti 
cih bigre. Ev pirs bi gelek faJctoren 
siyasi O diroki ve girectayl ye. lro em 
dibinin li Kurdistana Başfir zaravaye 
Sorani cihe xwe digre. Di kurmanci 
de mirov dibine devoka botan! ı1 di 
zazaki de w ek x weya dik e devoka 
Dersim O Palo hedi, bed! ciM xwe 
digre. Dive Kurd her se zaraveyen 
xwe peşx1nin O re je re vekin . 
Medya: Te bere demeki pirtôkek 
helbestan bi nave "Çend keser ji 
derveyl welat" çap kir. Gelo te 
kenge dest bi ni visandina helbestan 
kir ô xebata te li ser helbestan 
çi ye? 
Sido: Peşi ez dixwazim bejim ez ne 
şairim . Mirov dikare kul O xemen 
xwe wek şilr jl bine ziman. Hln, gava 
ku ez li welat bum, min dest bi ni
visandina şiTran kir. Gava ez ji welat 
dfir ketim O çfim Moskova, min 
beriya welate xwe ı1 de, bav Q 
xwişken xwe kir. Gelek zehmetl di
hadin peşiya min, ango derd ı1 kule 
min bfin şilre min. Di ve pirtfika min 
de, şilre min en ji sala 1980 ta ku ez 

hatim Almanyaye 1990 ji tede hene. 
Ez karim bejime pexşanin ne hel
bestİn 
Medya: Ev nezi 4 salane ku tu li 
Almanya dimini. Em zanin ku tu 
vala nasekini. Xebata te a neha 
çiye? tu çi dinivisini? 
Sido: Ez li ser gelek tiştan di
sekinim. Tişte ku vi dawi ez pe ve 
mijfil bfim. ev pirtfika min a ku bi 
nave "Rebere zimane kurdi" ji bö Al
manan çap bO, ev bfi. Ez neha dix
wazim, şilr O pexşanen ' ku min ni
visandine O cap kirine, -binek je 
bitine çap kirin- van hemOyan wer
gerinim Almanı Q çap bikim. Vekl 
din ez dixwazim Doktornama xwe j1 
bikim Almanı. Min bi çapxaneke re 
pewendi çe kiriye, ez dixwazim li 
wir çap bikim. Ez li ser tekiliyen 
Kurdan O Rusan, li ser siyaseta 
Rusan a herarnberi Kurdan di
xebitim. Di vi warl de min binek tişt 
nivlsandine, ji vana bi Kurefi O bi 
Erebl di hin rojnama de hatine we
şandin. Car caran ez liser rewşa 
Kurdan ya iro, di hin kovar O roj
nameye Almanya de dinivisinim. 
Wekl din ez Ji ser çfiyina Helmut 
\1oltke va Kıırdi-;tanc di sedsala 
19'an de· mijOJ dibim. Ev tişt ji bo 

çape tene hazir kirin. 
Medya: Daxwaz ô heviyen te ji bo 
xwendevanen Medya Gôneşi çine? · 
Sido: Ez ji rojnama Medya re jibo ve 
hevpeyvine spas dikim. Wek ez di 
zanim, rojnama Medya GGneşl betir 
ji bo Kurden, Kurdistana bin deste 
Tirkiye ye. Ez jibo gele Kurdistana 
Bakur, di xebata wan a jibo rizgariye 
de serkeftine dixwazim. Hevlya min 
ewe ku, Kurd li Kurdistana Bakur, 
mile xwe bidin hev, kare xwe bikin 

- yek o li hemher şare qireje dewleta 
Tirk bi xurtl rawestin. Hemfi 
rexistinen Kurdl dive milen xwe bidin 
hev. Ji bo ku, dewleta Tirk şereki 
qirej dijl gele Kurd didoffiıne, bi 
Sedan gund şewitaiıdine O dixwazin, 
li Kurdistana· Bakur, Kurdan tune 
bikin. Dem, dema Yekityeye . . Ez 
çlma wisa dibejim? Gava ku ez li ser 
Kurdistana Bakur xeber didim, tu 
ferqiye naxim navbera perçen Kur
distane. Gelek zilm O zordestl hate ser 
Kurdistana başfir jl, Iro ji bin deste 
hikOmeta Iraqe a faşist rizgar bOye. 
Lebele di rewşek zehmet de ye, ali
karl ji bo we jl pewiste. Ev alikarı ji 
bo Kurdistana sarı ı1 rojhelat (Iran) j1 
pewiste, le wek Şerko Bekes dibeje, 
Kurdistana Bakur sere laşe me ye, 
ango nive gele me li Kurdistana 
Bakur e. Ez bi xwe jl ji Kurdistana 
Başfir a rojava me, ez naxwazim dile 
kes! giran bikim.Ez xilasbuna gele 
Kurd di Kurdistana Bakur de 
diblnim. Ji ber ku deste dewleta Tirk 
geleki direj O di dine de gelek he
valbenden we hene. Desten wan direj 
dibe ku li perçen Kurdistane bidin G 
re li ber gele Kurd bigiriri. Kurdistana 
BaşOr, çiqas gaven giring peş ve 
avetine jl, ji ber ku dewleta Tirk li 
dijl dax w az O armancen gele Kurde, 
di cihe xwe de mayl O nikare peş bi
keve 
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