
e Bir ge~i:n.i:n. a.rı.a.tomisi: 

Çocukluğurnu yaktılar 
1938 katliamının canlı tanıklarından babam "yine yaktılar" 

diyebildi. Yakmak". Belki de tarihin tanıdığı, bütün dillerdeki 

en iğrenç sözcük. Evleri yakmak, insanları, hayvanları, doğayı, 
ormanları yakmak. Umutları, sevgileri, anıları yakmak. Kimdi 
çocukluğumuzu yakanlar? Kimdi? Bir gece ansızın çıkıp . gelen 

ve doğup büyüdüğümüz, suyunu içip ekmeğini yediğimiz kö-

yümüzü, evimizi, ülkemizi yakan/ar. • Sf. 20-21 

A 

YEKBUN· (Kürdistan Jlirleşik Halk P.ııtisi) 
Genel Sekreteri E. Serdar Dilan: 

v u lkede yaşanan olumsuz or-
tamın, Kürtler için bir kader 

olmadığı kesindir. Ancak, yapılması ge
rekenler vardır. En önemlisi, Kürt ulu
sal güçlerinin, yaşamın her alanında 

yaratacakları işbirliği, güçbirliği vb. ör
gütlülüklerle, halkın ulusal birlik te
melinde direnişini örgütlemektir. 

.. ~ U lusal Meclis, Cephe'nin ön
V cülüğünde yaratılmalıdir. 
Cephe'nin inisiyatifi ile, ülkemizdeki en 
geniş toplumsal kesimlerin katılımına 

ve temsiline dayalı bir meclis oluş

turulabilir. Biz, ülkemiz siyasal güç
lerinin esas alınmadığı bir "Meclis" ça
lışmasını tasvip edemeyiz. 

V Q nümüzdeki sür~ç, sosyalistierin 
birliğinde, sürece bütünlüklü 

müdahalede, halkımıza yeni bir siyasal 
çıkış yolunun yaratılmasında ye varolan . 
gücün topadanınasında YEKBUN'un daha 
etkin ve aktif bir şekilde varlığını his
settireceği bir süreç olacaktır. 

İstanbul İHD'nin "göç araşt~rması" sonuçlandı: Devrimci Ulusal 
.Gençlik: Çokyaşa 

YAŞAR 

KEMAL 

"D~vı~tin Da~Kı~ı ~i~t~ınli, ~ur~hli V~ rar~ın" 

V' İHD İstanbul şubesi 
Kürt Hakları Komisyonu 
tarafından hazırlanan Kür· 
distan'dan göçettirilen ai· 
Jelere ilişkin anket raporu, 
%8 Ocak'ta İHD il binasında 
düzenlenen bir basın top· 
lantısı ile kamuoyuna açık· 
landı. • Sf. s 

Kürt ulusal sorunu ve 

ınetropollerOeki Kürtler 

Ortak 
mücadele için 
görev bafına! 

Diyarbakır . 

Bölge · 
Barosu'nun .. 
Kürt sorunu 
raporu 

•st9 · 

ı 
Diyarbakır Bölge Barosu Ba§kanı 
Av. Hüseyin Tayfun: 

Hukuk ihlallerine 
her zaman tepki 

.. 'V, 

gosterece~z 
•st 9 
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Medya Güneşi 

Ülkemiz bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin seçkin 
kadrolarından, yiğit Kürt devrimeisi 

NECMETTiN BÜYÜKKAYA 

1-15 Şubat 1995 

Tarihsel mirasımızı halkımızın direniş 
ve başkaldırı geleneğiyle bütünleştiren 
bütün değerierimize sıkı sıkıya bağlı kalarak yürüttüğümüz 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizde yaşıyor, yaşıyacak! 

KÜRDİST AN BİRLEŞİK HALK PARTİSİ 
(YEKBÜN) MERKEZ KOMİTESİ 

•• 

o Mücadelemiz sürüyor Ozgür basın 
sansüre boyun eğmeyecek 

1 
Haber Mer-

kezi- 5 Ocak ta
rihli MGK top
lantısında alınan 
"zararlı medyanın 

susturulması" yö
nündeki kararın 

hemen ert~sinde, 
özgür basır1a yö
nelik saldırılar yo
ğunlaştı. Özgür; 
Ülke, Atılım ve 
Alınteri ge-
zetelerine mat-
haada ve da-
ğıtımda. gazetemiz 
Medya GüneŞi'ne de henüz toplatma 
kararı çıkmamışken kargoda el ko-

CARÇIRA 

isteme adresi: 
Ses Plakçılık, IMÇ 6. Blok No: 6410 
UNKAP ANI-İSTANBUL 
Tel.: 0212-527 52 61 , 
Faks: 0212-513 50 87 

nulurken, sosyalist ve dev
rimci bir çizgide yayın 

yapan gazete ve dergilerin 
tümü toplatıldı. 

Ankara'da "Kirli savaşa 
karşı güçbirliği" imzasıyla 
dağıttıkları bildiride "bö
lücülük" propagandası yap
tıkları gerekçesiyle Alınteri. 
Kızılbayrak Medya Gü
neşi. Özgür Halk. Direniş, 
Atılım gazete ve der
gilerine baskın düzenleyen 
TMY'ye bağlı polis ekip
leri. Gazeterrüzin Ankara 
temsilcisi Abdullah 

Güler'in de aralarında bu
lunduğu çok sayıda kişiyi gö-

Ulusal ve 
kültürel 

değerleri m iz_i_ 
müziğin 
evrensel 

birikimiyle 
harmaniayan 

c: ... 
~ a •• s. 
tr> 
•• -~ 

CIWAN ~ .. 
HACO·nun .# tr> 

. son kaseti n 
(ve co·si) = 

ÇlKTI 
aldınız mı? 

Avrupa isteme Adresi: 
Posfach: 100 950, 35 390 
GİESSEN-DEUTSCHLAND 
Tel.:01726588218 
Faks: 0641 78 620 

@Bu kasetin yayın hakları Çarçıra Basın ve Yayıncılık Limited Şirketi'I)e aittir. 
Kasete alın ın ı eserlerin r. 

zaltına aldı. Gözaltına alınanların 
1 O'u iki gün sonra serbest bı
rakılırken. Ankara. temsilcimiz 
Abdullah Güler. Kızıl Bayrak 
temsilcisi Yeter Yalçıntaş ve 
Direrüş temsilcisi .. Gülseren 
Duman çıkarıldıkları Ankara 
DGM tarafından tutuklandılar. 

Jiyana Nu'nun Mustafa Yıl
maz'dan sonra göreve başlayan 
yazıişleri müdürü Ali Demir de 
İDGM tarafından tutuklandı. 

Baskıların yogunlaşması üze
rine Devrimci Sosyalist Basın 
Platformu ortak eylemlilik ça
basını yoğunlaştırırken, "Bo
ğulmak istenen senin sesindir" 
başlıklı bir özel sayı yayınlayarak 
İstanbul'un çeşitli _ yerlerinde da
ğıttı. 

Öte yandan. Azadi gazetesinin 
Diyarba.kır bürosu polis ta
rafından basılarak iki çalışanı gö
zaltına alındı. 

Özgür Ülke. günlük gazete ol
manın ayrıcalıklı baskı ve sal
dırılarıyla mücadeleye devam edi-
yor. 

1 

Matbaacia el konularak ~ da
ğıtımı engelleneo Özgür Ülke, 
toplatınaya ger~kçe gö~terilen ya
zıl~ı yayından Çıkardıktan s~rira 
da toplatılıyıa gibi bir hukuk skan-. 
d3:lı ile engellenıneye ÇPJ.ışılıyor. 

. fakat. toplatma gerekçesi ya-
pılan yazıl'arın boş sütunlarına, ta
rihi de tanık eden "!'~nsürlüdür" 
damgalı sayfalarıyla da olsa. aynı 
sayı iki kere toplatılsa da. bir 
üçüncü girişimle yayınını sür-
dürüyor Özgür Ülke. . 

SS Kararnam~leri'ni geride bı
rakan uygulamalara karşı , sos

. yalist ve yurtsever basın. mü
cadele kararlılığını sürdürüyor. 
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'da ge
el, ben
ve ken-

halkının 

e tern
sayan tu
biliniyor. 
yıştır ki, 

mücadele 

iradesi 

Türk hükümeti, Kürt ve Türk halkları 

başta olmak üzere TC devlet coğrafyasında 
yaşayan halklar ihtiyaç duydukları için değil , 

uluslararası kamuoyunu avutmak veya kan
dırmak için her gün yeni bir yöntem uy
gulamaya çalışıyor. "Terörle Mücadele Ya-
sası" (TM'()'nda yapılmak istenen 
göstermelik değişiklikleri bile ger-
çekleştiremeyen DYP-SHP hükümeti, bu 
defa "Anayasa değişikliği"ni öne çıkarmak 
istiyor. Amaç yine belli . Samimi olmaktan 
uzak bu tür girişimlerle zaman kazanılmak 
isteniyor. 

Türkiye'de demokratikleşmenin, Kürt so
rununun demekratik ve kalıcı çözümüne, en 
azından bunun yolunun açılmasına bağlı ol
duğu gerçeği, yaşanan bunca tecrübeye rağ
men ısrarla görmezlikten geliniyor. Dahası , 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen 
kimi bazı göstermelik veya yaşanan temel 
sorunları çözmekten uzak "yasal" değişiklik 
girişimleriyle gündem saptırılıyor. 

TC devlet cephesinde bunlar yaşanırken , 

kimi Kürt ulusal demokratik güçleri de asgari 
ortak paydalarda birleşrnek bir yana, giderek 
varolan ortak zeminleri bile zedeleyecek, 
hatta dumura uğratabilecek girişimlerini sür
dürüyorlar. Kürt halkı yaşanan kirli savaşın 
ağır faturasını her gün öderken; bazı çev
reler, ortak sorumluluk ve ulusal muhatap ya
ratmanın gerekleriyle uyuşmayan tutumlarla 
kendilerini Kürt halkının iradesinin yerine 
koyarak, Kürt halkını kendi "çözümleri"ne 
adapteymiş gibi gösterebiliyorlar. Herkes 
Kürt halkı adına konuşma hakkını rahatlıkla 
kendinde görerek, Kürt halkının hiçbir zaman 
cevaplayabilme olanağına kavuşmadığı so
rulara Kürt halkı adına cevap verebiliyor. 
Zaten ulusal demokratik hareketin çö
zümsüzlüklerinin bir nedeni de bu değil mi? 

Zihniyet değişmedikçe 

Ülkesel ve uluslararası planda boyveren 
tepkileri yatıştırmak için TMY'de yapılmak 
istenen değişikliklerle ilgili tartışmalar bi
liniyor. DYP-SHP koalisyonunun, "özel
leştirmeye karşı demokratikleşme" pa
zarlıklarıyla aylarca sürdürdüğü tartışmalar 
hatırlardadır. 5 Nisan 1994 günü ilan edilen 
"Ekonomik Önlemler Paketi"ni sözümona 
"Demokratikleşme Paketi" izledi. Haftalarca 
görüşmeler yapıldı ve sonunda TMY'ye iliş
kin değişiklik önerileriyle konu gün
demleştirildi. Sonuç biliniyor ve TMY ile il
gili öneri, Meclis'e takılıp kaldı. Çünkü, 
özellikle hükümetin DYP kanadı, mevcut ha
liyle bile değişikliklere karşıdır. Konunun 
SHP'de yarattığı çalkantı ise, halen durulmuş 
değil. 

Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği gö
rüşmeleri dahil, kimi uluslararası plat
formlarda Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar, 
olası toplantı ve bu toplantılarda çıkabilecek 
kararlar, bu defa anayasaya ilişkin değişiklik 
önerilerinin gündeme getirilmesine neden 
oldu. Defalarca konuşulup tartışılan bazı 

anayasa maddeleri konusunda yapılan bir dizi 
toplantıdan sonra, DYP, SHP ve ANAP ara
sında kimi uzlaşmaların sağlandığı açık

landı. Bu defa anlaşanlar, değişikliği ya
pabilecek oy potansiyeline . sahip. 
Demokratikleşme amacından çok aldatmaea 
eğilimi ağır bastığı için, bir dönem TMY de
ğişikliği tartışmalarında olduğu gibi , yine 
kamuoyu bir yere angaje edilmek isteniyor. 

Açıktır ki Türk hükümeti, adeta bir yılan 
hikayesine dönüşen demokratikleşme ko-

Medya Güneşi 

nusunda, olumlu adınılar atmaya niyetli değil 
ve geleneksel politikaları sürdürüyor. Bu da 
yaşanan sorunları ağırlaştırıyor; "çözüm" 
diye sunulmak istenen politikaların ka
çınılmaz iflasını önleyemiyor. Çünkü de
ğişiklikler öze ilişkin değil. Zihniyet de
ğişmiyor. Zaten bugün ihtiyaç duyulan da, 
zihniyet değişikliğidir ve bu olmadıkça en 
ileri bir anayasa bile bugünkü yönetimin elin
de bir karalamadan öteye geç~z. 

Bu durum, memur sendikaları, siyasi par
tiler ve benzeri konularda yapılacak de
ğişiklilerin küçümsenmesinden öte, bir elle 
verdiğini diğer elle alan geleneksel Türk,dev
let anlayışının sonucudur. Türkiye'nin karşı 
karşıya olduğu temel sorunların nedenlerini 
kavramaktan uzak veya kavramak istemeyen 
anlayışın getirdiği sonuçlar ortada. Bu ne
denle de Türk devlet cephesinde zihniyet de
ğişikliği gerekli ve zorunlu. 

İrade gaspı ortak payda 

Türk devlet yönetiminin, kendini Kürt 
halkının iradesi yerine koyarak, sorunun 
temel nedenlerini görmezlikten gelmesinin, 
sorunu bir "bölgesel eşitsizlik" veya "gü
venlik sorunu" olarak sunmasının pratik so
nuçları biliniyor. Siyasal ve toplumsal etkiler 
bir yana Kürdistan'da sürdürülen savaşın 

Türkiye ekonomisine maliyeti ve bunun açık 
bir göstergesi olan rekor enflasyon bile, gi
rilen yolun çıkinaz olduğunu gösteriyor. 

Ne var ki, kendini Kürt halkının iradesi 
yerine koyma ve buna uygun olarak gü
nübirlik yarar bekleme yaklaşımı, resmi ide
oloji savunucularıyla sınırlı değil. Devletin 
yıllardan beri sürdürdüğü kirli savaşın Kürt 
halkına ödettiği ağır faturayı, "sonucu 
görme" adı altında vaya küçümseme yoluyla 
kendi eksik ve sorunun özünü kavramaktan 
uzak görüşlerine gerekçe yapma, kimi Kürt 
çevrelerinde de görülüyor. 

Kürdistan'da geleneksel, benmerkezci ve 
kendini Kürt halkının "yegane temsilcisi" 
sayan tutumlar biliniyor. Bu anlayıştır ki, 
üzerinde mücadele yürüttüğü alanın temel so
runlarını kavramaktan uzak kimi tutumları 

nedeniyle; Kürt toplumunun karşı karşıya 

geldiği yaşamsal sonuçları görüp de
ğerlendiremiyor. Değişik gerekçelerle, bir 
yandan statükonun "kutsallığı"na kapılırken, 
öte yandan da uzun vadede ulusal muhataplar 
yaratmada kullanılabilecek araçları pas
landuacak "yeni adımlar"ın atılması, ulusal 
diyalog ve işbirliği sürecine ters olduğu gibi, 
kendisini Kürt halkının iradesi yerine koy
manın bir başka versiyonudur. 

Kendini Kürt halkının iradesi yerine 
koyan tutumları, söylernde de olsa eleştiren 
bir yaklaşımla sürece müdahale etmek is
teyen kimi Kürt çevreleri ile tek tek şa
hısların, zaman zaman bazı basın-yayın or
ganlarına da yansıyan görüşleri de özünde 
benmerkezci tutumlardan ayrı düşünülemez. 
"Kürt halkı ayrılmayı istemiyor", "aklı ba
şında hiçbir Kürt ayrılmayı savunmaz", "ba
ğımsız birleşik devlet düşüncesi, pan
kürdizmdir" gibi sözlerle başlayan ve kendini 
mevcut statükonun "kutsallığı"na hap
setmekle kalmayıp kendi kişisel veya çev
relesel düşünceleri, Kürt halkı tarafından da 
payiaşılıyormuş gibi göstermeye çalışan 

zihniyetler de, Kürt gerçekliğini kavramaktan 
uzaktırlar. 

Bir düşünelim. Türk devlet sözcüleri ve 
korucubaşlarının Kürt halkı adınakonuşma 
hakkını kendilerinde görmeleri bir yana, Kürt 
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halkı adına hareket ettiğini söyleyen kimi 
ulusal çevreler de, Kürt halkının tümü adına 
konuşabiliyor; kendilerinden farklı dü-, 
şünenleri rahatlıkla suçlayabiliyorlar. Fakat 
Kürt halkına soran yok, bunun me
kanizmaları konusunda yeterince bir has
sasiyet yok. Sanki, statükonun dayanılmaz 
"kutsallığı" yanında, kendini Kürt halkının 
iradesi yerine koymada, soruna ilişkin de
ğişik konumlara sahip kimi çevreler ve şa

hıslar, ağız birliği etmiş gibi. Niyet veya ha
reket noktaları ne olursa olsun, sonuç bu : 
Kürt halkının iradesinin hiçe sayılması. 

Çözüm özgür iradede 

Halbuki sorunun esas çözüm yolu; şu 

veya bu çözüm önerisinin mut
laklaştırılmasından, kimi göstermelik "yasal" 
değişikliklerden çok, Çözüm önerileri ko
nusunda Kürt halkının kendi özgür iradesini 
ortaya koyacağı, daha doğrusu koyabiieceği 
bir ortamın yaratılmasıyla, zihniyet de
ğişikliğiyle açılabilir. Tarih boyunca hiçbir 
zaman Kürt halkından ne istediği sorulmadı, 
özgür iradesini ortaya koyabiieceği koşullar 
yerine hep onun için hangi çözümün "iyi ol
duğu", hem de onun adına başkaları ta
rafından tartışıldı. Öneriler gündeme geldi. 

Çok doğaldır ki, her toplum gibi Kürt top
lumunda da çok farklı düşünceler olacak ve 
kendilerine göre bir siyasal müdahaleciliği 
savunacaklar. Merkezi devletten kısmi kül
türel haklara; otonamiden federasyon, kon
federasyon veya bağımsızlığa kadar, farklı 

görüş ve çözüm önerilerinin Kürt ulusal çev
relerinde olması yadırganamaz, daha doğrusu 
yadırganmamalı. Fakat Kürt halkının özgür 
iradesinin ortaya çıkacağı koşullar ya
ratılmayana kadar, birilerinm kendi çözüm 
önerilerini Kürt halkı adına savunmaya ça
lışmaları, hangi adla olursa olsun yanlıştır. 

Sorunun önemli noktalarından birisi de 
şudu.ı:: Tartışmayı "Kürt halkı için ne daha 
iyidir" ya da "Kürt halkına şunun yararı ola
cağına inanıyorum"dan çıkarıp, açıkça söy
lensin veya söylenmesin, Kürt halkı adına 

davranarak, özgür koşullarda gündeme ge
lecek çözüm önerilerinin biri konusunda 
"Kürt halkı şunu istiyor" demek, aksi dü
şünenleri suçlamak, doğru bir tutum değildir. 
"Ben bunu düşünüyorum", "Kürt halkı için 
bunun yararlı olacağına inanıyorum" de
mekle "Kürt halkı bunu düşünüyor"u ayır
detmek; parti, çevre veya tek tek şahıslar ola
rak hangi çözüm önerileri savunulursa 
savunulsun, bunları sanki Kürt halkı sa
vunuyorrnuş gibi sunmamak en doğru tutum 
olsa gerek. 

Kürt sorununun demokratik ve kalıcı çö
zümü konusunda ulusal demokratik mu
halefet saflarında varolan değişik görüş ve 
çözüm önerilerine karşı, ulusal çıkarları gö
zeterek duyarlı olmak, benmerkezciliği dış
lamak bugün her zamankinden daha önem
lidir. Fakat en azından bunun kadar önemli 
olan bir başka gerçek de var ki, o da; Kürt 
halkının özgür. iradesinin gaspına yönelik 
olarak, kimin tarafından, hangi gerekçe ve 
amaçla olursa olsun boy veren girişim ve ça
balara, ilgili tarafın ulusal mücadeleye ilişkin 
konumuna göre değişen bir yaklaşımla karşı 
çıkmaktır. Kimler tarafından gelirse gelsin 
"irade gaspı" bir çözümsüzlüktür. Çözüm 
Kürt halkının özgür iradesindedir ve bunun 
yolu da özgür bir ortamın yaratılmasından 
geçmektedir. 
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emire 'in 

Kemal Çağlar 

Türkiye'de sistemin askeri , siyasi, 
ekonomik, diplomatik ve ahlaki çü
rüıriüşlük ve tıkanıklığı Cum
hurbaşkanı Demirel'in "Parlamentoyu 
fesh yetkisi" istemesi yle, tartışmasız 
bir gerçeklik olarak somutlanmıştır. 
Demirel'in son çıkışı, Türkiye basını 
ve politik çevrelerinde bir "darbe" söy
lentisine yolaçtı. Demirel'in yarım 
ağızia söylediği şeyler tartışmaların 
biraz daha puslu bir havaya bü
rünmesine yolaçtı. Kitlelerin ."kötünün 
iyisine" ikna edilebilmesi, mecbur bı
rakılması için, artık "darbe" söy
lentileri Demoklesin kılıcı gibi ka
falarda sallandırılmaya başlandı. 
Bugün için aslında resmen olmasa da 
fiili bir darbe ortamının yaşandığı dik
kate alındığında, "darbe" tar
tışmalarının bir yönüyle de hedef şa
şırtma amaçlı olduğunu söylemek 
mümkündür. Türkiye gibi ülkelerde, 
askeri-faşist darbe elbetteki bir ola
sılıktır. Fakat, dünyada değişen süreç, 
devletin tekelci-faşist bir polis devleti 
niteliğini pekiştirmesi, Kürdistan'da 
savaş kurallarını bile tanımayan kirli 
bir yönetim · şeklinin sürüyor olması, 
Türkiye'nin Avrupa'ya entegre olma gi
rişimleri, devletin iç muhalefeti bas
tırmak için darbe "ihtiyacı" duy
mayacak şekilde donatılması vb. 
birçok etken gözönünde bu
lundurulduğunda, bir askeri darbe ih
tiyacının Türk devletince duyulmadığı 
sonucuna varabiliriz. O halde, De
mirel'-in korkusu neydi? Bu, açıktır ki; 
kitlelerin, Kürt halkının "darbesi"nden 
duyulan korkunun dışa vurumudur. 
Çünkü, hem askeri darbelerin bir şeyi 
çözemediği kitlelerin pratiğinde gö
rülmüş, yaşanmış; hem de tüm dev
letten ve kurumlanndan umut ke
silmiştir. İşte Demirel'in ve tekelci 
sermayenin uykularını kaçıran ger
çeklik budur. 

Bunalım, bugün had safhaya var- -
mıştır. Bırakalım hükümeti ya da her
hangi bir düzen partisini; burjuva ba
sınınca yapılan anketler bile, artık 
halkın yüzde 80'inin parlamentoya 

. inanmadığı nı ortaya koyuyor. Yani, re
jimin kalbi olarak gösterilmeye ça
lışılan, MGK'nin yedek gücü "üst 
organ" artık kitleler nezdinde de bir 
çözüm yeri olarak görülmüyor. Bu 
aynı zamanda, tüm düzen partilerinin 
de kitlelerin gözünde, birbiritıcten fark
lı olmayan, hiçbir inandırıcılık ve 
umut vaadetmeyen bir konumda ol
duğunu da gösteriyor. Bu anlamda 
düzen, derin bir siyasal tıkanma için-
dedir. '" 

Ekonomik göstergeler TC tarihinin 
en kötü düzeyini yansıtıyor. Enflasyon 
yüzde 150'1ere dayanmış, büyüme hızı 
sıfırın altında 6 puanı aşan bir dü-

'' 
nı.n"nr.lfl değişen süreç, devletin tekelci-faşist bir polis devleti 

pekiştirmesi, Kürdistan 'da savaş kurallarını bile ta
kirli bir yönetim şeklinin sürüyor olması, Türkiye 'nin 

entegre olma girişimleri, devletin iç muhalefeti has
darbe "ihtiyacı" duymayacak şekilde donatılması vb. 

tken gözönünde bulundurulduğunda, bir askeri darbe 
Türk devletince duyulmadığı sonucuna varabiliriz. O 
iret'in korkusu neydi? Bu, açıktır ki; kitlelerin, Kürt 

"darbesi "nden dLfyulan korkunun dışa vurumudur. 

şüşte, iç ve dış borçlanmalar kat
lanarak büyüyor, işçinin , memurun, 
emekçinin cebindeki para, yan yarıya 
değer kaybetmiş, 5 Nisan Kararları da 
sermayenin nefes almasını sağ
layamamış, Kürdistan'daki savaş 400 
trilyonu bir yılda yutmuş (ki bu, büt
çenin yüzde 40'ı demektir), ulus
lararası platformlarda Türkiye'nin 
kredi limiti ve puanları tekrar dü
şürülmüş, yolsuzluk ve batık kiediler 
milyonlarca doları silip-süpürmüş, 
küçük bir azınlık zevk ii sefa içinde 
milyarları çöpe dökerken, geniş kit
leler, çoğunluk, yoksulluk ve açlıkla 
boğuşur bir duruma gelmiştir. Kı
sacası Türkiye ekonomisi , Cumhuriyet 
tarihinin en geri, en kötü noktalarına 
dayanmış durumdadır. 

Kürt ve Kürdistan sorununu şid
detle, askeri yöntemlerle çözmeyi po
litikasının temeline oturtan devlet; bo
şaltılan 2000'i aşkın böy ve mezraya, 
binleri aşan faili-meçhul cinayete, on
binleri aşan gerilla-sivil Kürt kat
liamına, binlerce insanın zindanlarda 
tutulmasına, işkencelere, tüm şöven, 
ırkçı, imha politika ve uygulamalara 
rağmen; bu sorunun bu şekilde ortadan 
kaldırılamayacağını, "çözülemeyeceği" 
ni kabullenmek istememekte, "ez ve 
çöz" kör politikasında ısrar etmektedir. 
Ve TC' nin _bu tutumu, her geçen gün 
onu daha bir batağa saplamakta, için
den çıkılmaz bir noktaya o sü-' 
rüklemektedir. Yani devlet, tam an
lamıyla bir askeri çıkınazın da 
içerisindedir. 

Kimi ·üst düzey Türk yönetici ve 
politikacılannın da itiraf ettikleri gibi, 
12 Eylül döneminde bile Türkiye açı
sından uluslararası planda bu denli 
dl'şt.alanmışlık, baskı ve çıkmaz ya
şanmamıştı. AGİK'in, ABD Kong
resi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun de
ğişik dönemlerde Türkiye aleyhinde 
aldığı kararlardan sonra; bu kez de te
kelci sermayenin umudunu o büyük . 
oranda' bağladığı Gümrük Birliği gö- . 
rüşmelerinin Mart '95'e ertelenmesi ve 
DEP milletvekillerine verilen ce
zalardan dolayı Türkiye'ye ~ert eleş- · 
tiriler yöneltilmesi de, Türk devleti açı
sından büyük bir diplomatik yenilgiyi 
ifade etmektedir. 

Devlet, tarihinin en önemli dip
lomatik kıskaçlarından birini yaşıyor. 

Peki, yaşanan ahlaki çürümeye, 
toplumsal yozlaşmaya ne demeli? 
Devlet yöneticilerinin, politikacıların, 
askerlerin, sermaye çevrelerinin, sen
dika ağalarının yalan, ikiyüzlülük, do
landırıcılık, yolsuzluk, soygun, çifte 
standart ve savaş tüccarlığını iç içe ge
çecek şekilde, bir yaşam biçimi ha
line getirdikleri bu düzen; kelimenin 
tam anlamıyla her yerden koku veren 
ve her an patlama potansiyelini iç!nde 
taşıyan bir çöplüğe dönmüştür. Işte, 
düzenin bu bütünlüklü çıkmaz ve çü
rüniüşlüğü, Cumhurbaşkanı De
mirel'in "Parlamentoyu fesh yetkisi" is
temesiyle tescil edilmiş oluyordu. 
Demirel'in korkusu, generallerin ya
pacakları bir darbe ile tekrar şapkasını 
alıp gitmesi ihtimalinden değildir. Esas 
korku, bu denli tıkanmış olan sis
temin, sonuçta kitlelerin tüm umut
larını bu düzenden koparıp farklı çıkış 
yollarına onları yöneltmesi; Kürt mer
kezli kitlesel bir "darbenin" ge
lişmesinden kaynaklanıyor. Bugünkü 
parlamento bir bütün olarak, kitleleri 
kandıracak, onları frenleyecek bir ni
telikten uzaklaşrnıştır. Düzeniçi bir 
vitrin değişikliği zorunlu bir hale gel
miştir. 

Kitlelerin arayı§ları yine bu düzen 
içinde eritilmelidir. Işte Demirel'i söz
konusu tutumu almaya yöneiten temel 
gerçeklik budur. 

Demirel, korku ve telaşında ken
dince haklıdır. Bugün, köklü devrimci
demokratik dönüşümler için, ger
çekten de oldukça elverişli bir nesnel 
zemin oluşmuştur. Şayet, Kürt ulusal 
demokratik hareketinin toparlanması, 
Türkiye'deki güçlü, devrimci
demokratik, kitlesel bir muhalefet oda
ğıyla bütünleşebilirse önemli ge
lişmeler yaşanabilir. Ya da Kürt so
runun çözümü doğrultusunda yol açıcı 
adıniların atılması sağlanabilirse; bu, 
Türkiye'deki siyaşal, askeri, ekonomik 
ve toplumsal sorunların geniş kit
lelerin çıkarları paralelinde önemli 
oranda çözümlenmesini de beraberinde 
getirebilir. 

Şu açıktır; Türkiye'deki her şey 
Kürdistan'daki savaşa en
dekslenmiştir; her yol Kürt sorununa 
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çıkıyor. Yani yukarıda sözünü et
tiğimiz tıkanma ve çürümelerin bu bo
yuta varmasında, bugün için ana 
etken Kürt ve Kürdistan sorunudur. El
betteki kapitalizmin yapısal ve ülkesel 
sorunlan ile bunların doğurduğu top
lumsal, askeri, siyasi, ekonomik ve ah
laki çürüme, tıkanma ve yoz
laşmaların da önemi büyüktür. Fakat, 
TC'yi bugün bu boyutta tıkatan, bu
nalımını had safhaya vardıran temel 
etken bu değildir; Kürt sorunudur. Dü
ğümlenme burada yaşanıyor. Enf
lasyonun yüzde 150'lerde oluşunun al
tını kazıyın, karşınıza Kürt sorunu 
çıkar; siyasal tıkanma ve diplomatik 
kıskacın perde arkasına bakın, yine 
Kürt sorunu ile karşılaşırsınız. As
keri iflas ve çıkınazın en büyük nedeni 
de yine bu sorundur. 

Peki, bütün sorunları bir kör
düğüme dönüştüren bu sorunun çö
zümü için, yollar açılamaz mı? Bu el
betteki mümkündür. Bunun için 
Türkiye'de bir devrimi ya da genel bir 
demokratikleşmeyi beklemek ge
rekmiyor. Zaten Türkiye emekçilerinin 
devrim, demokrasi ve özgürlük güç
lerinin içinde bulundukları siyasal ör
gütsüzlük, dağınıklık, güçsüzlük vb. 
faktörler dikkate alındığında, TC. dev
letini zorlamaya aday ana gücün Kürt 
ulusal demokratik hareketi olduğu gö
rülmektedir. 'Bugün Kürt tabusu kırılır 
ve adımlar atılırsa, Türkiye'deki de
mokrasi ve özgürlük kanallarİnda 
büyük atılımlar yaşanabilir. Açıkçası, 
bugün tekelci sermaye devleti için, 
Kürt partisi· kurulması, Kürtlerin ulu
sal demokratik haklarının ger
çekleşmesi yönünde adımların atıl
ması; Türkiye'de bir komünist partisi 
kurmaktan, Türk komünislerine dü
şünce ve örgütlenme özgürlüğü ta
mmaktan daha tehlikelidir. Devlet, so
runu böyle goruyor. Kürtler 
örgütlenme ve düşünce özgürlüğünü 
kazamp, kendi iradelerini özgür bir 
şekilde ortaya kayabilecekleri de
mokratik bir ortam, bir halka ya
kaladıklannda, Türkiye'deki mücadele 
de katlamalı bir yükseliş sürecine gi
recektir. Çünkü Türkiye, demokrasi, 
özgürlük ve sosyalizm güçlerinin ge
lişimine set çeken önemli bir etken 
olan şövenizmin beslenme kaynağı bu 
sorundur. Düğümlenmiş sorunların 
ikili yönü vardır. Bir yönü, Tür
kiye'nin özgül sorunları, bir yönü de, 
Kürt ulusal sorunudur. Düğümün ucu, 
bugün Kürdistan'a kadar uzanrnıştır. 
Her halükarda, ilkin bu alanda adım
ların atılması bir zorunluluk, bir kang
ren olarak ortada durmaktadır. 

Demirel'in korktuğunu başına ge
tirmek görevi tüm demokrasi, öz
gürlük, devrim, kurtuluş ve sosyalizm 
güçlerinin onıuzlarındadır. Kür
distan'da zayıf halka ôerinleştirilerek, 
Türkiye'deki mücadele yük
seltilmelidir. Zayıf halka kırılınca ser
mayenin tüm set çekme girişim ve di
retmelerine rağmen, halklarımız için 
tarihsel adımların önü açılacaktır. 
Tüm güçler, Türk devletinin Kürt ulu
sal demokratik hareketiyle, sorunun 
demokratik çözümü için masayaootur
masını ve ciddi adimlar atılmasını 
sağlamaya yöneltilmelidir. Bu · mü
cadele Türk halkının ö~gürleşmesinino 
kilometre taşlarını örecektir. Kürtlerin 
de, devlete ve dünya kamuoyuna mu7 
hatııp olabilecek, samimi ve kalıcı or
ganlarını, ulusal birlik ruhuyla yıl
ratmaları bir zorunluluk halini 
almıştır. Evet, adımlarımızı sık
laştıralım. Bir Kürtlerden, bir Türk
lerden; kalp sektesi de Demirel ve 
onun devletinden ... 
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O İstarıbul İHD'rıirı "Göç" araştırması sonuçlandı: 

i, sistem i ve 
Haber Merkezi- İHD İstanbul şu

besi Kürt Haklan Komisyonu ta
rafından hazırlanan Kürdistan'dan gö
çettirilen ailelere ilişkin anket raporu, 
28 Ocak'ta İHD il binasında düzenlenen 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna açık
landı. 

İHD, HADEP, TOHA V (Toplumsal 
Hukuk Araştırmaları Vakfı), Tun
celililer Derneği, Tüm Sağlık-Sen, 

Alman lGMT Sendikası yöneticileri, 
sosyalist ve yurtsever basın temsilcileri 
ile zorla göçettirilen yaklaşık 20 ailenin 
katıldığı basın toplantısında, araştırma 

hakkında verilen bilgilerden sonra ya
pılan konuşmalarda, devletin bölgeye 
ilişkin politika ve uygulamalarına de
ğinilerek, yaratılan sonuçlar üzerinde 
ayrıntılı olarak duruldu. Ortaya çıkan 
gerçeklerin, devletin gerek uluslararası 
hukuk normları ve gerekse evrensel in
sani değerler bakımından suç işlediğini 
gösterdiği ve Türkiye halklarının bu 
suça ortak olmaması gerektiği vur
gulanan konuşmalardan sonra, Türkçe 
bilmedikleri için Kürtçe konuşan ve ko
nuşmaları tercüman aracılığıy~a Türk
çeye çevrilen, Bitlis'in Yukarı Olekli ve 
Tatvan'ın Ez köylerinden göç ettirilmiş 
köylülerin anlattıkları dikkat çekiciydi. 
Çektikleri zulüm ve eziyetin adeta yüz
lerinden okunduğu bu insanların . hepsi 
de köylerine, yurtlarına duydukları öz
lemi dile getirdiler. Kendilerine ko
rucıilıigun dayatıldığını, ancak 'bunu 
kabul etmediklerinden dolayı köy
lerinin tamamen yakıldığını söyleyen 
köylüler, İstanbul'da çok zor koşullarda 
yaşam mücadelesi verdiklerini , ko
şullar oluştuğunda ülkelerine dönmek 
istediklerini söylediler. 

İHD İstanbul şubesi Kürt Hakları 
Komisyonu'nun; yaşadıkları top
raklardan metropollere göç eden ai-

Jelerin sosyo-ekonomik durumunu; göç 
nedenlerini, göç sonrasında qıet
ropollerde karşılaştıkları sorunları, 
hangi koşullarda ve nerede yaşamak is
tediklerini saptamak amacıyla yaptığı 
araştırmanın sonuçlarının kamuoyuna 
açıklandığı toplantıda, rapor hakkında 
geniş bilgi verildi. · 

Rastlantısal örnekleme tekniğiyle 
yapılan anket çalışmasına dayanan 

.. . .. .. ' . -

araştırmanın, planlanan 6 ilden (İs
tanbul, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve 
Ankara) yalnızca 3 ilde (İstanbul, Mer
sin ve Bursa) gerçekleştirilebildiği, 

3258 kişiden oluşan 341 aileyi kap
sadığı ve deneklere (görüşülen ki
şilere) 41 soru yöneltildiği belirtildi. 

Çalışmanın ortaya koyduğu so
nuçların değerlendirildiği "Bulgular ve 
yorumlar" başlıklı bölümde, özetle şu 
görüşlere yer verildi: 

"Araştırmaya katılan aile tem
silcilerinin 9 78.3'ü çucuklarının 'Kürt
çe eğitim' görmesini istiyor. Ana dilde 
eğitim talebinin bu oranda olması , göç 
ettirilmiş ailelerdeki ulusal demokratik 
taleplerin güçlü olduğunu gösterir. 

"Dikkat çekici diğer bir bulgu ise; 
araştırmaya katılan bireylerin, ço-

· cuklarının yalnız 'Türkçe eğitim' gö,r
mesini istememesidir. Bunun en önemli 
nedeni; araştırmaya katılan aile tem
silcilerinin, devlet politikasına duy-
du!darı tepkidir. · 

Anketİ cevaplandıranlar içir,ıde yeni 
göç edenlerin oranının yüksekliği, zorla 
göç ettirme · politikasının giderek . yo
ğunlaştığının işaretidir. 

Göç eden ailelerin % 90.8'i doğ

rudan baskıya maruz kalmıştır. % 
9.2'sinin de yaşanan bu ortamda bas
kıdan · etkilenmemiş olduğu söy
lenemez. 

Devletin baskısının sürekli, sis
temli, yaygın ve çeşitli olduğu gö
rülmüştür . 

Devletin zorla göç ettirme po
litikasının en çarpıcı sonuçlarından 

biri, iki toplum arasındaki güvene da
yalı ilişkilerin giderek bozulmasıdır. 

Kürtler, göç edecekleri ili seçerken, ön
celikle akrabalarının olduğu yerleri ter
cih etmişlerdir. Göç ettikleri yerlerde, 
sadece Kürt olduklarından dolayı, iş ve 
ev verilmemiştir. 

5 Yıl ve öncesi göçlerde 'ekonomik' 
nedenin % 25.5 olduğu görülürken, son 
yıllara doğru göç nedeninin % 74.6 ora
nında 'güvenlik' ve 'savaş' olduğu gö
rülmüştür." 

Göç eden aileler, yoğun bir yok
sulluk içindedir. Bunda en önemli 
etken; ailelerin öncelikle can gü
venliklerini düşünüp alelacele gelmiş 
olmalarıdır. Aileler, birikmiş ola
naklarını tüketme noktasında ol
duğundan, durumları giderek kö
tüleşmektedir. 

Göç eden aileler, metropollerde de, 
Kürt olduklarından dolayı devletin çe
şitli baskılarıyla karşılaşmışlardır. 

Göç eden ailelerin % 97.3'ü, ya göç 
etmeden önce yaşadıkları yerde, ya da 
Kürt Federe Devleti'nde yaşamak is
temektedirler. Bulunduğu metropolde 
yaşamak isteyen aile temsilcisi sayısı, 
sadece 'l"dir. Bu oranlar, Kürtlerin, Tür
kiye'nin batısındaki durumunu çarpıcı 

bir şekilde göstermektedir. Kürt insanı, 
Türkiye'nin batısında toplumsal ve eko
nomik açıdan güvencede olmadığını 

düşünmektedir. 

Göç eden ailelerin sorulara verdiği 
yanıtlar, taleplerini ' yeterince gös

. termektedir. Bu aileler, İnsan Haklan 
Evrensel Bildirgesi'nde ifadesini bulan 
haklarını talep edecek bilinç düzeyine 
ula§mışlardır. Bu insanların, Tür
·kiye'nin batısında ve bugünkü şekliyle 
Kürt illerinde, en temel hak olan 'ya
şama hakkı' başta olmak üzere, ev
. rerisel insan hakları çerçevesinde ya
şamadıkları görülmüştür_" 

.. 

İl 
İlçe 
Köy 
Mezra 

Ekonomik 
Sağlık 
Eğitim 
Savaş 
Güvenlik 
Diğer 

Topraksız 
0-5 dönüm 
6-20dönüm 
21-50 dönüm 
51 ve üstü 

Evet 
Hayır 

Türkçe 

• 

Kürtçe 
Türkçe-Kürtçe 
Diğer 

Apartman dairesi 
Gecekondu 
Çadır 
Diğer (Dük

kan,Inşaat vb.) 

Evet 
Hayır 
Yanıt yok 

8.2 
15.5 
71.6 
4.7 

12.6 
2.2 
1.7 

58.1 
16.7 
8.7 

20.6 
10.9 
24.8 
18 
25.7 

99.1 
0.9 

0.0 
79.5 
16.4 
4.1 

32.2 
53.2 

1.2 
13.4 

88.7 
9.2 
2.1 
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Vildan Tanrıkulu 

Kürt kimlikli "Türkiye vatandaşı" 
olmanın tutkah aranıyor 
Çözüm dayatıyor. Çözüm aranıyor. Çözüm tartışılıyor. 

Çözüm bulunamıyor. Çözümsüzlük yeni kurbanlar istiyor ve alı
yor. Çözümsüzlük yeni ortaklar arıyor. Yeni ortaklar, is
temeyerek de olsa, çözüm arayanlar arasından da çıkabiliyor. Ve 
çözümsüzlük derinleşiyor. 

Neden? 
İsmi konulınayanın, coğrafyası belirlenmeyenin, hakkı 

ve hukuku anılmayanın çözümü aranamaz, tartışılamaz ve 
bulunamaz. 

Devlet ağırlıklı yanı ile "terör" ya da "Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu" sorunu diyor. "Yeni Cumhuriyet'çiler" , en sağından en 
soluna, Kürt sorunu diyorlar. Hak ve hukuku, coğrafyası belli ol
mayan bir kimlik sorunu! Cengi Çandar uyarıyor. Aman sorunu 
bir bölge sorunu yapmayın , Türkiye'yi bölersiniz! Tansu Çiller 
"Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyene"yi tutkal 
diye ileri sürüyor. Cengiz Çandar'ın söylediğine siyasal bir ifade 
veriyor. Temelde farklı değil. Önce çözümü arananın ne ol
duğunda mutabakat sağlanmalı . Bölge sorıinu mu, kimlik sorunu 
mu, terör sorunu mu, Kürt ve Kürdistan sorunu mu? 

Çözüm arayanlardan bir kesimin çözümsüzlüğe ortaklığı 
nasıl oluyor? İşte birkaç örnek: Abdullah Öcalan önce kendisini 
ulusun temsilcisi , hem de tartışılmaz temsilcisi ilan ederek ve 
kendi siyasal programını bir kenara bırakıp, herkesten önce 
Clinton'a, Kohl'a, Major'a ve Mitterand'a güvence vererek, ken
disini birliğin tutkah olarak ortaya atıyor. Sadece PKK adına ko
nuşabileceğini ; ne bu satırların yazarı olan Kürdün, ne de Kürt 
ulusunun milyonlarca diğer üyesinin sözcüsü olmadığını , kim
senin kendisine böyle bir yetki vermediğini unutuyor. HADEP, 
Yeni Değişim ve Demokrasi Hareketi gibi çevreler, çözüm ta
rafının bir bileşeni olmayı, çözümün tutkatı olmaya tercih edi
yorlar. Realite Press, "Kürt kimlikli özgür yurttaş" diye bir tut
kal üretiyor. Kürtler adına siyasal iktidar olmaktan feragat 
ediyor. Kürtlerin, yıllardır siyasal iktidar mücadelesi yü
rQttüklerini ve siyasal iktidar olma haklarını unutuyor. Kürt de
mokratik platformu "Kürtlerin ezici çoğunluğu hiçbir zaman ay
rılmak istememişlerdir" biçiminde bir tutkal üretiyor. Ama, 
Kürtlerin büyük bir çoğunluğunun 72 yıllık TC tarihinin hiçbir 
döneminde ne istediklerini -bugün dahi- özgür olarak söylemek 
imkanına sahip olamadıklarını unutuyor. Tümünün ortak yanı 
çözümün asli tarafının bileşenleri olarak bile dikkate alın
madıklarını unutmalarıdır. 

Adlandırılmadan ve anılmadan çözilim ek. istenenin bir 
geçmişi var. Çözüm isteyenler tarafından da unutulan ve 
çözüm için unutulmaması gereken bir geçmiş. 

Kısaca şöyle; 
Dün yok idik. Zamanla, kuyruklu Kürt olduk. Türk boy

larından Kürt kökenliler olduğumuz " kanıtlandı." Yavaş yavaş 
Kürt oluyoruz. Dün ağa, bey ve şeyhler önderliğinde, laiklik ve 
cumhuriyete karşı şeriat ve saltanatı savunduğumuz iddia edi
lerek katledildik. Bugün "bölücülük" yaptığımız için kat
lediliyoruz. Dün bir~k olamadığımız için "birleştirildik" Bugün, 
bin yıldır birbirimiz ile içiçe geçtiğimiz, etle tırnak olduğumuz 
için, "birliğimiz" bozulamaz. 

Kürt oldı.ık. Kürt kimlikli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmak üzereyiz. Hak ve hukukumuz ile değil, yasal güvencelerle 
değil ; kimliğimizi kullanarak ve en önemlisi de kendi coğ
rafyamızda değil. 

Ve bu.gün gelinen nokta: Çözüme tutkal aramyor. 
Bu noktaya ulaşmamız kolay olmadı. Tırnak ile kazıdık ge

linen bu noktayı. Ahmede Xanl'nin Mem G Zln'i ile, Mikdat Be
dirxan'ın Kürdistan gazetesi ile, Şeyh Sait ulusal başkaldırısının 
yarattığı değerler ile, Dersim'de ana rahminden süngü ile çı
karılan çocukların ve analarının kanlarının kırmızıya boyadığı 
Murat'ın suları ile, Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin değerleri ve 
anıları ile, 1959'da karanlığı yırtan Kürt aydınlarının cesareti ile 
bugünlere vardık. Kürt olduk. Zindanlarda yazılan "brina reş" 
ile, sokaklarda meydanlarda haykırılan "doğuya jandarma, ka
rakol, batıya fabrika yol", "Yıkılsın sömürgecilik, yaşasın ba
ğımsızlık", "Kurdara Azadi" sloganlarıyla, daha nice trajediler 
ve başarılar ile Kürt olduk. Ulus'ta Atatürk heykclini görünce 
heyecandan titreyen Kürt gençlerini, kendi toplumu ve kim
liği ile tanıştırarak bugünlere geldik ve Kürt olduk. 

Çözüme tutkal aranıyor, ama yapıştırılacaklardan biri 
ortada yok. Kürtler yok. Yasalar da yok. Kürtlerin siyasal 
iradesi yok. Yasalar yasaklıyor. Hapiste, sürgünde; yasadışı, 
maşa, terörist. Kürdistan diye bir coğrafya yok. Yasalar coğ
rafyayı da yasaklıyor. Kürtlerle Türklerin birliği, Türkiye 
ile Kürdistan'ın siyasal bir coğrafya olarak birliğini sağ
lamak için, tutkal aranıyor ise, önce Kürtlerin ve Kür-
distan'ın da masaya taşınması gerekir. . .. 

Bütün "Türkiye"de eşit vatandaş. Niye bu cömertlik. Once 
siyasal değil, ama coğrafi sınırlarımızda Kürt olalım. Ve Kürt 
olarak anılalım. Coğrafyamızın -birlikte ya da ayrı- siyasal sı-
nırlarını ve de ismini tespit etmek zor olmaz. · 

Herkes, önce ne ve nereli olduğuna karar versin. Sonra, 
çözümü tartışarak ':~ arayarak çözüm üretsin. Ben Kürdüm 
ve Kürdistanlıyım. Once bunu belirleyelim. Sonra kiminle ve 
nasıl birlikte yaşayacağımıza ya da yaşayabileceğimize hep 
birlikte karar verelim. "Arayan m eviasım da belasını da 
bulur" denir. Kürt halkı, belasını çok gördü. Ve göre göre 
bu günlere geldi. Şimdi sıra mevlamızı bulmakta. Ve bu
lacağız. 
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İkibine beş kala, Türkiye'de 
düşünce özgürlüğü hala yok. Ko
nuşan bir Türkiye'den söz edi
liyor. Ama konuşanların sayısı 
bir elin parmağını geçmiyor. Ko
nuşma cesaretini gösterenler, ya 
bir öcü gibi gösterilerek siyasetin 
güctürnündeki bağımlı yargının 
onune çıkarılıp ağır cezalara 
maruz bırakılıyorlar ya da "faili 
meçhul" bir cinayetin kurbanları 
arasına katılıyorlar. 

Hele konu Kürt ve Kürdistan 
sorunuysa ya da Kemalizm ve din 
meselesi ise, işte kıyamet o 
zaman kopmaktadır. İşte o zaman 
şöven duygular daha bir ka
barmakta ve galeyana gelip sai
dırma tehlikesi gündeme gel
mekte. Ve işte o zaman 
"hoşgörü "n ün sınırı karşınıza di
kilmekte ve militarizmin "cum
huriyet" savcıları devletin örgütlü 
pençesini size yöneltmektedir. 

Bu konularda konuşanlar ya 
medyanın hışmına uğrayıp, basın 
yayın araçlarıyla afaroz edilirler 
ya da gerici ve şöven güçler ta
rafından linç edilme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalırlar. Bu Tür
kiye'nin sıradan günlük olay
larından sayılmakta ve bu nedenle 
de fazla yadırganmamaktadır. 
Türkiye'de "yadırgama" kavramı 
zaten unutulmuş nice kavramlar 
arasındaki yerini çoktan almıştır. 

Kürf olduğu halde uzun yıllar 
Kürtlüğünü "askıya alan", Av
rupadaki muhtelif edebiyat top-
lantılannda Avrupalı ga-
zetecilerin "Kürt müsün?" 
sorularını geçiştiren, Kürtlere 
karşı sürdürülen imha ve inkar 
politikasına karşı yıllarca suskun 
kalmayı tercih eden, ancak son 
yıllarda, hangi gelişmelerin et
kisiyle olursa olsun, tutumunu de
ğiştiren ve bu yönüyle oldukça 
saygıya değer bir gelişme içine 
giren Yaşar Kemal, son olarak 
Alman Der Spigel dergisinde ya
yımlanan Kürtlerle ilgili bir ya
zısı nedeniyle haftalarca Türk ba
sını ve köşe yazarları tarafından 
topa tutuldu. Bir iki cılız sesin dı
şında sağcısı, "solcusu", dinci si, 
liberali tarafından eleştirildi; 
adeta "Sen de mi be Yaşar 
Kemal?" denildi. Kimi onun bu 
tutumunu "Nobel edebiyat ödü
lünü almaya yönelik bir yatırım" 
olarak değerlendirdi, kimi "benim 
tanıdığım Yaşar Kemal bu değil" 
türünden serzenişlerde bulundu. 
Kimi de Kürt kökenli olduğu 
halde Türk diliyle yazdığı ro
manlarından dolayı, uluslararası 
planda ün kazanmasını alay ko
nusu yaptılar. Bir zamanlar Kültür 
Bakanlığı yapan Ahmed Taner 
Kışialı bile kendi köşesinde sözü 

Yaşar Kemal'in 
geçmişte Kürt
lükten utandığına 
getiriyor ve "eski 
Yaşar'ımı is
tiyorum" diye ba
ğırıyor. 

Yaşar Kemal 
Der Spigel der
gisinde şunları 
yazmıştı; "TC 
kurulduğu 29 
Ekim 1923 ta
rihinden bu yana, 
kendi içindeki in
sanlara baskı ve 
vahşet uygulayan 
bir sistem yarattı. 
TC Anadolu 
halklan üzerinde bir tiranlık 
kurdu." 
. Yaşar Kemal'in bu sözlerinde 
herhangi bir abartı yok. Ağzına 
ve diline sağlık Yaşar Kemal. 

Yaşar Kemal'in egemen sis
teme ilişkin bu saptaması, aslında 
yeni ve orijinal bir şey değil. 
Buna benzer belirlemeler yıllarca 
Jegal-illegal Kürt örgütleri ta
rafından söyleniyor, yazılıyor. 
Yeni olan, yalnızca bu saptamaya 
artık Yaşar Kemal'in de sesli ola
rak katıldığını ilan etmesidir. 
Yaşar Kemal uluslarası düzeyde 
bir üne sahip olduğu için, onun 
söylediklerinin sözkonusu alan
larda yaratacağı etkiden kor
kuluyor. TC'nin ve Kemalistlerin 
de korkusu buradan geliyor ve 
bunun için ona saldırıyorlar. 

Eğer Mustafa Kemal'in ya
rattığı sistemin sonucu böyle ol
masaydı, Yaşar Kemal'in yazısı 
da tartışmalara neden olmazdı, 
herhalde. Eğer Mustafa Kemal'in 
yarattığı sistemin sonucu olmazsa 
bugün Kürt ve Kürdistan söz
cükleri resmi Iiteratürde yasak du
rumda olmazdı. Cumhuriyet dö
nemi bu konuda Osmanlı 
Sultanlığının gerisinde sayıyor. 
Eğer Kürtler, Sason'da, Piran'da, 
Ağrı'da, Dersim'de baş
kaldırmışsa bunu yine 29 Ekim 
1923'te eksik ve aksak bir biçimde 
kurulan cumhuriyet sisteminde 
aramak gerekir. Eğar bugün Tür
kiye'nin Avrupa Birliği'ne ve 
Gümrük Birliği'ne girilmesi en
gelleniyorsa,eğer bugün Tür
kiye'de 6 ayda bir Dışişleri Ba
kanı değişiyorsa, bunu yine 
cumhuriyet sisteminin Kürt hal
kını inkar ve ulusal demokratik 
haklarını gaspetme politikasında 
·aramak gerekir. Eğer bugün "İkin
ci Cumhuriyetçiler" diye bir olgu 
ortaya çıkmışsa, bu yine Ata
türk'ün kurduğu !.Cumhuriyetin 
gerçek bir cumhuriyet olmadığını 
gösteriyor. Kısacası, yaratılan ve 
varolan cumhuriyet öyle bir cum
huriyettir ki, milletleri ezen, ter
cümanları dinlemeyen, hür-
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riyetleri ortadan kaldıran bir 
baskı aracına dönüşmüştür. 

Yaşar Kemal'in Türk diliyle 
roman yazmasını alay konusu 
yapan bazı köşe yazarları acaba 
Kürtçenin yasaklanması ayıbıyla 
birlikte yaşadıklarını biliyorlar 
mı? Yaşar Kemal her ne kadar 
Türk dilinde romanlarıyla ulus
lararası bir üne kavuşmuşsa da, 
romanlannın çoğu Kürtler ve on
ların yaşamlarını anlatıyor. Kürt 
olmayan birinin, bu temaları bu 
kadar ustaca işlemesi oldukça 
güçtür. 

Bugün geç de olsa Yaşar 
Kemal gibilerin farkına var
dıkları gerçeklikleri bugün sesli 
ve etkili bir biçimde haykırmaya 
başlamışlar ve bu da devleti ve 
Kemalistleri korkutuyor, onları 
köşeye sıkıştırıyor. Kürtlük duy
gusu köreimiş yüzlerce aydın, 
bugün bilimde, kültürde, si
yasette, müzikte, sporda ve ben
zeri alanlarda resmi ideolojiye 
hizmet etmektedirler. Onlar da er 
veya geç bir gün kendi ger
çekliğine varıp suskunluklanını 
bozarak haykırmaya baş
layacaklar ve Türk devletinin 
Kürt halkına karşı uyguladığı in
karcı ve asimilasyoncu politikaya 
karşı çıkarak bu politikayı teşhir 
edeceklerdir. Yaşar Kemal gibi 
aydınların bu onurlu tutumu, 
kendi gerçekliğine varmamış ay
dınların suskunluklarını bozup 
çağa ilişkin sorumluluklarını ye
rine getirme sürecine ka
tılmalarını hızlandıracaktır, kuş
kusuz. O zaman devletin paçaları 
öyle bir tutuşur ki, eğer bugün bu 
insanlar kendi halkına karşı iş
lenen cinayetlere, sürgünlere, köy 
boşaltmalara, inkar ve imha po
litikasına karşı sessiz kalmayı 
yeğliyorlarsa, bu devletin kural 
tanımaz baskısından ileri geliyor. 

Bu baskı ortamını demokratik 
bir ortama dönüştürmek için 
Yaşar Kemaller'in çoğalması di
Ieğiyle ... 
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Devrimci 
Ulusal 
Gençlik: 

Ortak mücadele için 
görev başına! 

Haber Merkezi- Devrimci Ulusal 

Gençlik tarafından "Yurtsever
Devrimci Kürdistan Gençliği" 
başlığıyla yayınlanan Ocak '95 tarihli 

bildiride. Kürdistan gençliğinin. bugün 

zor koşullar altında da olsa zulme, sö
mürüye ve sömürgeciliğe karşı direniş 
bayrağını dalgalandırarak. tarihsel gö
revlerini yerine getirme so

rumluluğuyla karşı karşıya olduğu 

vurgulandı. 

Bildiride. içine girdiği çıkınazın de
rinleşmesiyle daha bir azgınlaşan sö
mürgeci devletin. tüm olanaklarını se
ferber ederek ulusal direnişi kırmaya 

çalıştığına dikkat çekilerek. siyasi gö

rüşü ne olursa olsun tüm yurtsever 
gençlik kesimlerinin . "düşüncede öz

gürlük. eylemde birlik" şiarıyla. bir an 

önce direnişçi bir atılım sürecine gir

melerinin zorunlu olduğu belirtildikten 

sonra şu görüşlere yer verildi: 
"Yurtsever-devrimci gençliğimiz. 

özellikle son yıllarda mücadele saf

larında ortaya çıkan tıkanıklık ve en
gellerin aşılması için, geçmiş pratik 

deneyimlerden dersler çıkararak 

günün koşullarına uygun kollektif 
eylem biçimlerini hayata geçirmeli ve 

dağınık olan gençlik potansiyelini biz-

zat somut mücadele koşulları içe
risinde toparlamalıdır. Özellikle okul

larda, gerek gerici çevrelerin ve 

gerekse bizzat devletin yoğun sal

dırıları sonucu gerçekleşen umut
suzluk ve demoralizasyonun ancak 

ve ancak her türden dargrupçu yak
laşımların bir kenara bırakılıp, ülke çı

karlarının esas alındığı ortak ça

lışmalarla ortadan kaldırılabileceği 

artık herkesçe kavranmalıdır. 
Bizler Devrimci Ulusal Gençlik 

olarak. dünya görüşü ne olursa olsun. 
Kürdistan'lı gençliğin tüm kesimleri ile 
ülke çıkarlarımızı ortak payda alan 

mücadeleci ve ilkeli biriikiere her 
zaman olduğu gibi bugün de hazırız. 
Okullarda ve yaşamın diğer alan

larında. gençliğimize dayatılan tes
limiyet ve yılgıı:ı.lık politikalarını ber

taraf edip aktif ve kararlı bir direnişi 
boyutlandırmak amacıyla ortak mü

cadelede yer almaları için genç
liğimize çağrıda bulunuyor ve görev 
başına diyoruz! 

Yurtsever KürdistanGençliği! 

Devrimci mücadele. düz bir hat 
üzerinde hiçbir enğelle karşılaşmadan 
devam eden bir süreç değildir. Ter
sine içinde sayısız zorluğu taşır; mü
cadele veren güçler. bazen hiç bek
lenmedik bir anda darbeler yiyerek 
dağılma ve gerileme durumuna dü
şebilir. zamanla zikzaklar çizerek 
veya engebeler aŞarak sancılı dö
nemler yaşayabilirler. Ama tarihsel 
deneyimler ve diyalektiksel gelişim ya
sası . bizlere tüm bunların geçici ve gö
receli olduğunu göstermektedir. Bu 
yüzden geçici duraksamalar bizleri yıl
dırıp karamsarlığa düşürmemeli ve 
devrimci zoru da içeren ulusal kur
tuluş mücadelemizin ergeç sömürgeci 
zoru yenerek bizleri zafere gö
türeceğini bir an için bile olsa unut
mamalıyız. 

Değişik yöntem ve . araçlarla sür
dürülen mücadelemiz elbetteki teorisiz 
gelişemeyecektir. Devrimci teorinin 
pratikten çıktığt ne kadar doğruysa, 

devrimci teori olmadan da devrimci 
eylemin olamayacağı bir o kadar 
doğrudur. Bu yüzden büyük fe
dakarlıklarla mücadele safiarinda yer 
alan ülkemiz gençliği, başarının temel 
güvencelerinden biri olan devrimci te
oriyi kavramak için de canla başla ça
lışmaktan kaçınmamalıdır. 

İnsanlık tarihi boyunca süzüle sü
züle gelişip gelen. en devrimci teori 
olan bilimsel sosyalizm. bu bağlamda 
mücadelemizi aydınlatan bir me
şaledir. Nihai zaferin ancak ulusal kur
tuluşun toplumsal kurtuluşla bü
tünleştirilmesiyle gerçekleşebileceği ve 
toplumsal kurtuluşa giden yolun da 
ancak ulusal kurtuluş mücadelesi sü
recinde atılacak temel adımlarla ha
zırlanabileceği gerçekliğinden ha
reketle, sosyalizmi bugün de bir 
mücadele rehberi olarak kavramanın 
daha bir anlamlı olacağını bilmeliyiz. 

Sosyalistlerin siyasal birliğinin ya
ratılması yönünde yapılan son ça
lışmaların bizlere verdiği coşkuyla. 

halkımızın ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelesinde vazgeçilmez bir 
bileşen olan Kürdistan gençliğinin ha
reket birliğinin sağlanması için. Dev
rimci Ulusal Gençliğin tüm potansiyeli 
ile mücadelenin ön saflarında yer ala
rak. tarihsel misyonunu yerine ge
tireceğinden hiç kimsenin kuşkusu ol
masın!" 

Welatpareze heja 

M ele Zeki Adlig 
Ji aif hezen neyare gele Kurd ve 
hate şehfd kirin. Ew di dille gele 
Kurd de we her bijf 

Şuayip Adlig 

• S. Bengin 

Kendi ulusunu sevmek, onun ba
şarılarına sevinmek, herkesin doğal 
hakkıdır. Ancak böylesi duygulara, 
başka ulusların acı ve gözyaşları pa
hasına ulaşmayı insani değerlerin ek
sikliği olarak görmek· gerekir. Cehalet 
ve gerikalmışlık ile ilgili, hatta onun 
sonucu olan bu durum, geri kalmış 
toplumlarda açık bir genel ulusal dav
ranış olarak kendisini göstermektedir. 
Bir ulusun başka ulusun böylesi dav
ranışiarına maruz kalması büyük bir 
şansızlıktır. 

Sözü Çeçenistan'daki savaşla 

açmak istiyorum. Çeçenistan'da "Yelt
sinci demokrat" , azı lı bir anti ko
münist ve karşı devrimci olan Du
dayev, 21 Ağustos 199l'de Çeçen 
Parlamentosu'na tanklı-toplu saldırı 
sonucu iktidar oldu. Ne pahasına olur
sa olsun komünistlerden kurtulmak ve 
ele geçeni savunmak için Yeltsin kliği 
tarafından Dudayev'e bol miktarda 
tank, top ve diğer ağır silahlar bı

rakıldı. O zamandan beri, başta ko
münistler olmak üzere, karşıtlarını bu 
silahlarla susturdu . Bir eşkiyalar hü
kümeti ile ül-

büyüktür. Bu, Ruslar'ın sivil ya
şamdaki demohatik olgunluğunun gü
cünü göstermesi geleneğidir. Tür
kiye'de bir subay çıkıp böyle bir şey 
söylese, ertesi güne kalmadan kurşuna 
dizi! ir. 

Bugün 19 Ocak 1995 ve İsveç'in 
bütün sabah gazetelerine konuyla ilgili 
şöyle bir haber ulaşmış: Rus analar, 
gidip kendi oğullarını savaş cep
hesinden kaçırıyorlar. "Bizler ço
cuklarımızın böyle anlamsız bir sa
vaşta ölmelerine izin veremeyiz 
demişler." Doğrusunu söylemek ge
rekirse, · haberi okurken içim burkuldu 
çünkü benim ülkernde de bir savaş 
var. Benim ülkernde de savaşanların 
anaları, babaları var. Benim ülkernde 
birileri için "elin ülkesi"dir deniliyor. · 
Birileri benim ülkernde insan öl
dürüyor ve kendileri de ölüyor. Hemen 
orada karşılaştırma yapmamak elde 
değil. Rus ana budur, Türk ana da 
"oğlum vatan uğruna şehit düştü bir 
tane daha olsa onu da gönderirim" 
diyor. Tiginçtir, baba da, "oğlum öldü, 
bana silah verin ben de gideyiın" diyor. 
Bu pantaleyınon tipi insanlar, hala Tür
kiye'de mevcutlar. 70 yıl kadar önce 

Yaşanan savaşa karşı k;eyi yönetti. 
Ulke eko-

Rusya'da da mev
cuttular. 

Haberi oku-

nomisini askeri 
amaçlarla kul
landı ve daha 
çok silahlandı. 

Çeçenistan 
işte böyle bi
rinin ön
derliğinde 
Rusya ile, yani 
eski suç or
taklarıyla sa
vaşa tutuştu. 

Çeçenistan'daki 
yönetimin ka
rakteri ne olursa 
olsun, Rus hü
kümetinin Çe
çenistan'a karşı 
yürüttüğü sa
vaşın, her şeye 

tutum almak, çocuklarının 

Kürtlere karşı yürütülen kirli 
savaşta ölmeZerini engellemek 
ıçın Türk anne ve babalar 
artık seslerini yük
seltmelidirler. Rus anneterin 
daw:anışını Türk anneler 
örnek almalıdır/ar. Kimlerin 

duğum zaman, sa
bahın saat al-
tısıydı ve 
yanımda İsveç'Ii 
iş arkadaşlarım 
vardı, kendimi tut-
mak ve duy-
gularımı gös-
termernek için 
özellikle gayret 
ettim, ama ·yine de 
yüzümü üzüntü 
sardı. Allahtan ki 
sabahın bu ilk sa
atleri üzüntünün 
yüze vuran renk
lerini gizliyor. 
Daha sonra, dü
şününce, geri kal-

çıkarlarına, niçin sa-
vaştıklarını görmek du-
rumundadırlar. Kürt halkının 
Türk anne ve babalarından 

beklediği bu soylu davranıştır. 

rağmen canavarlık olduğu açıktır. 

Çünkü bu savaşın amacı, ezmek ve 
diz çöktürmektir. Dünya, bu konuda 
hemfikirdir. Azımsanamayacak kadar 
Rus 'un da böyle düşündüğünü sa
nıyorum. Yeltsin ve onun hü
kümetinin, bunun tersini düşünmesi 

bu gerçeği değiştirmez. Her kesimden 
insan çıkıp "bu yaptığınız çılgınlıktır, 
ne diye gidip elin memleketinde sa
vaşıyorsunuz, ne diye bizi oralara ·öl
meye _ ve öldürmeye gön
deriyorsunuz?" diyebiliyor ve buna 
göre de eylem geliştiriyorlar. Elin 
memleketine savaşa gönderilen as
~e:lerin anaları, ilk bir kaç gün İçe
rısınde savaşı durdurmak için ko
miteler kurup, sokaklara ve meclisin 
karşısına çıktılar . Gösteri ve yü
rüyüşler yaptılar. "Domuzlar, bunu 
yanınıza bıralcmayız" diye bağırdılar. 

Babalar da Rusya'nın dört bir ya
nında, insanların yakasına yapıştılar, 
toplantılar düzenleyip "bir şeyler 

yapın, bu kanlı savaşı durdurmak için 
bir yol bulun" dediler. Bu ayrıntılar 

Türk basınına yansımıyor belki , "yan
sımaması gerekir." Subaylar, mil
letvekilleri, hukukçular ve aydınlar 

Rus ulusu ve dünya televizyonları kar
şısına çıkıp ve bunları söylüyorlar. 
Bu, "geri kalmış" olduğu söylenen 
Rusya'da, insan sevgisinin, hukukun 
evrenselliği anlayışının ve ulus olarak 
uygar olma gücünün kendisini oös
terebildiği anlamına geliyor. Bu"' bi
lince ulaşmada, Sovyet düzeninin rolü 

mışlığın, ce
haletin ve kör miiiiyetçiJioin 
pençesinde kıvranan "Türkiye'Ii İn
sanlar"dan böyle soylu bir davranışın 
beklenemiyeceği sonucuna vardıın. 

Orada, insanlık canavarlaşmıştır. Tek 
tük sesler ise bunu değiştirmeye yet
miyor. 

Daha beş-on yıl öncesine kadar, 
çoğu kimse için "Kürtler" yoktu. Bir 
Isınail Beşikçi'nin gürül gürül du
yuluyordu. Şimdi ise bir kısım oku
muşlar, Kürtler yoktur demeye sadece 
utanıyorlar. Çünkü artık Kürtler var 
demek yasak da değildir. Ama or
talama bir vatandaşı bırak, Siyaset 
Meydanı Programı 'na çağrılabilecek 
kadar "bilgili" biri bu konuda "hepimiz 
bir devletin vatandaşıyız, bir bayrak 
altında yaşıyoruz, o halde herkes 
Türk' tür." diyebiliyor. Peki sormak oe
rekir: Niçin Bulgaris.tan'daki herkes 
Bulgar değil? Orada da herkes bir dev
Ietin vatandaşıdır ve sadece bir bay
rağı vardır. Yunanistandakilere ne de
meli? 

Yaşanan savaşa karşı tutum 
almak, çocuklarının Kürtlere karşı yü
rütülen kirli savaşta ölmelerini en
gellemek için Türk anne ve babalar 
artık seslerini yükseltmelidir: Rus an
nelerin davranışını Türk anneler örnek 
almalıdırlar. Kimlerin çıkarlarına, 

nıçın savaştıklarını görmek du
rumundadırlar. Kürt halkının Türk 
anne ve babalardan beklediği bu soylu 
davranış tır. 
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Yıllardır devlet 'tarafından zulme uğ
rayan, hor görülen ve mezhep kış
kırtıcılığının gerekçesi olarak kullanılan 
Alevilik ve Aleviler üzerinde yeni oyunlar 
oynanıyor. Sömürgeci Türk Devleti; Dersim, 
Maraş, Sivas, Erzincan, Elazığ, Çorum kat
liarniarına rağmen alevi dedeleri basamak 
yaparak alevilere yeni bir oyun oynamak için 
Ozal aracılığıyla yeni bir süreci başlattı. 

TC'nin uzattığı eli sıkan alevi dedeler, 
bununla sömürgeci devlete önemli bir hiz
met sundular. Zira şu anda bu sürecin var
dığı sonuç, bu el sıkışmanın bir hizmet ol
duğunu kanıtlamıştır. TC'nin alevi 
dedelerle el sıkışmasının, Sıvas'ta 37 aydın 
ve sanatçının devlet güctümünde diri diri ya-. 
kılması ile ne anlama geldiği bir kez daha 
kanıtlandı. 

TC, sadece Kürt halkının demokratik is
temlerini dile getiren Kürt milletvekilierine 
15'er yıl ceza verirken, 37 kişiyi ·sivas'ta diri 
diri yakanların büyük kısmını heraat ettirip, 
bazılarını ise idamla yargıladığı halde 3 ile 
15 yıl arasında komik cezalara çarptırdı. 

Yıllarca alevileri baskı altında tutan TC, 
neden alevi inancına yasal bir güvence sağ
lamadan, dedeler vasıtasıyla alevilere el uza
tarak, cem evleri ve benzeri örgütlenmeleri 
teşvik etti. 

Hiç de dostça olmadığı başından 'beri 
belli olan bu politika, hangi süreçte gündeme 
getirildi? Alevilere ilişkin politikanın gün
deme getirildiği bu süreç, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesi açısından .son derece 
önemlidir. Ve böl-parçala-yönet anlayışının 
bir kez daha salınelenmesinden başka bir 
şey değildir. 

Yeni süreç alevilere karşı öteden beri 
uygulanmakta olan politikadan vazgeçildiği 
anlamına gelmiyor. Aksine, gelişen Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi'ni engellemenin bir ge
reğini ifade ediyor. Sıkıyönetim, Ola
ğanüstü Hal, koruculuk, kontrgerilla, özel 
tim gibi oluşumlarla UDM'ye saldıran ancak 
hedefine ulaşamayan TC, bu kez de alevileri 
Kürt ulusuadan soyutlamak ve ona karşı 
kullanmak için, kendi güctürnündeki cem ev
leri ve benzeri örgütlenmeleri gün
demleştirdi. 

Halbuki aleviler, 1990'lara kadar de
falarca zulme ve katliamlara, inançlarından 
ötürü maruz kaldılar. Bütün bu zulme karşı 
örgütlenm~yi akıllarından geçirmeyen alevi 
dedeler, Ozal'ın hatırını kırmamak için 
adeta yarışa girdiler. Sadece son bir yıl içe
risinde, Almanya'da, yüz civarında alevi 
dernek oluşturdular. Yurtsever güçler ta
rafından gerçekleştirilen alevi örgütlenmeler 
de vardır. ,Yurtsever temelde oluşturulan bu 
örgütlenmeler ulusal demokratik mü-

cadelenin birer parçası durumundadır. 
Alevi dedeler ve onların çevreleri ta

rafından oluşturulan cem evleri ve der
neklerin büyük bir kısmında, Dersim Kat
liarnı'nın mimarı M. Kemal'in resimleri 
asılıdır. TC konsolosluklarında çalışan ve 
özde MiT görevlisi olan bazı kişilerin bu 
derneklerin bir kısmıyla ilişkisi olduğu ve 
dernek faaliyetlerini yönlendirici rol oy
nadıkları bilinmektedir. Diğer yandan 
TC'nin, alevilerin de Diyanet İşleri'nde tem
sil edilmelerinden sözetmesi boşuna de
ğildir. Bilinen Kemalist politikaya göre; 
halka bir din gerekli ise bu, devlet gü
dümünde olmalı ya da bir siyasal inanç ge
rekliyse o da devletin güctümünde olmalıdır. 
Bu anlayışa uygun olarak alevilik de devlet 
güctümüne alınmak isteniyor. Ne yazık ki, 
Alevi Dedeler de TC'nin bu arzusuna önayak 
olmuş durumdalar. 

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın öncülük et
tiği ulusal başkaldırılardan ders almayan 
Alevi Dedeler, Şırnak, Lice, Kulp, Cizre ve 
Hazro'nun yakılıp yıkılınası karşısında ses
siz kalırken , en son Dersim köylerinin ve or
manlarının aynı akıbete uğramasına nihayet 
tepki gösterdiler. Sanki Dersim Kürdistan 'ın 
bir parçası değilmiş, oradaki aleviler de 
Kürt değillermiş gibi bir aymazlık örneği 
sergilediler. TC'nin amacını anlamamak için 
kör olmak gerekir. TC, mevcut alevi po
litakasıyla, Kürt halkını bölüp parçalayarak 
birbirine karşı kullanmayı ve bir kesimi pa
sifize ederek diğer kesimi etkisizleştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu gün ışığı gibi ortada 
olan bir gerçekliktir. 

Alevi dedelerin gerçekleri görmeleri için, 
yeni Dersiml~r, Maraşlar ve Sivaslar'ın ya
şanması gerekmez. Alevi inancının özgürce 
ifade edilebilmesine olanak tanınınalı ancak 
bunun TC'nin politikalarına alet edilmesine 
karşı çıkılmalıdır. Alevi inancın özgürce ve 
yasal bir zeminde g~liştirilmesi ise, ulusal 
demokratik hareketimizin başarıya ulaşması 
ile mümkündür. 

Alevi dedeler ve onlara yakın çevreler, 
TC'nin oynamakta olduğu oyunları boşa çı
karmak için kendilerini yeniden gözden ge
çi~~lidirler. Aksi taktirde çok geç olabilir. 

Ote yandan, Kürdistanlı yurtsever güç
lere, aydınlara ve demokratlara da bu ko
nuda önemli görevler düşmektedir. Mevcut 
alevi örgütlenmelerle ilişkiler geliştirilerek, 
TC'nin politikaları boşa çıkartılmalı ve bu 
kurumlar ulusal demokratik birer mevzi ha
line dönüştürülmelidir. Bulunduğumuz 
süreç, ya Seyit Rıza'nın ya da Diyap Ağa'nın 
tarunu olmayı , bir başka deyişle onurlu ya 
da onursuz olmayı dayatmıştır. Kürdistan 
halkının birliği ve mücadelesini sekteye uğ
ratacak her türlü girişim boşa çıkarıldığında 
hedefe ulaşmak mümkün olabilecektir. 

1-15 Şubat 1995 

Trajik bir fıkra ve gerçekliğinliı 
M. Ali Yıldırım 

Yıllar öncesinden devletlerini 
kurmuş uluslar kendi "ulusal bü
tünlük ve çıkarları" sözkonusu ol
duğunda, sağcısından solcusuna 
kadar, birlik ve bütünlük içinde ha
reket ederken, Kürtler ne yapıyor? 

Bugün Kuzey ve Güney Kür
distan'a baktığımızda, akıl ve man
tığın kabul edemediği gelişmelere 
tanık oluyoruz. Güney Kürdistan'da 
KDP ve YNK arasında meydana 
gele.n çatışmalar sonucu ölenlerin 
ve yaralananların sa-

dirn." Evren bile çok bozulur. 
"Neden her havuzun ba~ında bir 
bekçi bekliyor da, bunların başında 
kimse yok. Yoksa bunlar torpilli mi
dirler" diye sorunca rehber hemen 
araya girerek "efendim bunlara 
bekçi gerekmiyor. Çünkü birisi çık
mak istediğinde başkaları aya
ğından tutup geri çekiyorlar. Onlar 
birbirinin bekçisidir" der. 

Bugünkü durumumuza bak
tığımızda gerçekten düşmanın bi
zimle uğraşmasına hiç gerek yok
tur. Çünkü biz birbirimize 
yetiyoruz. 

Biz Kürtlerin 
yısı, belki de Sad
dam rejimine karşı 
verdikleri savaşımda 
şehit düşenlerden -
toplu kıyımlar hariç
daha fazladır. 

İnsan ister is
temez onlara şunu 
demek zorunda ka
lıyor: Siz o kadar 
kahramansanız, 

Ulusun kurtuluşu 
ulusal birlikten 

geçer. Onun için bir
birimizin bekçiliğini 

bırakalım. Ben-

Güney'deki du
rumları ortadayken 
Kuzey'deki durum 
da ne yazıkki pek 
parlak değil. Ben
merkezci anlayış 
hiçbir kural ta-
nımıyor. İleride 

gidin Kerkük'ü ve 
Musul'u düşmandan 
kurtarın. Binlerce 
insan aç sefil ya
şarken , silaha har
cadığınız parayla on-

cilliğin, ben
merkezciliğin za
manı değil. Gün, 

birlik ve dayanışma 
günüdür. 

onarılınası zor 
yanlışlar ya-
pılıyor. İki sene 
önce oluşturulan 
"Ulusal Meclis" 
(KUM), fıyaskoyla 
sonuçlanmasına 
karşın , bundan 

ların daha iyi yaşamasını 
sağlayacak koşulları sağlayın. Bu 
insanların yaşamını zehir etmeye ne 
hakkınız var? 

·Ama, ne gezer. Kötülük ve kıs
kançlık, birbirinin mezarını kazmak 
konusunda Kürtler dünya şam
piyonu iken, bunları beklemek ha
yaldir. Doğrusu Kürtler birbirinin 
"bekçi"sidirler. Bekçilik ile ilgili 
üretilen bir fıkra biz Kürtlerin du
rumunu açıklaması bakımından an
lamlıdır. Fıkra şöyle: 12 Eylül cun
tası mimarı Kenan Evren, öbür 
dünyada cehennemİ görmek ister. 
Evren'in isteği kabul edilir. Etrafta 

. gezinirken,bir havuzda · ateş içinde 
insanların yandığını görür. Ha
vuzun başında ise bir bekçi bek
lemekte ve havuzdan çıkmak is
teyenleri tekrar havuza 
batırmaktadır. Evren refakatçisine 
"bunlar hangi millettendir?" diye 
sorar. "Müslüman olmayanlardır" 
cevabını alır. Hemen yanıbaşında 
aynı şekilde başka bir havuz ve ba
şında bir bekçi görür. "Bunlar hangi 
millettendir?" sorusuna "bunlar 
müslüman ancak müslümanlık g-ö
revini yerine getirmeyen kişilerdir" 
cevabını alır. Biraz ötelerinde yine 
bir havuz ve insanlar içinde ya
nıyorlar ama başlarında hiç bekçi 
yok. "Bunlar hangi rnillettendir?" 
diye sorunca rehber ona hemen 
cevap verir; "bunlar Kürttürler efen-

dersler çı-
karılmadan , "sürgün parlamentosu" 
kurulması girişimleri yapılıyor. 
Kimler, nasıl, kirninle kuruyor bu 
"Meclis"i? Böylesine önemli bir ku
rumun oluşturulması basite alı
nacak bir şey değildir . Benim bil
diğim, Ulusal Kongre, Meclis, 
Parlamento; adını ne koyarsak ko
yalım bir ulusal otoriteyi yan
sıtmaktadır ve bu da ulusu temsil 
eden parti, örgüt, demokratik, aka
demik ve mesleki kurum ve ku
ruluşların hatta, belli başlı tek tek 
kişilerin iradesiyle oluşur. Tek bir 
örgütün kuracağı ulusal meclis veya 
parlamento olsa olsa parti meclisi 
·veya parlamentosu olur. 

Bir ulusun geleceğini il
gilendiren böylesine ciddi olu
şumları, dargrupçu çıkarlarla ze
delemeye ulusal otorite olabilecek 
kurumları ulusal ve uluslararası ka
muoyu nezdinde yıpratmaya kirn
senin hakkı yoktur. Toplumun ge
leceğini belirlemek adına telafisi 
mümkün olmayacak yanlışlıklar ya
pılmasına ileride kimse mazeret uy
duramaz. Bu nedenle ulusal iradeyi 
ve ulusal çıkarları her şeyin üstünde 
tutmak, mücadelenin olmazsa olmaz 
koşulu olmalıdır. 

Ulusun kurtuluşu ulusal bir
likten geçer. Onun için birbirimizin 
bekçiliğini bırakalım . Bencilliğin, 
benmerkezciliğin zamanı değil. 
Gün, birlik ve dayanışma günüdür. 

Kadının\ 
toplumsal 
mücadeledeki 
yeri 

kadınlar kadın sorununun gün
celleştiği bugün politika ve mü

cadelelerini yeniden gözden geçirmek 
durumundadırlar. 

cadelesinde erkeklerle birlikte sayıca 
az olsa da, yerini alarak sisteme yö

nelmiştir. Günümüzde geçmişteki mü
cadelenin birçok söylemini kendi sı

nıfsal çıkarları doğrultusunda 
kullanan ancal{ sorunun özünü ve ta

rihsel geçmişini kavramayan ve bu 
nedenle de sistemle sorunu olmayan 
kadın hareketleri doğmuştur. Tüm 
kadın hareketlerinin bazı ortak he
defleri olmasına rağmen. çözümü 

yolu da daha güçlü örgüdenmek ve 
daha güçlü politikalar üretmektir. 

Dünyadaki sosyalistler aleyhine olan 
hızlı değişim sonucu ortaya çıkan ör
gütlenme ve politika üretimindeki sı
kıntılar bu mücadelenin güçlü bir bi-

Jiyan Kotan 

Kadınların sosyalist kimlikli tarihsel 
mücadelesi ve burjuva kadınların 

kendi çıkarlarına bunu keşfetmesiyle 
kadın sorunu günümüzün "yükselen 

değerleri" arasına girmiştir. Sosyalist 

Kadın ve erkek arasındaki sömürüye 
dayalı ilişki. üretim ilişkilerinin de
ğişmesiyle başlamıştır. Bugün top

lumun yarısını oluşturan kadınlar ata
erkil toplum düzenine geçişle birlikte 

"cinsler arasındaki sömürünün" ev
rensel ezilmişliğini yaşamaktadırlar. 
Sınıfsal ve ulusal sömürünün erkek 

egemen düzeni beslernesiyle kadının 
ezilmişliği daha da artmaktadır. 

Kadın sorununun tarihsel köklerini iyi 
kavrayan ve çözümü buradan yola çı
karak üreten sosyalist kadın hareketi 
bugüne kadarki kadın mücadelesine 

önderlik etmiş ve sosyalizm mü-

farklı yerlerde arayan hareketlerin bir
likte hareket etmesi mümkün değildir. 

Bu bağlamda bu hareketler sosyalist 
kimlikli hareketleri de pasifize etmek 
ve sistemi güçlendirmek görevini ye-

rine getirmektedirler. Bu hareketlerin 
güçlenmesi ve sistemi beslemesini 

boşa çıkarmak gerekmektedir. Bunun 

leşeni olan kadın mücadelesinin de en 
önemli sorunudur. Kadınların bu alan

daki çabaları ve atacakları her adım 
sosyalist mücadeleye de güç ka

zandıracaktır. Bugün bu sorumluluğa 
sahip kadınların yapacakları her gün

künden daha önemlidir. Kadınlar 
artık mücadele içerisinde erkeğe 
omuz veren "fedakar kadın" ko-

numundan kurtulmalıdır. Önce kendi 
örgütlülüğünü oluşturmak ve bu yolla 
sosyalist mücadeleye güç katmak zo-

rundadır. 
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Medya Güneşi 

1-15 Şubat 1995 

DİYARBAKIR (Medya Güneşi)- Di
yarbakır Bölge Barosu yönetimi ta
rafından, 12 Ocak 1995 tarihinde "Ulusal 
ve uluslararası hukuk mevzuatı kar
şısında Kürt realitesi ve mevcut 
durum" başlıklı rapor Cum
hurbaşkanı Süleyman Demirel ve 
TBMM Başkanı Büsarnettin Cin
doruk'a sunuldu. 

Kürt sorununun, TC devletinin ku
ruluşundan bu yana devam eden bir sorun 
olduğu ve 1984'den bu yana ülkede orta 
ölçekli bir savaşa dönüştüğü ifade edilen 
raporda, 2000'li yıllara yaklaşırken insan 
haklarının artık hiçbir ülkenin kendi iç so
runu olarak kabul edilmediği belirtilerek 
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti de taraf ol
duğu anlaşmalarda uluslararası hukuk 
kurumlarının denetimini kabul etmiştir. 

Bu çerçevede BM, Avrupa Konseyi, Av
rupa Insan Hakları Komisyonu ve Divanı, 

AGIT gibi kurumlar ve bu kurumların tabi 
olduğu sözleşmeler sorunTJn çözümünde 
anahtardırlar" denildi. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Eko
nomik Sosyal ve Kültürel Haklar Ulus
lararası Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi , Helsinki Sonuç 
Belgesi, Paris Şartı gibi temel insan hak
larına ilişkin uluslararası sözleşmelerin 

konuyla ilgili hükümlerinin maddeler ha
linde yeraldığı raporda, bu anlaşmalara 

taraf olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi 
iç h~ukunu bu anlaşma hükümlerinin ge
~e~enne göre düzenlemediği ve iç hu
kukun üzerinde yeralan uluslararası hukuk 

.kurallarına uymadığı ifad~ edildi. 
Raporda, Türkiye Cumhuriyeti Ana

yasası'nın kendisinin, Kürt sorununun de
mokratik çözümüne engel teşkil ettiği 

vurgulanarak ''Anayasa'nın başlangıç bö
lümünden başlamak üzere temel hakları 
düzenleyen hükümler ile siyasi partilere 
ilişkin hükümler Türkiye'nin taraf olduğu 
sözleşmelere ·aykırıdır" denildi. 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası, 

2908 Sayılı Dernekler Yasası, Vakıflar 

Yasası, 1587 S~yılı Nüfus Kanunu'nun 
16. maddesi, Soyadı Yönetmeliği'nin 5. 
maddesi, 5442 Sayılı İller İdaresi Ka
nunu'nun 1/D-2 maddesi, TC Ana
yasası'nın 42. maddesi, 2823 Sayılı Ya
bancı Dil Eğitimi ve Oğretimi 
Kanunu'nun 2JA ve 2JC maddeleri, 3713 
Sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8/1 
maddesi, 5680 Sayılı Basın Yasası'nın 

alanı Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Mardin, 
Siirt, Urfa, Van, Batman, Şırnak, Muş, 

Bingöl illerini kapsayan ve I984 'te ku
rulan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mah
kemesi, 1989 yılına kadar tek mahkeme 
olarakfaaliyetlerini sürdürürken, 1989 yı
lında 2 No'lu DGM, 1993 yılında 3 No'lu 
DGM, 1994 yılında da 4 No 'lu DGM ku
ruluyor. Olayların artmasıyla mah
kemelere intikal eden dava dosyalarının 
sayıca kabarmasına paralel olarak, mah
keme sayıları da arttırılmış, 5 ve 6 nolu 
DGM'lerin kurulması için de başvuruda 
bulunulmuştur " denilen raporda mah
kemelere intikal eden dosya sayısı, mah
kemelerce açılan dava sayısı ve aleyh
lerinde dava açılan sanık sayısının yılda 

yıla artış gösterdiği ve büyük boyutlara 
vardığı rakamlarla gözler önüne seriliyor. 
Buna göre; Diyarbakır DGM C. Sav
cılığı'na 1984 yılından 1. Ekim 1994 ta
rihine kadar intikal eden dosya sayısı sü
rekli artış göstererek toplam 25 bin 243'e • 
ulaşırken, aynı dönemde Diyarbakır'da 

kurulu bulunan 1, 2, 3, 4, No'lu 
DGM'lerde açılan dava sayısı ise, yine 
sürekli artış göstermiş ve toplain 1 O bin 
306'ya ulaşmıştır. Yine aynı dönemde 
aleyhlerine dava açılan sanık sayısı da 34 
bin 147'dir. Ancak bu rakamlara Kolluk 
Kuvvetleri'nin çeşitli nedenlerle gözaltına 
alıp serbest bıraktığı, yerel savcılıktarla 
DGM C. Başsavcılığı'nın haklarında ta
kipsizlik kararı verdiği sanıklar dahil de
ğildir. Bu sayıların da saptanması du
rumunda 1984-1994 yılları arasında 

yaklaşık 60 bin kişinin Diyarbakır 

DGM'lerinin yetki alanına giren yerlerde 
gözaltına alındığı ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca Diyarbakır DGM'lerinde du
ruşma/arı devam eden tutuklu sanık sa
yısı yaklaşık 3 bin civarındadır. Di
yarbakır E-Tipi Cezaevi 12 Eylül 
döneminde bile, yargılanan insanlar için 
yeterli olduğu halde bugün tutuklular için 
yetersiz hale gelmiş, tutuklular Urfa, Adı
yaman, Antep, Mardin, Elazığ ve Bingöl 
Cezaevleri'ne dağıtılmış/ardır. 

Yukarıda belirtilmiş olan sayılar Di
yarbakır DGM'ye intikal eden dosyalar ile 
ilgilidir. Çatışmaların Kars, Ağrı, Ar
dahan, Erzurum, Tunceli, Erzincan ve 
Sivas bölgesine kayması sonucu bu yer
lerdeki dava/ara bakmaya yetkili Erzincan 
ve Kayseri DGM'lerdeki dosya sayısı da 
eklendiğinde, sorunun çarpıcı boyutu 
daha net olarak ortaya çıkmaktadır. 

3111 maddesi, 
3257 Sayılı Si
nema, Video ve 
Müzik Eserleri 
Kanunu, 2559 Sa
yılı Polis Vazife 
ve Selahiyetleri 
Yasası , 3984 Sa
yılı Radyo, TV 

1984 ile 1 Eylül 1994 tarılıleri .arasında 

Yine resmi 
verilere göre, 2 
bin 200 ci
varında köy ve 
yerleşim birimi 
yakılmış, bo
şaltılmış ve bo
şalmış, bu yer
leşim 
birimlerinden 
de çatışmaların 
yaşandığı kent 
ve ka
sabalardan-yak
/aşık 2 milyon 
insan göçetmiş; 
bu insanlar gö-

Yasası'nın 4/T 
maddesi başta 
olmak üzere Ana
yasa ve diğer ya
salarda yeralan 
hükümlerin mad
deler halinde ele 
alındığı raporda, 
bu yasalann kı-

gerçekleşen olaylara ilişkin devlet 

kayıtlarına geçen veriler şöyle: 

Olay sayısı: ll bin 110, 

Olen sivil saxısı :- 3 bin 302, 

Ölen 8Üvenlik 8Örevlisi saxısı: 2 bin 657, 

Ölen PKK'li sa:ı::ısı: 6 bin 7072 

Yaralı PKK'li sa:ı::ısı : 2152 

Sa~ Xakalanan PKK'li saxısı: bin 636, 

Teslim olan PKK'li sayıs: 867, 

sıtlayıcı, keyfi ve yoruma açık nitelikte 
oldukları vurgulandı. 

çettikleri yer
lerde konutsuzluğa ve açlığa mahkum o(
muşlardır. Göçeden bu insanların 

sorunlarıyla ilgilenen tek bir makam bu
lunmamakta, ayrıca kimliklerinden dolayı 
da göçettikleri batı bölgelerinde yerel ma
kam/arın baskısıyla karşılaşmakta ve 
günlük işlerde çalışmaları en
gellenmektedir." 

Yargı boyutu 

Son bölümü sorunun yargı boyutuna 
ayrılan rapor, ülkede yaşanan yargıya 

ilişkin sorunları irdeliyor. Bu bölümdeki 
bilgi ve görüşler ise özetle şöyle: "Yetki Son 2 yılda 3 bin'e yakın insanın faili 

meçhul bir şekilde öldürüldüğü , bu ci-

9 

O Diyarbakır Bölge Barosu Başkanı Av. Hüseyin Tayfun: 

Hukuk ibiaDerine her zaman tepki göstereceğiz 

Medya: Sayın Tayfun, Cum
hurbaşkanı Demirel ile gö
rüşmenizde hangi konuları gün
deme getirdiniz, ne gibi taleplerde 
bulundunuz? 

· H. Tayfun: Cumhurbaşkanı ile 12 
Ocak günü yaptığımız görüşmede 

avukatlar ve baro olarak mesleki so
runlarımız, bölgemizdeki hukuk ih
laiieri başta olmak üzere güncel bir 
takım sorunlar üzerine görüştük ve 
tespitlerimizi aktardık. Ayrıca de
mokratikleşme ve hukuk devletinin 
kururnlaşması için anayasal ve yasal 
değişikliklerin neler olabileceğine iliş
kin bir raporu da kendilerine sunduk. 

Medya: Bölge Barosu adına ya
pılan görüşmede, Cumhurbaşkanı 

tarafından nasıl karşılandınız? Dile 
getirdiğiniz sorunlara karşı De
mirel'in tavrı ne oldu? 

H Tayfun: Cumhurbaşkanı ta
rafından nazikçe, kapıda, ayakta kar
şılandık; ancak talep ve görüşledmiz 
konusunda açık ve kesin bir yaklaşımı 
olmadı. Talep ve görüşlenınizi in
celeteceklerini söyleyerek, daha önce 
kamuoyuna da yansıyan beyanları yö
nünde açıklamalarda bulundu. 

Medya: Görüşmenin pratik bir
takım sonuçlara yol açabileceğini 

düşünüyor musunuz? 
H. Tayfun: Biz Cumhurbaşkanı 

ile görüşme talebinde bulunurken 
bunun pratik sonuçlarının olmasını el
bette istiyorduk. Ancak görüşlerirnizi 
iletmemizin pratiğe yansımalarının 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gör
mek için öncelikle bu görüşmenin ya
pılması gerekiyordu; ve bütün talepleri 
Cumhurbaşkanı'na aktaracak daha 
etkin bir kurum bulunmadığından yan
sımasını bulsun ya da bulmasın bu so
rumluluğu üstlenmek zorunluluğu his
settik. 

Herşeye rağmen görüşmenin ya
rarlı olduğu kanaatini taşıyorum. 

Ancak politik bir kuruluş olmadığımız 

nayetlerin faillerinin ortaya çı

karılamadığının da vurgulandığı raporda, 
son bir yılda Diyarbakır Barosu'na men
sup, 30 civarında avukatın soruşturmaya 
uğradığı ve aleyhlerine dava açıldığı, ya
sadışı bir şekilde gözaltına alındığı ve tu
tuklandığı belirtildi. Yine aynı dönemde 
Kürt kökenli 6 avukatın Elazığ, Tatvan, 
Viranşehir, Ankara ve İstanbul kent
lerinde faili meçhul cinayete kurban gittiği 
hatırlatılarak başta bölgede yaşayanlar 

olmak üzere avukatların can güvenliğinin 

ıçın, kendimizi ön planda göstermek 
gayesi de taşımadığımizdan görüşme 
sonrasında gazete ve TV. mu
habirlerinin özel görüşme taleplerini 
yerine getirrrıedik. 

Medya: Hükümet ve devlet yet
kilileri nezdinde bu türden başka gi· 
rişimleriniz de olacak mı? 

H. Tayfun: Güncel konular, yö
redeki şartlar bizi bu görüşmeye zor
ladı. Şartlar gerektirdiği sürece böylesi 
görüşme taleplerimiz olabilir. Cum
hurbaşkanı ile yaptığımız görüşme ile 
aynı günde, görüşlenınizi Meclis 
Başkanı'na da ilettik. 

Medya: Anayasa d~ğişikliği ko
nusunda bazı gelişmeler yaşanıyor. 
Bölge Barosu olarak konuyla ilgili 
bir çalışınanız var mı? 

H. Tayfun: Anayasa değişikliği 

yönünde baromuzun da tespitleri var
dır. Buna ilişkin görüşlenınizi Cum
hurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na sun
duğumuz raporlarda dile getirmiştik. 

Medya: Bölgede yaşanan hu
kuksuzluklara karşı diğer sivil ör
gütlerle birlikte etkili bir karn
panyada bulunmak gibi bir projeniz 
var mı? 

H. Tayfun: Siyasal kişi ve ku
ruluşlarla aynı konuma düşmernek 

kaydıyla yasalanmızın imkan verdiği 
ölçüde hukuk ihlaiierine karşı Baro 
olarak, insan olarak, yöredeki olum
suzluklardan etkilenen bir kuruluş ola
rak her zaman tepki göstereceğiz. 

kalmadığına dikkat çekildi. 
Raporun son bölümünde "Yukarıda 

aktarılan tablo ortaya koymaktadır ki; yıl

larca uygulanan politikalar sorunu çö
zememiş, aksine ağırlaşmasına ve daha 
karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. 
Kürt sorunu, bir asayiş sorunu değildir. 

Asayiş sorunu olarak görüp buna uygun 
çözümler üretmek çözümsüzlüktür. So
runun hukuki ve siyasi birçok yönü vardır. 

Yapılacak iş, sorunu bu şekilde görüp 
buna uygun çözümler aramaktır. " denildi. . 
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Kürt ulusal sorunu ve 
. 

metroiJollerdeki Kürtler 
Cemal Özçelik 

Burjuva liberal Türk aydınlarının 
öteden beri dile getirdikleri; üniter dev
let çatısı altında Kürtlere kültürel ve 
etnik kimlik haklarının verilerek bu so
runun çözüme kavuşturulması ge
rektiği biçimindeki yaklaşımlar, yavaş 
yavaş kimi "liberal" Kürt aydınlarında 
da yankısını bulmaktadır. 

Eski bağımsızlıkçı, yeni liberal
üniter devletçi Kürt aydınlarımız, · 
"yeni" fikirlerini "koşulların değiştiği" 
söylemiyle haklı çıkarmaya ça
lışmaktadırlar. Bunlara göre, özellikle 
son dönemlerde çeşitli sebeplerle batı 
illerine akınaya başlayan Kürt nü
fusunun yoğunlaşması, ayrı devlet 
kurma talebinin maddi temelini ortadan 
kaldırmıştır. Yine bu görüşe göre, 
metropole göçen nüfusun bağımsızlık 
talebi kalmayacak ve daha çok kültürel 
haklarla, etnik kimliğine sahip "özgür 
yurttaşlar" olarak yaşamak is
teyeceklerdir. Bu yüzden siyasi olu
şumlar da bu durumu dikkate alarak 
bağımsızlık taleplerinden vaz
geçmelidirler. 

Çok makul ve gerçekçi görünen bu 
yaklaşım, acaba bizim ülke ve halk 
gerçekliğimizi ne oranda yan
sıtmaktadır? Ve yine bu yaklaşım 
ulusların "kendi geleceklerini tayin 
hakkı" ilkesiyle ne oranda uyuş
maktadır? Bu sorulara somut ko
şulların somut tahlili çerçevesinde yak
laşılmadığı takdirde üretilecek tüm 
fikirlerio havada kalacağı ve subjektif 
niyetlerden öte bir anlam taşımayacağı 
ortadadır. O halde sorunun adını ve bo
yutlarını doğru bir şekilde ortaya koy
maya çalışalım. 

fı!.üfus sorunu mu? 
Ulke sorunu mu? 

· Bugün burjuva libenil çevrelerin ço
ğunlukla "Kürt sorunu" dediği; Kürt 
devrimci çevrelerinin ise ''Kürdistan 
sorunu" olarak niteledikleri Kürt ulusal 
sorununun iki farklı boyutu vardır: 
nüfus ve ülke boyutu. Birinci çevre 
nüfus sorununu, öteki ise ülke so
rununu esas almaktadır. Sorunun bu iki 
boyutu bir bütün olarak algılanamazsa 
buna uygun gerçekçi çözümler de üre
tilemez. 

Ülke boyutunu esas alarak Kürt ulu
sunun bağımsız devlet kurma dahil 
kendi geleceğini tayin etme hakkını sa
vunanlar; tarihi, sosyal, iktisadi, siyasi 
vb. sebeplerle ülke topraklarnı ter
kederek Türkiye'nin (ve dünyanın) de
ğişik yerlerine göçetmek zorunda kalan 
ve sayıları milyonlarla ifade edilen 
Kürt nüfusunun varlığını gözardı et
miyorlar. Tersine bir yandan bir bütün 
olarak halkımızın kendi kaderini tayin 
hakkı için mücadele verirken, öte yan
dan ülke topraklarının dışına gö
çetmek zorunda kalmış nüfusun ulusal
Kültürel ve yerel-yönetsel özerk
liklerinin elde edilmesi için de savaşım 

yürütmektediri er. 
Fakat nüfus sorununu esas alan li

berallerimiz, Kürt ulusal sorununu bü
tünüyle ülke zemininden soyutlayıp, 
"muhacir" konumuna düşen bir kitlenin 
etnik sorunu derecesine in
dirgemektedirler. İşte "Kürt kimlikli 
özgür yurttaş" gibi talepler de, mu
hacirleşmiş ve başka etnisiteler içe
risinde eritilmiş topluluklar için istenen 
talepler olmaktan öteye bir değer ifade 
etmez. Bu çevrelerin, Kürtlerin kimi 
hakları için sürdürdükleri çabalara, tüm 
eksikliklerine rağmen değer vermekle 
birlikte; onların ülke gerçektiğimizi yok 
saymalarının, ciddi yanlışlıklar ve ge
leceğe yönelik tehlikeli yaklaşımlar 
içerdiğini de vurgulamak gerekir. 

Azıcık tarih bilinci olan herkes, ra
hatlıkla şimdiye kadar hemen hemen 
tüm ezilen-bağımlı ve sömürge halk
ların, benzer sebeplerden ötürü kendi öz 
topraklarını terkederek başka yerlere 
göçettiklerini veya sürüldüklerini bil
mektedirler. Bize ezilen-sömürge bir 
ülke gösterin ki nüfusunun bir kısmı, 
hatta önemli bir kısmı ülke top
raklarını terketmiş oimasın! 

Sömürgeci güçlerin ulusal de
mokratik muhalefeti ezmek için bin
lerce köyü yakarak ve halka yönelik 
kirli savaş yöntemlerini kullanarak mil
yonlarca insanımızı batıya göçet_tirmesi 
elbetteki bağımsızlık mücadelesıne vu
rulmuş bir darbedir. Ama Kürt ulusal 
muhalefeti de bu durumu gerekçe gös
tererek hemencecik bu talebinden vaz
geçerse, devletin bizi sürüklemeye ça
lıştığı noktaya kendi ayağıınızia 
gitmiş olmayacak rnıyız? Zaten devlet 
de artık eskisi gibi tümden inkarcı yak
laşımlarla işin altından kal
kamayacağını iyice farketmiş ve kimi 
kırıntılar vererek sorundan kurtulmayı 
planlamaktadır. Bı,ınun için de ilkin ulu~ 
sal hareketi şiddete başvurarak ezmeyı 
ve kitlelerde yılgınlık yaratarak en az 
bakla yetinmelerini sağlayacak bir psi-
kolojik ortam oluşturmayı he-
deflemektedir. Kürt liberallerimiz, 
acaba kayıtsız şartsız tek taraflı ateş
kes talebi ile, bağımsızlık hedefini bir 
kenara bırakarak "Kürt kimlikli özgür 
yurttaş" talebine sarılmakla; devletin 
öteden beri yaratmak istediği süreçle 
paralellik içine girmiş olduklarını gör
müyorlar mı? 

Üniter devlet altında 
sorun çözümlenemez 

Kürt sorunu, parçalanarak sö
mürgeleştirilmiş bir ulusı.in kendi ge
leceğini tayin etme sorunudur. Bu yüz
den bir halkın veya ulusun egemenliğini 
ifade eden merkezi-üniter devlet sistemi 
altında Kürt ulusal sorununa bir çözüm 
aetirilemez. Bu sistem en iyimser bir 
durumda, ancak halkımızın en acil 
kısmi taleplerini karşılayabilir. Oysa 
bir ulusun kendi kaderini tayin ede
bilmesi, ancak ayrı bir devlet kur
masıyla mümkün olabilir. Kendi ken
dini yönetemeyen bir ulus, kendi 

burjuva liberal çevrelerin çoğunlukla "Kürt so
' dediği; Kürt devrimci çevrelerinin ise "Kürdistan so
' olarak niteledikleri Kürt ulusal sorununun iki farklı 

vardır: nüfus ve ülke boyutu. Birinci çevre nüfus so-
u öteki ise ülke sorununu esas almaktadır. Sorunun bu ' bir bütün olarak algılanamazsa buna uygun ger-
çözümler de üretilemez. 

kaderini nasıl tayin edebilir? ipleri baş
kasının elinde olan bir halk, istediği 
kadar kimlik haklarına sahip olsun ve 
istediği kadar "özgür yurttaş" olsun, 
nasıl olur da; toplumsal, ekonomik, si
yasal vb ." statüsünü kendi ulusal çı
karlarına göre şekillendirebilir? 

Bu bağlamda liberallerimizin içine 
düştüğü handikap gibi YHD lideri 
Cem Boyner'in üniter devlet çatısı al
tında Kürt sorununu çözüme ka
vuşturacağı yönündeki iddiası da 
büyük bir demagojidir. Kürt sorununun 
gerçek çözümü, ancak onun bir ulusal 
sorun olduğu gerçekliğinin kabulüyle 
sağlanabililir. Halkımızın temel so
runları ulusal ve ülkesel bütünlüğü 
inkar edilerek çözümlenemez, tersine 
böylelikle sorunlar, daha bir karmaşık 
hale getirilerek içinden çıkılmaz bir du
ruma sokulur. 

Neden bağımsızlık? 

Ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadelelerinde, en ufak bir demokratik 
hakkın bile elde edilmesinin çok ağır 
bedeller gerektirmesi veya çok ağır be
dellerin ödenmesine rağmen elle tutulur 
kazanırnların sağlanamaması, bazen 
halk kitlelerinde olduğu gibi halkın 
öncü gücü olma iddiasıyla ortaya çıkan 
siyasi yapılanmalarda da bir yılgınlık 
ve umutsuzluğun boy vermesine yol 
açar. Öyle ki; en basit talepleri bile ege
men güçlerin yoğun baskı ve tep
kilerine yol açıyorsa, bağımsızlık veya 
devrim gibi kapsamlı dönüşümler nasıl 
gerçekleşir, diye kara kara düşünmeye 
başlarlar ve çareyi hedeflerde kı
sıtlamalara gitmekte bulurlar. 

Temel hedefler bir kenara bırakılıp, 
"daha makul" ve "daha gerçekçi" ta
lepler ortaya atıldığında işlerin daha 
da kolaylaşacağı ve böylelikle bir yan
dan güncel haklar ufak ufak ka
zanılırken, bir yandan da adım adım 
"uzun vadeli" hedeflere varılacağı sa
nılır! Yani şu herkesin bildiği, devrim 
mücadelesi yerine reformlar için mü
cadele yürütmenin "daha gerçekçi" ol
duğu savı. 

Reform-devrim ilişkisi; üzerinde 
çokça tartışılan bir konu olduğu için 
ayrıntılarına girmeye gerek yok. Fakat 
temel bir nokta var ki, o da eğer devrim 
mücadelesi boyutlanmışsa reformların 
elde edilebileceği gerçekliğidir. Ege
men güçler ancak bütünü kurtarmak 
için kısmi olandan vazgeçebilir. Bütün 
için mücadele verilmediği müddetçe 
kı~mi haklar elde edilerneyeceği gibi, 

kısmi haklar için mücadele verilmeden 
salt "büyük" hedefler peşinde koş
ınakla da bütünlükçü kazanımlar sağ
lanamaz. 

Ülkemizde bağımsızlık sorunu açı
sından reform-devrim ilişkisine bak
tığımızda yine aynı durum ortaya çık- · 
maktadır. Bağımsızlık için 
savaşılmadan dil, kültür, sanat, etnik 
kimlik vb. olarak ifade edilen kısmi ulu
sal-demokratik haklar da elde edilemez. 
Yıllardır inkarcı ve asimilasyoncu po
litikalarla koskoca bir ulusun varlığını 
eritip yoketmeye çalışan bir devlet 

· neden Kürtlere kısmi de olsa ulusal de
mokratik haklarını versin ki? Devlet, 
bağımsızlık yolunu tıkayıp mücadeleyi 
pasifize etmek için (ve ancak bu iş
levleri görüyorsa) bazı hakları vermeye 
yanaşabilir. Bugün eğer bir te
levizyonda Kürtçe yayın hakkı bile ve
rilmiyorsa, bu; devletin, böylesi bir 
hakkın bağımsızlık mücadelesini daha 
da alevlendireceği inancına sahip ol
masından kaynaklanıyor. 

Bu yönüyle diyoruz ki, bağımsızlık 
mücadelesi en gerçekçi bir mücadele 
stratejisini ifade ediyor. Ancak bu be
defin gerçekleşmesi tabiiki ülke ve 
dünya genelindeki gelişmeler ve güçler 
dengesindeki dalgalanmalardan kopuk 
ele alınamaz. Dönem dönem ba
ğımsızlık hedefinden vazgeçmeden, bu 
talebi daha esnek ve diplomatik ifa
delerle dile getirmekten de korkmamak 
gerek. Bağımsızlık hedefine re
formlarla ulaşılamayacağı gerçekliği 
gibi, bu mücadelenin çetin koşullar içe
risinde zikzaklı yollar çizerek ve bazen 
de kimi aşamalardan geçerek ka
zanılacağı unutulmamalıdır. 

Bağımsızlık talebinin özü; "Ya ba
ğımsızlık ya hiç" değil, hiçbir kazanımı 
reddetmeden, kararlı bir şekilde hedefe 
ulaşıncaya kadar mücadeleyi kesintisiz 
yürütmektir. 

Bağımsızlık mücadelesi, ulusal bi
lincin derinleşerek kısmi ulusal de
mokratik hakların elde edilmesi için bir 
kaldıraç ve itici güç görevi gördüğü 
gibi, Kürt halkının, uluslararası ant
laşmalarda da dile getirilmiş en doğal 
hakkı olan kendi kaderini tayin etme 
hakkının gerçekleşmesini de sağlayan 
bir mücadeledir. 

1973'te imzalanan ve altında Tür
kiye'nin de imzasının bulunduğu Hel
sinki Nihai Senedi'nin 8. maddesi; 
"halkların hak eşitliği ve kendi ka
derlerini tayin hakkı"nı içeriyor. Kürt 
ulusal muhalefeti bunun gibi ulus-
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lararası antlaşmalarla güvence altına 

alınan · haklarını daha sıkı sa
vunacağına; "aman eğer bağımsızlığı 

veya yakın bir ifadeyle kendi geleceğini 
tayin hakkını savunursak 'bölücü' dam
gasını yeriz" gibi kaygılardan hareket 
ederse, hiçbir hakkını elde ede
meyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Son olarak yargılanıp cezalandırılan 
ve genel plandaki çabalarına değer ver
diğimiz Kürt milletvekillerinin mah
kemede sergiledikleri yaklaşım, açık 

bir acizlik ve ürkekliğin (politik ür
kekliği kastediyoruz) ifadesidir. Hel
sinki Nihai Senedi'nde bile y~ralan 

"halkların eşitliği" ve kendi kaderini 
tayin hakkı ilkesini bir bütün olarak sa
vunacaklarına, bıktırıcı tekrarlamalarla 
"halkların eşitliği" ve daha · çok da . 
"halkların kardeşliği" kavramlarında ta
kılıp kaldılar. 

Bağımsızlığı da içeren, · ulusların 
kendi geleceklerini tayin hakkı ilkesine 
yanlış ve çapsız yaklaşımların kısa bir 
eleştirisinden sonra öz olarak diyebiliriz 
ki, bizler sırf devletin bağımsızlıkçı 

eğilimleri yok etmeye kalkışmasına bir 
tepki olsun diye veya kuru kuruya bazı 
sloganiara sahip çıkıp donkişotluk 

olsun diye değil; halkımızın bugün Kür
distan'da nüfusun çoğunluğunu oluş

turduğu ve binlerce yıldan beridir bu 
toprakları kendisine yurt edinmiş ol
duğu gerçekliğinden hareketle, ba
ğımsızlığı en doğal bir hak ve en ger
çekçi bir talep olarak savunuyoruz. 
B~gün çok küçük nüfuslada geniş top
raklar üzerinde bağımsız devletler 
kuran halklar var. Kürdistan'daki mev
cut nüfus, halkımızın kendi geleceğini 
tayin etme hakkını gerçekleştirmek için 
yeterli potansiyele sahiptir. 

Metropoldeki Kürtlerin durumu 

Ülke topraklarını terkedip, Tür
kiye'nin değişik yerlerine dağılmış bu
lunan Kürt nüfusunun durumu ve ge
leceğinin ne olacağı sorunu, bugün 
_önemli bir sosyo-kültürel, ekonomik ve 
siyasi bir soruna dönüşmüştür. Kürt nü
fusunun sahip olduğu sorunların çö
zümünün oldukça karmaşık bir süreci 
izleyeceği gözüküyor. Çünkü bu sorun 
zaten geniş bir zaman dilimi içerisinde 
ve karmaşık gelişmeler sonucu oluş

muştur. 

Bu nüfus sorununun bir kısmı, 

TC'ye ta Osmanlı devletinden miras kal
mıştır. Özellikle İç Anadolu'ya sü
rülmüş olan bu Kürt nüfusu, Osmanlı 
dev Jetinin 18. ve 19. yüzyıllarda kendisi 
için tehlike olarak gördüğü aşiret men
suplarından oluşmaktadır. Bunlar yüz
yıllardır süregelen asimilasyon po
litikalarına rağmen, ulusal-kültürel 
varlığını belli oranlarda korumuş bir 
kitledir. Bu kitlenin ulusal bilinci ge
lişme sürecine girmiş olmakla birlikte, 
i~ine _girdikleri sosyal ve iktisadi iliş

kıler, onların tekrar ülkeye dönme ola
sılığını oldukça azaltmıştır. 

TC'nin kurulmasında sonra da dev
letin kendisi için somut veya potansiyel 
tehlike olarak gördüğü aşiret veya ai
leleri batıya göçettirme politikası 

devam etti. Şeyh Said, Ağrı, Dersim 
gibi büyük ulusal direnişlerden sonra, 
batıya göçettirilen Kürt nüfusunun 
küçük bir kısmı 1940'lı yıllarda çı

karılan "af' çerçevesinde ülkeye geri 
dönmekle birlikte, önemli bir kesimi ba
tıda kalmaya devam etti . Bugün bu nü
fusun da ül]5eye dönme olasılığı za-
yıftır. . 

Bunların dışında kalan nüfus ise, 
1960'larda başlayıp '80'1i ve '90'lı yıl

larda katlamalı bir şekilde artış gös
teren göç sonucu batıya yer
leşmişlerdir. Bu nüfus her ne kadar 
çıkarılan "mecburi iskan" yasalarıyla 

batıya sürgün edilmemiş olsalar da; 

Medya Güneşi 

devletin bölgeyi bilinçli bir şekilde geri 
bıraktırması ve halk üzerinde oluş

turduğu terör sebebiyle binlerce ve gi
derek milyonlarca insanın metropollere 
göÇetmesine sebep olmuştur. Bu nü
fusun bir kısmı, kendisine belli bir iş 

kurup sosyal çevre edinerek, düzene en
tegre olurken, bir kısmı da akrabalarına 
sığınarak veya çadırlarda yaşayarak ha
yatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. 

_ Çoğunlukla düzenli bir işe sahip ol
mayan ve gittikçe şehirlerin kenar semt
lerine yığılan bu nüfusun olası bir du
rumda ülkeye dönme ihtimali yüksek.tir.. 
Ama her şeye rağmen bir kısmı dön
memeyi de tercih edebilir. Öyle ya, top
raktan kaldırılan bir ağacı tekrar yerine 
dikmek kolay olmasa gerek! 

Görüldüğü gibi metropoldeki Kürt
lerin ağırlıklı bir kesiminin tekrar ül
keye dönmeleri olasılığı oldukça za
yıftır. Ama kimileri bu durumdan 
hareketle senaryolar düzeniernekte ve 
dar ufuklu politik belirlemeler yap
maktadırlar. Oysa metropoldeki (ve 
bunun gibi durumları biraz daha farklı 
olmakla birlikte, Ameı:ika'dan Avus
turalya'ya kadar, dünyanın çeşitli yer
Ierine göçeden) Kürt nüfusuna sadece 
ülkeye geri dönüp dönemeyecekleri 
bağlarnındaki yaklaşım, ufukların da
ralmasında önemli bir etken olmaktadır. 

Batıdaki Kürt nüfusuna geriye 
dönüp dönmeme ikilemi çerçevesinde 
yaklaşanlar, bazen açık bazen de kapalı 
bir şekilde bu nüfusu "kaybedilmiş" bir 
nüfus olarak algıladıklarını ortaya ser
mektedirler. Bizler Kürt nüfusunun kit
lesel bir şekilde kendi topraklarından 

kopmalarını (veya kopartılmalarını) is
temeyiz, ama her şeye rağmen oluşmuş 
olan bu sonucu doğru değerlendirip; bu 
potansiyelin, halkımızın en doğal insani 
ve ulusal haklarının elde edilmesi mü
cadelesinde, azami yararı sağlayacak bir 
misyon üstlenmesini sağlama çabası 

içerisine girmeliyiz. 
Kürt nüfusunun batıya göçetmesi, 

ülke toprakları üzerinde yürütülen mü
cadelenin zayıflamasına yolaçınakla bir
likte; egemen güçlerin, savaşın Kür
distan'la sınırlı kalması ve tahribattan 
batının· en asgari bir · biçimde et
kilenmesini sağlamak için yürüttüğü po
litikaları boşa çıkartacak bir olanak da 
yaratıyor. Halkımızın bu kesimi bugün 
de devletin sömürgeci-asimilasyoncu 
politikalarına karşı aktif bir şekilde sa
vaşarak misyonunu yerine getirmeye 
çalışıyor. . 

Bu nüfus belki artık hiçbir zaman ül
keye köklü dönüş yapmaz, ama bu 
durum onların bağımsızlık mü
cadelesine şu ya da bu oranda ka
tılmalarına engel teşkil etmez. Bu arada 
belirtelim ki, metropoldeki Kürtlerin ba
ğımsızlık mücadelesine katılıp ka
tılmayışı da, bütün önemine rağmen 
son bağlamda ikinci dereceden bir rol 
oynar. Yani bu, sadece sürecin hız

lanması ya da yavaşlamasında rol oy
nayacak tali bir faktördür. 

Metropoldeki Kürt nüfusu doğrudan 
bağımsızlık için değil de, genel olarak 
kimi ulusal demokratik kazanımlar için 
savaşım verse bile, bu; nesnel olarak 
bağımsızlık mücadelesini de güç
lendirecı;ktir. Yine ülke toprakları dı

şındaki Kürt nüfusunun bağımsızlıktan 
sonra ille de ülkeye dönmeleri şart de
ğildir; dönüp dönmeyecekleri onların 

tercihine bağlıdır. 
Metropolde kalmayı tercih eden 

Kürtler bir yandan yaşadıkları yerlerde 
ulusal-kültürel ve yerel-yönetsel hak
larını elde etme mücadelesi yürütürken 
bir yandan da oradaki ilerici-devrimci 
muhalefetle birlikte devrim ve de
mokrasi mücadelesini yürütmeye devam 
edeceklerdir. 

o 

Diyarbakır (Medya Güneşi)

YDH lideri Cem Boyner. 2 1 Ocak 

günü bazı parti yöneticileriyle birlikte 

Diyarbakır'a geldi. İlk olarak parti il 

binasının açılışına yapan Boyner. 

daha sonra Ziya Gökalp Kapalı 

Spor salonunda halka yönelik bir 

konuşma yaptı. "Diyarbakır sı

kıntılı.Türkiye sıkıntılı" diye ko

nuşmasına başlayan Boyner. ''Tür

kiye'deki diğer meseleleri nasıl 

konuşuyorsak. . Kürt meselesini de 

öyle konuşmalıyız'~ dedi. Kendisini 

dinlemeye gelen kitlenin "barış. eşit

lik. kardeşlik" sloganlarıyla ko

nuşması kesilen Boyner. "Kürtler ke

sinlikle Türkiye'den kopmak 

istemiyorlar. Kürt sorununu çözmek 

için özel statü gerekmiyor" diyerek 

temelde Kürt sorunu konusunda 

mevcut düzen partilerinden farklı bir 

düşüneeye sahip olmadığını ortaya 

koydu. Kürtlerin kimlik hakkı hariç 

diğer bütün haklara sahip olduğunu. 

bunun en az bin yıllık bir kay

naşmanın ürünü olduğunu. Bu ne

denle de Kürtlerle Türkler arasına 

hiçbir düşmanlığın so

kulamayacağını , varolan sorunların 

ancak YDH tarafından çö-

Diyarbakır'da satırlı 
ve bıçaklı saldırılar 
Diyarbakır'da, 20 Ocak günü iki 

kişi bıçaklı ve satırlı saldırıya uğ

radı. Sabah saat 8 dolaylarında 5 
Nisan Mahallesi'ndeki ~vinden işine 
gitmek üzere aynlan Ismet Kaya, 
kimliği belirsiz kişiler tarafından sa
tırlı saldırıya uğradı. Olay sonucu 

_ ağır yaralanan Kaya, olay yerine 
gelen vatandaşlar tarafından Di
yarbakır Devlet Hastanesi'ne kal
dırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden 
yaya olarak kaçtılar. Saldırınin ne 
amaçla yapıldığı öğrenilemezken 

polis olayın siyasi yönü bulunduğunu 
ve araştırmalann bu yönde yo
ğunlaştırıldığını belirtti. 

Ayni saatlerde ise Huzur Evleri 
semtinde Hüsamettin Özeoşkun adlı 
kişi evinin· önünde uğradığı bıçaklı 

saldın sonucu ağır yaralandı. Çevrede 
bulunanlar tarafından önce Diyarbakır 
Devlet Hastanesi'ne, oradan .da Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Has
tanesi'ne kaldınlarak yoğun bakıma 

alındı. Olaydan sonra kaçmaya ça
lışan saldırg_an suç aletiyle birlikte 
yakalandL üzeoşkun'un hayati teh
likeyi henüz atiatamadığı öğrenildi. 

26 Ocak günü, Diyarbakır'ın Bağ
lar semtindeki Köşkler mahallesinde 
Müfit Korkan adındaki kapıcı kim
liği belirlenemeyen iki kişi nin satır lı 

salcimsına uğradı. Başından ve boy
nundan aldığı darbelerle ağır ya
ralanan Korkan çevredeki va
tandaşların yardımıyla Diyarbakır 

Devlet Hastanesi'ne - kaldırıldı. Olay 
. yerinden kaçan saldırganlar ya
kalanamadılar. 

Polis saldırının siyasi amaçlı ola-

zülebileceğini iddia etti. 
/ 

Bugüne kadarki resmi politikayı 

"bölücü" diye niteleyer-ek Tür

kiye'nin üniter devlet yapısını bozan 

uygulamanın resmi politikanın ürünü 

olduğunu. şu anda Türkiye'nin üniter 

devlet yapısına sahip olmadığını, 

bunun kendileri tarafından ger

çekleştirileceğini ifade etti. 

Boyner. uygulanan resmi ide

olCıjinin bölücü bir ideoloji olduğunu 

ve siyasetçilerio ülke insanlarını 

Kürt-Türk. alevi-sünni. sivil-asker 

diye bölerek yönetmeye çalıştıklarını 

vurguladı ve iktidara geldiklerinde 

Olağanüstü Hal uygulaması ile köy 

koruculuğunu kaldıracaklarını söy

ledi. 
' Boyner. "bu ülkede herkes huzur 

içinde olmadıkça hiç kimse huzur 

içinde olmayacaktır" sözleriyle ko

nuşmasını sona erdirdi. 

bi~eceğini ve araştırmaların bu 
yönde yoğunlaştırıldığını söyledi. 

23 Ocak günü Diyarbakır'ın Bağ
lar semtinde satırh saldırıya uğrayan 
iki kadından biri öldü diğeri ağır ya
ralandı. 

23 Ocak günü saat 10.00 sı

ralannda Emek Caddesi'nde alış

veriş yapan Bedriye ve Garibe Can 
adlı ana-kız, kimliği belirsiz kişiler 
tarafından satırlı saldırıya uğradılar. 

Garibe Can olay yerinde yaşamını yi
tirirken, Bedriye Can ise aldığı satır 

darbeleriyle ağır yaralı olarak Di
yarbakır Devlet Hastanesi'ne kal
dırıldı. Polis bir kişinin ölümü, bir 
kişinin de ağır yaralanmasıyla so
nuçlanan satırlı saldın olayından 

sonra kaçan üç saldırganın kim
liklerinin belirlendiğini ve sal
dırganlardan Ahmet Kula'nın ya
kalandığını açıkladı. Olayın siyasi 
yönünün bulunup bulunmadığı henüz 
öğrenilemedi . 

Diyarbakır'daki yerel radyo · 
ve televizyonlar kapatıldı 
TRT yayınları ve polis ile askeri 

haberleşme sistemlerini olumsuz 
yönde etkilediği gerekçesiyle Di
yarbakır'daki yerel radyo ve TV ka
nalları kapatıldi:-

Kent merkezinde yayın yapan, 
Kanal 21 , Metro, Can ve Mega te
levizyonları ile Değişim, Ses, Metro, 
Kent, Show, Bağ, Malabadi, Nur, 
Can, Mega, Diyar, Genç, Süper, Class 
ve Star radyo istasyonları, Di
yarbakır Emniyet Müdürmlüğü Basın 
Protokol Şubesi'ne bağlı polis ekipler 
tarafından "entenferanse"ye neden 
olduğu gerekçesiyle kapatıldı. 
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YEKBuN (Kürdistan Birleşik Halk Par

tisi) Genel Sekreteri Edip Serdar Dilan, 
darbe tartışmaları, seçimler ve özgür basına 
yönelik saldırılar, "Sürgün Parlamentosu" 
ve Ulusal Cephe gibi güncel konu ve ge
lışnıelerın yanısıra, siyasi çözüm ve ba
ğımsızlık talebi, legal Kürt partisi ve mevcut 
legal parti girişimleri, silahlı mücadele, sos
yalist birlik çalışmaları, Çekiç Güç ve anti
emperyalizm sorunu, Güney'de kardeş kav
gası gibi ulusal gündemimizin temel birçok 
konusu ile ilgili görüşlerini gazetenıize an
lattı. 

YEKBON Genel Sekreteri E.Serdar 
Dilan'ın basına yaptığı ilk açıklama ma
hiyetindeki bu görüşmeyi, gazetemizin Av
rupa temsilcisi Halim Can arkadaşımız, bir 
Ortadoğu ülkesinde gerçekleştirdi. Ulusal 
demokratik mücadelenin birçok güncel ve 
temel probleminin konuşulduğu görüşmede, 
sayın E.Serdar Di/an, YEKB UN'un mü
cadele perspektifi ve hedefleri konusunda 
önemli ~açıklamalarda bulundu. 1995 Yılının, 
YEKBUN için bir Atılını Yılı olacağını söy
leyen Dilan, "önümüzdeki süreç, sos
yalistlerin birliğinde, sürece bütünlüklü 
müdahelede, halkımıza yeni bir siyasal 
çıkış yolunun yaratılmasında ve varolan 
g~cün ~oparlam":.asında daha etkin ve aktif 
bır şekılde varlıgınıızı lıissettireceğinıiz bir 
süreç olacaktır" dedi. 

MGK'nin 5 Ocak'ta yapılan toplantıda 
benimsediği "yeni" perspektif ve bu doğ
rultuda belirlenen yeni hedeflerde de ba
şarılı olanıayacağını ileri süren Di/an, Türk 
devletinin, Kürt halkının artık çözümü da
yatan gerçekliği karşısında tu
ıunanıayacağını vurguladı. 

Kürt halkının silahlı direnişinin, mevcut 
koşullarda "terör" olarak nitelendirilmesinin 
anlamlı olmadığına dikkat çeken Di/an, "Biz 
gerçekten de şiddetteıı, Kürt ve Türk in
sanlarının kanının dökülmesinden yana de
ğiliz. Türk devleti, lıalkımızm özgür ira
desini yansıtabileceği koşulları yaratırsa, 
buna yol açarsa, elbetteki şiddete gerek kal
mayacaktır. Ve böylesi bir sürecin baş
kı:tılnı~sı durumunda, k~mden gelirse gel
sın, şıddete karşı çıkacagız. Aksi durumda, 
sorun salt PKK ile slliirlı kalmaz; diğer 
Kürdistanlı güç-

yalıtılmışlığını yaşıyor. Böylesi bir tablo, 
devleti can havliyle bazı çözüm arayışlarına 
yöneltmektedir. Işte, Cumhurbaşkanı Sü
leyman Demirel'in "Meclisi fesh" yetkisi" is
temesini bu arayışların bir parçası olarak de
ğerlendirebiliriz. Türkiye'de sistemin 
tıkanıklığına, askeri darbenin "ilaç" olarak 
sunulması neredeyse bir kural haline ge
tirildiği için, Demirel'in açıklamaları, hemen 
bir "darbe" tartışmasına 
yol açtı. 

Bugün Kür-
distan' da O lağanüstü 
Hal yasaları bile uy
gulanmıyor. Kirli 
Savaş; Kürt halkına 
yöneltilmiş topyekün 
bir saldırı şeklinde, 
hiçbir kural ta-
nımaksızın sür-
dürülüyor. Par-
Jamento'nun, 
gerçekten de hiçir rolü 
yoktur. MGK, tekelci 
sermaye, MİT ve 
kontrgerilla ege-
menliğinde faşist bir 
polis devleti mev
cuttur. 12 Eylül sö
mürgeci-faşist askeri 
darbesinin, Tür
kiye'nin hiçbir so
rununu çözemediğini, 
aksine, varolanları 
daha bir kang-
renleştirdiğini, top-

' 
lumun geniş bir ke-
·simi, pratik olarak gördü . İşte böylesi bir 
ortamda, Türk devletinin askeri bir darbe ge-

. reksinimi yoktur; çünkü, zaten darbeyi de 
aşan bir fiili yönetim sözkonusudur. Peki bu 
darbe tartışmaları nereden çıkıyor? Bu, açık
tır ki, Kürt halkının ve parlamentodan umu
dun kesmiş geniş kitlelerin "darbe" teh
didiyle korkutulması , ehven-i şer'e 
zorlanması amacını taşıyor. Yani "darbe", 
demoklesin kılıcı gibi halklarım~zın başında 
sallandırılıyor. 

Hatırianacak olursa, 1991 erken genel se
çimlerinden önce, ANAP iktidarı döneminde 

dı: devlet yine ciddi bir 
lerin de silahlı di
reniş yönünde 
adını -atmalarmm 
önüne geçilemez" 
diyerek Türk dev
letini zaman ge
çirnıeden siyasal 

önünü -
pratik 

atmaya 

çözümün 
açacak 
adımları 
çağırdı . 

YEKBON 
.Genel Sekreteri E. 
Serdar D ilan 'la 
yaptığımız ve iki 
bölüm halinde ya
yınlayacağımız 
görüşmenin ilk bö
lümünü okur
Laı:ınııza su-

- nuyoruz. 

Kürt sorununun şiddetle has
tınlmasını esas alan ırk-çı, 
şöven, askeri-bürokratik an
layışın bu politikasıyla; Gümrük 
Birliği'ne girme isteği bir pa~ 
radoks oluşturuyor. Çünkü 
Gümrük Birliği, doğal olarak be
raberinde ekonomik, siyasal, top
lumsal vb. dönüşümleri de da
yatacakur. Böylesi bir durumda 
Kürt halkma karşı yürütülen bu 
topyekün kirli savaşın aynı şe
kilde sürdürülmesi . mümkün ol
mayacaktır. Bunu bilincinde 
olan Türk devletine hakim askeri 
anlayış, bilinçli bir şekilde 

neş~~~~~ mfa~~ Gümrük Birliği gö~üşmelerini 
söyleşimize güncel erteletecek bir tutum almıstır. 

1-- rıze sürüklenmiş, .kit
lclerin 'umudunun bu 
sistem içinde hap-
sedilmesi için bir vit
rin değişikliğine gitme 
ihtiyacı duyulmuştu . 
Ve yapılan se-
çimlerden sonra:; 
hemen hemen tüm ser· 
maye çevrelerinin ' 
yoğun desteğiyle, 
DYP-SHP Koalisyon 
Hükümeti, bu
nalımdan çıkışın tek 
yolu olarak oluş
turulmuştu. Ama, ara
dan geçen zaman, Ko
alisyon Hükümeti 'nin 
de sorunlara çözüm 
getirmek bir yana, işi 
daha bir içinden çı
kılmaz noktaya sü
rüklediğini tar
tışmasız bir şekilde 
ortaya koydu . Şimdi, 
yine aynı çevreler, Kogelişmelerle baş-

lamak istiyoruz. Ekonomik ve siyasi kriz ko-
.- alisyon hükümetini sallıyor. Erken seçim ya 

da seçimsiz yeni bir koalisyon tartışmaları 
yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Demirel'in, yeni 
yıla girerken "Meclisi fesh yetkisi" istemesi 
yeniden darbe tartışma/arına yolaçtı. Bu ge
lişmeleri ve güncel siyaset ortamını nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? 

Edip Serdar Dilan: Türk devleti, bugün 
Kürt halkına karşı süreürdüğü topyekün kirli 
savaşın içinde boğulmuştur. Sistem, bugüne 
kadar görülmemiş boyutta bir çıkınazın 
içine sürüklenmiştir. Son günlerde gerek hü
kümetin akibeti, gerek sözde "Anayasa de
ğişiklikleri" ve gerekse darbe tartışmalarını, 
devletin sözkonusu çıkınazından kurtu-lma 
çırpınışları olarak nitelendirmek müm
kündür. Bugün Türkıye'deki tabloya bak
tığımızda, şu manzarayla karşılaşmaktayız : 

· Ekonomik, siyasi, askeri, diplomatik ve top
lumsal olarak ciddi bir tıkanma ve kriz ya
şanmaktadır. Bir yandan, devleti destekleyen 
basın yayın organlarınca yapılan anketierin 
de itiraf ettiği gibi, halklarımızın yüzde 80 
gibi ezici bir çoğunluğu bu parlamentoya gü
venmediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor-
ve diğer yandan da, devlet, uluslararası alan
da, Cumhuriyet tarihinin en büyük baskı ve 

alisyon Hükümeti'ne veryansın etmekte, bu
nalımın yeni bir vitrin ile aşılması için ciddi 
bir çaba içinde bulunmaktadırlar. 

Bu noktada, SHP-CHP bütünleşmesine 
endeksli belli "çözüm" tartışmaları yo
ğunlaşmaktadır. Şu aşamada, devlete hakim 
anlayış, seçimsiz bir vitrin değişikliği yö
nündedir. SHP-CHP bütünleşmesinden 
sonra, bir ANA YOL ya da "ulusal mu
tabakat" hükümeti ile kitlelerin oyalanması 
ve 1996'ya kadar seçim yapılmaması eğilimi 
ortaya çıkıyor. SHP-CHP bütünleşmesinden 
sonra, oluşacak yeni partinin DYP ile ko
alisyonu sürdürmesi de ön plana çıkan olası 
seçeneklerden biridir. Bu seçeneğin gün
demleşmesi durumunda, 1995'in sonlarına 
doğru bir erken genel seçimin kaçınılmaz 
hale geleceğini söylemek mümkündür. 

Bu tartışmalar bir yana, bizce, darbe de 
yapı lsa, ANA YOL formülü de qevreye girse, 
ya da bir erken genel seçime de gidilse; ne as
kerler, ne de varolan burjuva partileri, bu an
layışlarıyla Türkiye'nin hiçbir sorununu çö
zemeyeceklerdir. Türkiye'de bugün yaşanan 
kriz tablosunun altını kazıyın, karşınıza Kürt 
sorunu çıkacaktır. Varolan ekonomik, siyasi 
ve toplumsal sorunlar, büyük oranda Kürt so
rununda düğümlenmiştir. Türkiye'de öz-

gürleşmenin, demokratikleşmenin yolu, 
Kürt ve Kürdistan sorununun çözümlenıneye 
başlamasıyla açılacaktır . Bu sorun, bu şek
liyle varlığını korudukça Türkiye bu çık
mazdan kurtulamayacaktır. Kürt . halkının 
özgürlüğü; talan, soygun, sömürü ve çü
rümeye dayalı bu sistemin de çözülmesini, 
Türk halkının da özgürleşmesini . hız
landıracaktır. 

Medya: .MGK'nin 5 Ocak'ta yaptığı 

toplantıdan sonra başta yurtsever ve sos
yalist yayın organları olriıak üzere de
mokratik platform/ara yönelik saldırılar 
yoğunlaşırken, öte yandan 'Anayasa de
ğişikliği" tartışmalarıyla · bir "de
mokratikleşme" havası es tirilmeye ça
lışılıyor. Kamuoyunun anlamakla güçlük 
çektiği çok daha derin bir çelişki ise şu: 
Mevcut hükümet, Gükrük Birliği gö
rüşmelerinden ısrarla sonuç almaya ça
lışırken, Türkiye 'nin durumunun karara 
bağlanacağı toplantıdan bir gün önce 
Anayasa Mahkemesi DEP milletvekilierine 
ceza yağdırdı. iktidarın yapısı ve ter
cihleri ile ilişkili olarak bu çelişkileri 
nasıl yorumluyorsunuz? 

Dilan: Devletin bugün içinde bulunduğu 
durum dikkate alındığında evdeki he
sapların sürekli olarak çarşıdakine uy
madığı görülebilmektedir. üzeilikle son iki 
yıl içinde, Kürt sorununun şiddetle bas
tırılması ve akabinde, gerekirse bazı de
ğişiklikler yapılması, MGK tarafından bir 
program olarak belirlenmişti. Bu programa 
göre, Kürt sorunu bastırılıp değişiklik yö
nünde bazı adımlar atıldıktan sonra, Güm
rük Birliği görüşmelerine de daha avantajlı 
bir şekilde gidilecekti. Fakat, bu program 
tutmadı. Aksine, Kürdistan'daki savaş öyle 
bir yüklenmeye yol açtı ki, enflasyon yüzde 
150'ye dayandı. Bu kez, bastırılamayan 
Kürt sorununa; ağır yaşam koşullarını pro
testo etmeye başlayan kitlesel ha
reketlemeler de eklenmişti. Bu gelişmeler 
yaşanırken, DEP'li milletvekillerinin son 
mahkemeleri ve Gümrük Birliği gö
rüşmeleri de gelip dayanmıştı. MGK'nin 
tutmayan hedefleri , tam bir zincirleme trafik 
kazasına yol açmıştı. Yaşanan bu paradoks, 
devleti bir tercih yapmakla yüzyüze bıraktı. 
Ya DEP' li milletvekillerinin mahkemesi er
telenecek ve bu yolla Gümrük Birliği gö
rüşmelerinin başlamasına yol açılacaktı; ya 
da bu yapısıyla, Gümrük Birliği'nin ge
tirebileceği sonuçları kaldımmayacağını 
bilen devlet, görüşmeleri uzatacak bir 
tutum sergileyecekti. _Nitekim, devlete ege
men olan askeri "çözüm"e dayalı anlayış; 
ikinci ·yolu seçerek, ağırlığını koydu ve 
DEP'lilere ceza yağdırıldı. Ama, yine bu 
anlayış, Avrupa ile varolan bağların daha 
fazla zedelenmemesi, kopmaması için de 
hemen girişimiere yöneldi. Böylece, Güm
rük Birliği görüşmelerinin başlayacağı 5 
Mart 1995'e kadar biraz daha zaman ka
zanılmaya çalışıldı . · 

Kürt sorununun şiddetle bastırıtmasını 
esas alan ırkçı, şöven, askeri-bürokratik an
layışın bu politikasıyla; Gümrük Birliği'ne 
girme isteği bir paradoks oluşturuyor. 
Çünkü, Gümrük Birliği , doğal olarak be
raberinde ekonomik, siyasal, toplumsal vb. 
dönüşümleri de dayatacaktır. Böylesi bir du
rumda, Kürt halkına karşı yürütülen bu top
yekün kirli savaşın aynı şekilde sür
dürülmesi mümkün olmayacaktır. Bunun 
bilincinde olan Türk devletine hakim askeri 
anlayış, bilinçli bir şekilde Gümrük Birliği 
görüşmelerini erteletecek bir tutum al-
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mıştır. Gümrük Birliği'n~ girme yönünde şu 
anda yansıtılmaya çalışılan "ısrarlı" tutum 
ise, bugünü · kurtarmaya yönelik bir po
litikadır. Gelecek açısından da, Kürt so
rununu bastıracağını hayal eden Türk dev
letinin varmak istediği bir sonuçtur. Devlet 
içinde, Gümrük Birliği'ne· bugünden girişin 
gereklerini yerine getirme eğiliminde olan bir 
kesim varsa da, şu aşamada etkin bir du
rumda değildir. Devleti, bütün politika ve yö-

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu 
alanmda, halkımızm çikarlarmı esas ala 
durumdayız. Sosyalistlerin olabilecek eı 
/erdiğimiz esneklik ve yeni yaklaşım, KÜJ 
arasındaki etkisini ve haklılığını göste 
yalistlerin birliğinde, sürece bütünlüklü 
yolunun yaratılmasında ve varolan gücü1 
aktif bir şekilde varlığım Jıissettireceği bi 
aÇısından bir Atılım Yılı olacaktır. 

nelimleri ile kendi içinde homojen bir olu
şum olarak değerlendirmernek lazım. Gerek 
iç, gerekse dış etkileşimler sonucu değişik 
dönemlerde devlet içindeki farklı eği 
limlerden biri daha etkin olabilmektedir. Ni
tekim bugün Türk devletinde asker, bürokrat 
kesime dayalı, şiddetle "çözüm"ü esas alan 
anlayış etkindir. 

Gelinen aşamada, şöylesi bir durum or
taya çıkıyor: MGK denetimindeki devlet, 
önüne koyduğu hedeflerin hiçbirisine va
ramamıştır. 5 Nisan Kararları ile ekonomiye 
"çekidüzen" verilmesi hedeflenirken, şu anki 
ekonomik göstergeler, Cumhuriyet tarihinin 
en kötü düzeyini yansıtıyor. Enflasyon, resrrii 
açıklamalara göre yüzde 150'ye dayanırken, 
büyüme ' hızı eksi (-) 4'lerde seyrediyor. 
Yılda 400 trilyon lira yutan Kürdistan'daki 
"terör", bastırılamamıştır. ABD, Avrupa 
Parlamentosu ve uluslararası humaniter, de
mokratik kişi ve kurumların baskıları ala
bildiğine yoğunlaşmıştır. Resmi ku
rumlardan pek de bağımsız sayılamayacak 
bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin ve
rilerine göre bile, Türkiye' de halkın yüzde 
80'i parlamentoya güvenini yitirmiştir. Me
murlar, işçiler çekilmez bir hale gelen bu ya
şama isyan etmeye başlamışlardır. Bütün 
bunlar, Türk devletini, Dimyat'a pirince gi
derken evdeki bulgurdan olma ile yüzyüze bı
rakmıştır. 

İşte bu gerçeklik, MGK'yi, yeni sürece 
uygun, yeni bir program hazırlamaya yö
neltmiştir. Nitekim 5 Ocak'ta yapılan MGK 
toplantısından sonra, bu "yeni" programın 
ipuçları görülmeye başlanmıştır. Bu prog
ramın şu ana noktalardan oluştuğunu söy
lemek mümkündür: 

Birincisi; Kürdistan'daki mücadele, bütün 
kış boyunca yoğunlaştırılacak askeri sal
dırılarta "bastırılmaya" çalışılırken , Kürt ve 
Kürdistan sorununu gündemleştiren tüm kişi, 
kurum ve basın- yayın organlarının ablukaya 
alınarak, hangi yolla olursa olsun sus
turulması ve böylece Kürdistan'daki ger
çeklerin, Türkiye ve dünya kamuoyuna yan
sıması ve tartışılmasının engellenmesi. Tek 
taraflı bir biçimlendirme ile kitlelerin il
gisinin, varolan burjuva partilerinin üreteceği 
çözümlerin dışında herhangi bir alana kay
masının önlenmesi ve çözüm seçeneklerinin, 
yine bu sistem içinde kalmasının sağlanması. 
Ikincisi; "susturulmuş" Kürt cephesi ile, kı-
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pırdanmaya başlayan Türkiye'deki emekçi 
hareketi ve demokrasi güçlerinin arasına bir 
duvar örülerek ayrı iki kanalda akan sulann 
birleşmesinin önlenmesi. Bunun için de Tür
kiye'deki emekçi · kitlelerin biraz daha oya
lanması amacıyla ücretlerinin bir miktar art
tırılması, sözümona "Anayasa değişikliği" 
tartışması başlatılarak bir demokratikleşme 
beklentisi yaratılması ve bununla da hem 

ı iyi bir koordinasyon ile, yaşamın birçok 
fevrimci müdahaleleri gerçekleştirebilecek 
·euiş birliğinin yaratılması yönünde gös
·tan ulusal demokt:filik ·ve sosyalist güçleri 
eye başlamıştır. Onümüzdeki süreç, sos
'dalıalede, halkımıza yeni bir siyasal çıkış 
partanmasında .fEKBCıN'ım daha etkin ve 
iirl!Ç olacaktır. Ozellikle 1995 yılı YEKBU.N 

Türkiye'de köklü değişimierin önünün ke
silmesi hem de Kürdistan' da çözüme gebe so
runun çözüm sürecinin geciktirilmeye ça
lışılması. Üçüncüsü; Kürtçe isim yasağının 
kaldırılması, iç ve dış gelişmelerin seyrine 
göre Kürt müziği ve dili üzerindeki yayın vb. 
yasaklarda kısmi yumuşatmalara gidilmesi, 
Newroz'un, devletçe resmi bayram kabul 
edilmesi gibi birtakım makyajiara baş-

. vurulması. Dördüncüsü; bir yolla, dü
şüncelerinden dolayı cezaevlerinde bulunan 
bazı aydınların serbest bırakılınasını sağ
layacak bazı adımların atılması. Beşincisi; 
sistemden umudunu kesen büyük çoğunluğun 
çözüm arayışlarının, yine sistem içinde eri
tilmesinin sağlanması amacıyla, mümkünse 
"seçimsiz" bir hükümet değişikliği ya da bazı 
düzenlemelere gidilmesi . Altıncısı; Mart ba
şında yapılacak Gümrük Birliği gö
rüşmelerine, "Anayasa değişikliği" ve "de
mokratikleşme" tartışmalarıyla birlikte 
Kürtçe ile ilgili yapılması düşünülen de
ğişikliklerin yaratacağı avantajlada gi
dilmesi, ancak Türkiye'nin o gün içinde bu
lunacağı dururri dikkate alınarak 
görüşmelerde ilerleme sağlarup sağ

lanmaması yönünde yapılacak tercihin net
leştirilmesi. 

Evet, 5 Ocak'ta yapılan MGK top
lantısında benimsenen perspektifi ana hat
lanyla böyle sıralayabiliriz. Türkiye'de artık 
ekonomik ve politik programlar, sürecin 
hızlı akışı karşısıQda aylık ya da birkaç 
aylık periyodlada yinelenmek zorunda ka
lınıyor. İki ay sonra, MGK'nin öngörd(iğü bu 
"yeni" hedeflerde de başarılı olamayacağı 
şimdiden bellidir. Kriz öylesine derinleşmiş , 
gedik öylesine büyümüştür ki, böylesi ufı1k 
tefek yamalada kapatılması mümkün de
ğildir. Şiddet ve imha politikasında di
retenlerin, "ne camiden, ne kiliseden olma" 
anlayışına dayalı · bu "yeni" programları, 
Kürt halkının artık çözümü dayatan ger
çekliği karşısında tutunamayacaktır. 

Bugün yapılması tartışılan "Anayasa de
ğişikliği"nin ne sonuç vereceği de tar
tışmalıdır. Ayrıca, gündemde tutulan de
ğişikliklerin "demokratikleşme" gibi bir 
sonuç doğurmayacağı, sömürgeci-faşist 12 
Eylül Anayasası'nın çok sırıtan maddelerinin 
budanmasmdan öteye gidilmeyeceği de açık
tır. Amaç, parlamentoya güvenini yitirmiş 
kitlelerin yeniden kazanılmasını sağlayacak 
bir imaj değişikliğine gitmektir. Diğer bir 

amaç ise, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği 
ile ilgili süreci etkilerneye yönelik he
saplardır. 

Medya: Militarisı politikalarda ısrarın, 
yönetenlerin krizini nasıl derinleştirdiği or
tada. Fakat ulusal demokratik güçlerin bu 
kriz halinden gereği gibi yararlanabildikleri 
söylenebilir mi? Aynı süreçte ulusal mu
halefetin oldukça önemli mevzi kayıpları söz-

konusu. Bu durum, sadece devletin saldırıları 
ile açıklanabilir mi? Bu sürece nasıl gelindi? 

Dilan: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürt 
halkına karşı topyekün kirli bir savaş yü
rütmektedir. Hiçbir kural . tanı·maksızın bu 
vahşet sürdürülüyor. Kürdistan'da bom
balanmadık alan ka1mamıştır. 2 bini aşkın 
köy ve mezra boşaltılmış , yakılıp yı
kılmıştır. Devletçe işlendiği açık olan "faili 
meçhul" cinayetierin ~ayısı 2 bini aşmıştır. 
Kürt halkının her türlü ulusal demokratik ta
lebi ve örgütlenme girişimi, kanla, iş

kenceyle, hapis cezalan ve katletmelerle bas
tırılmaya· çalışılmaktadır. Tüm devlet 
partileri, MGK'nin direktifleri doğrultusunda 
halkımızın kırımdan geçirilmesine alkış tu
tarak onay vermektedirlerı Köy koruculuğu; . 
baskı, tehdit ve işkence ile halkımıza da
yatılmakta, Kürd'ün Kürd'e kırdmiması 
temel alınmaktadır. Kısacası, ülkemizde içine 
düştüğü bataktan kendisini kurtaramayan 
Türk devleti, bu kez halkımlZI da bu çık
ınaza sürüklemeye çalışmaktadır. Evet. 
bugün yaşanan durumun temel sorumlusu 
Türk devleti ve onun yürüttüğü insanlık 

dışı topyekün kirli savaştır. 
Medya: Peki devletin bu denli açık bir 

çıkmaz ıie saldırganlık içinde oluşu, ulusal 
demokratik güçler tarafından yeterince de
ğer.lendirilebildi mi? 

Dilan: Ne yazık ki buna "evet" yanıtını 
vermek çok güç. Ulusal demokratik güçler 
ve özellikle PKK, devletin bu açmazını de
rinleştirecek politikalar geliştiremediler. 
Kitlesel temelde gelişmeye başlayan ulusal 
demokratik mücadelenin, hak kazanımını 
sağlayacak bir düzeyde örgütlenmesi sağ

lanamadı. Yoğunlaşan saldınlar kar
şısında önemli mevziler kaybedildi . Ve ne 
yazık ki, tahribatın bu boyutlara var
masında, PKK'nin küçümsenemeyecek et
kisi oldu. On yıldır sürdürdüğü .silahlı mü
cadele ile ulusal uyanış sürecine önemli 
katkılar sunan PKK'nin, Kürt sorununun 
inkarı mümkün olmayan bir gerçeklik ola
rak devlet ve kamuoyu nezdinde kabul edil
mesinde, önemli bir rolü olmuştur. Ancak 
bu durum, madalyonun bir yüzüdür. Diğer 
yüzünde ise, yapılan ciddi yanlışlıklar ve 
hatalar vardır. Her şeyden önce kendi dı
şındaki ulusal demokratik güçlere karşı sa
mimi bir tutum içinde olmamıştır. Hangi po
litika ve tutumu, ne zaman, nerede ve nasıl 

geliştireceğini sağlıklı bir şekilde be
lirleyememektedir. 1989'dan sonra boy veren 
serihıldanlar'ın yerine, bugün sindirilmiş kit
leler varsa, birçok mevzi kaybeç:lilmişse, 
bunda belirleyici neden devletin vahşeti ol
makla birlikte, PKK'nin yanlışlarının etkisi 
de büyük olmuştur. PKK'nin olur olmaz za
manlarda kitlelere dayattığı kepenk kapatma, 
kitlesel gösteri ve benzeri eylem biçimleri, 
hem bu tür eylemliliklerin içini boşaltmış, 
hem de halkı canından bezdirir bir noktaya 
getirmiştir. Birçok yerde "vergilendirme" adı 
altında, insanlar altından kalkamayacakları 
ekonomik bir yükle karşı karşıya bırakıldı. 
Gerek merkezi ve gerekse bölgesel düzeyde 

artık bir politika haline getirilen -ciddi yan
lışlıklar sonucu, köy korueniuğu sisteminin 
yaygınlaşıp kökleşmesine nesnel olarak 
zemin hazırlandı. Halkın büyük oranda dev
rim saflarına kazandınidığı alanlarda ger
çekleştirilen askeri eylemliliklerle, ka
zanılmış kitleler devletin açık hedefi haline 
getirilerek bu potansiyelin dağıimasına ya da 
devlete boyun eğmesine yol açıldı. Legal 
alanlardaki siyasal, demokratik, kültürel, aka
demik . ve sendikal örgütlenmelerin ya
şatılması, güçlendirilmesi ve birer direniş 
odağına dönüştürülmesi yönünde gereken 
passasiyet gösterilmediği gibi, bu alanlarda 
oluşan birikim de önemli oranda dağıtıldı. 
Çocuk, kadın, öğretmen ve diğer savaş dışı 
sivillere yönelik saldınlar ve okulları ya
saklama kararı gibi uygulamalar, kitlelerin 

mücadeleden kop
masında önemli bir 
etki oluşturdu. Çoğu 
kez, şiddete angaje 
edilen kitlelerin, dev
letin şiddeti kar
şısında sindirilmesine 
de zemin yaratıldı. Şır
nak ve Cizre'de ayak
lanmaya hazır ol

. ma yan · kitlelere, açık 
bir şekilde "her Kürt 
bir gerilladır" de
nilerek "ayaklanma" 
çağrısı yapıldı ve bu
ralarda, o dönemden 
başlayarak dengelerin 
devlet . lehine de
ğişmesine katkıda bu-

lunuldu. Serihıldanlar'ın merkezi durumunda 
olan Şırnak, Cizre, Silopi, Silvan, Kulp, Lice 
vb. yerleşim birimlerinin bugün içinde bu-

. lundukları durum bile, tek başına ulusal de
mokratik güçlerin sonuç çıkarması gereken 
ciddi mesajlarla doludur. Sadece PKK'yi kas
tetmiyorum, biz de içinde olmak üzere tüm 
ulusal demokratik güçler için söylüyorum. 
Bizlerin bu süreçten çıkarması gereken 
önemli sonuçlar vardır. Tahribatın bu boyuta 
varmasında, PKK dışındaki güçlerin de payı 
az değildir. Halkımızı, içinde bulunduğu ateş 
çemberinden, maruz kaldığı vahşetten ko
ruyamadık, gerekli ölçüde savunamadık. Bu 
yönüyle de, sadece sorunun PKK'de odak
laşan boyutunu öne çıkarmak, bizleri eksik . 
ve yanlış değerlendirmelere yöneltecektir. 
Hem tek tek PKK dışındaki yurtsever güçler 
sürece bütünlüklü müdahalenin gerektirdiği 
adımlan atamadılar, hem de ulusal de-

mokratik güçler ulusal birlik temelinde bir 
direniş odağı yaratamadılar . Tüm bunlar da 
etki boyutları farklı da olsa, yaşanan tah~ 
ribatın önemli birernedenini oluşturuyo~. 

Medya: Kitle inisiyatifine yeniden mü
dahaleci bir işlev kazandırmak, demokratik 
mevzileri aktive etmek için neler yapılabilir? 

Dilan: Kürdistan' daki tabioyu bu şekilde 
çizmemiz, Kürt halkının tamamen devlete 
teslim olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. 
Bir korku ve sinmişlik hüküm sürüyor; bu 
doğru . Ancak, halkımızın özgürlUk ve kur
tuluş özleminin hastmldığından sö
zedilemez. Tüm baskı ve vahşete rağmen, 

devletin halkımız nezdindeki meşruiyeti sağ
lanamamıştır. Süreç; daha ciddi, umut verici -
ve yol gösterici bir önderlikle, yeniden ve 
büyük bir hareketlilik yaratılabileceği me-
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sajları da içeriyor. Bugün Kürdistan'daki tab
Ioyu tek boyutu ile değerlendirmernek ge
rekiyor. Kürt ve Kürdistan sorunu, artık ulus
lararası bir nitelik kazanmıştır. Devlet bu 
yükü taşıyamaz duruma gelmiştir. Dünya ka
muoyu, halkımızın özgürlük ve kurtuluş mü
cadelesine daha sıcak yaklaşmakta, destek 
vermektedir. İşte bu elverişli zemin, Kürt 
ulusal demokratik güçlerine önemli olanaklar 
sunmaktadır. 

Ülkede yaşanan. olumsuz ortamın, Kürt
ler için bir kader olmadığı kesindir. Ancak, 
yapılması gerekenler vardır . En önemlisi, 
Kürt ulusal güçlerinin, yaşamın her alanında 
yaratacakları işbirliği, güçbirliği vb. ör
gütlülüklerle, halkın ulusal ~irlik temelinde 
direnişirıi örgütlemektir. Ikincisi; Kür
distan'da yakıcı bir biçimde kendisini his.
settiren siyasal boşluğu, sosyalist güç
lerimizin birliği ile doldurup etkin bir siyasal 
önderlik yaratmak. Üçüncüsü; Türkiye'deki 
tüm demokrasi güçlerinin ortak eylemlilik ve 
işbirliğirıi yaratmak; Kürdist.an ulusal de
mokratik güçleri ile Türkiye demokrasi güç
lerinin direniş ve hareket ortaklığını ya
ratmak. Dördüncü nokta; Kürdistan'daki 
savaşın gelişim seyrine denk düşecek şe
kilde, sürece bütünlüklü mudahale pers
pektifli askeri mücadeleyi, daha geniş ulusal 
demokratik güçlerce gerçekleştirmek ve yay
gınlaştırmiık. Beşincisi; Kürt ulusal de
mokratik mücadelesinin siyasal, kültürel, de
mokratik vb. alanlarda Kürt kimlikli 
kurumları yaratabilmesi için somut adımlar 
atmak. Altıncısı ise; uluslararası humaniter, 
barışçı, demokratik güçlerin desteğini daha 
fazla kazanmak için girişimleri yo
ğunlaştırmak. 

Şu noktayı özellikle vurgulamak is
tiyorum: Bugün halkımızın içinde buluıiduğu 
korku ve sinmişlik halini, böylesi bir savaş 
ortamında, bir çırpıda kitlesel bir ha
reketliliğe dönüştürmek kolay değildir. Bir
takım sorııvları, kendi doğal gelişiminin dı
şında değerlendirmek, bizleri sağlıklı 
sonuçlara · vardırmayacaktır. Her niteliksel 
dönüşüm, belli bir birikimin ürünüdür. Bu 
doğru, olumlu-olumsuz bütün dönüşüm sü
reçleri için geçerlidir. Bu süreçlerin hem nes
nel ve hem de öznel boyutları vardır. İşte bu 
iki boyutun çakışması durumunda, küçük bir 
kıvılcım bile köklü dönüşümlerin önünü aça
bilir. O halde sorun nedir? Sorun, nesnelliği 
yakalayacak örgütlülüğün yaratılması ve aynı 
nesneilikle örtüşecek pratik adımların atıl
masıdır. Demin sıraladığım noktalarda, güçlü 
bir örgütlülük altında ~apılacak girişimler, 

bizce, gunumuzun ihtiyaçlarına denk düşen 
çabalar olacak ve bir atılım sürecinin önünü 
açacaktır . 

Medya: "Ulusal Meclis"le ilgili ge
lişmeler, son günlerin en çok tartışılan ko
nusu. Ortaya çıkan şekliyle, "Kürdistan Sür
gün Parlamentosu" girişimi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? · Bu girişimin ulusal ve 
uluslararası düzeyde ne tür etkiler yaratması 
beklenebilir? 

Dilan: 1992'de PKK'nin yaptığı tek ta
raflı ateşkes ve akabinde gelişen ulusal di
yalog ve işbirliği süreci, ulusal demokratik 
mücadelede önemli bir dönüm noktasının ifa
desiydi . Bu gelişmelerin ürünü olarak, ara
larında partimizin de ·bulunduğu 12 Kürdistanİ 
örgüt ve partiden oluşan Kuzey Kürdistan 
Ulusal Demokratik Cephe Platformu 
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(KUDCP) kuruldu. Elbetteki bu birlik sü
recinin, gerçekten de doğal bir dinarnizmin 
sonucu, belli bir altyapıya dayanarak ge
lişmemiş olması, daha başından bu ça
lışmayı ciddi sorunlarla karşı karşıya ge
tirmiştir. PKK'nin yıllardır kendi dışındaki 
Kürt ulusal güçlerine karşı takındığı olum
suz tutumlarıiı, bir politika ve bakış açısı 
olarak bir çırpıda değişmesi güçtü . Nitekim 
bu güçlükler, birlik görüşmeleri sürecinde, 
değişik biçimler altında PKK'nin ge
liştirdiği tutum ve yönelimlere de yan
sıyordu. KUDCP, ne yazık ki, aradan iki yıl
lık bir zaman geçmesine rağmen henüz 
halkımızın istem ve özlemlerine tekabül 
eden bir sonuca va-
rabilmiş değildir. 
Tam bir tıkanma 

"Botan-Behdinan Savaş Hükümeti" ve "Kür
distan Ulusal Meclisi (KUM)" gibi, PKK ta
rafından dönemsel olarak gündemleştirilen 
politik çıkışlardan farklı bir sonuca yol aça
mayacağını şimdiden söylemek mümkündür. 

Medya: l995'e girilirken, Türkiye ve Kür
distan demokratik kamuoyu kanlı saldırıtarla 
sarsıldı. Biri /zmit' te bir yolcu otobüsüne yö
nelik, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı; 
diğeri ise, Kulp'un Şex Hemze köyüne PKK'li 
gerillalarca yapılan, l6'sı kadın ve çocuk, 
4'ü korucu olmak üzere 20 kişinin ölümüne 
neden olan kanlı baskın. Partinizin bu tür ey
lemler karşısındaki tutumu nedir? Bu tür ey
lemleri önlemek üzere, diğer Kürt çevreleri 

ile birlikte ya da tek 
başına partinizin, 
PKK nezdinde bir 

içindedir. Bunun ne
denleri ayrıca tar
tışılabilir. Bizce, bir
liğe gerçekten de 
yaşamsal bir ge
reksinim olarak yak
laşılsaydı, Cephe ça
lışmalarında çok 
daha iyi , bir noktada 
olunabilirdi. Tı
kanma olmazdı. 

Ulusal Meclis, Cephe 'nin ön- girişimi oldu mu? 
Dilan: Partimiz, 

haklı ve insani te-. 
mellere dayanan hal
kımızın özgürlük ve 
bağımsızlık mü
cadelesinde, her ne 
amaçla olursa olsun 
çocuk, kadın ve 
diğer savaş dışı 
sivil kişi ve ku
rumların hedef alın
masını, saldırı ve 
öldürme olaylarını 
reddetmektedir. Bu 
yöndeki politikamız 
açık ve nettir. Bu tu-

cülüğünde yaratılmalıdır. 
Cephe 'nin inisiyatifiyle, ül-

İşte, henüz bu 
Cephe tartışmaları 
sürerken, yurtdışına 
çıkan eski DEP mil
letvekillerinin ön
cülüğünde bir "Ulu-
sal Meclis" 
tartışması baş-
latıldı. Çalışmayı 
başlatanlarca bize ve 
diğer ulusal de
mokratik güçlere, bu 

kemizdeki en geniş toplumsal ke
simlerin katılımına ve temsiline 
dayalı bir Meclis oluşturulabilir. 
Biz, ulusal demokratik mü
cadelenin temel dinamiği olan 
siyasal güçlerin esas alınmadığı, 
özünde bir tarafa bırakıldığı bir 
"Meclis" çalışmasını tasvip 
edemezdik. Olayın bir boyutu bu. 
Diğer yanı ise, bugün tartışması 
yapılan "Kürdistan Sürgün Par
lamentosu" girişiminin ni
teliğindeki belirsizliklerdir. 

tumumuz değişik 
vesilelerle ka-
muoyuna da açık
lanmıştır. 

Bilindiği gibi, 

"Meclis" ça-
lışmalarına ka-
tılmamız yönünde öneri getirildi. Bizce bu 
ciddi bir çelişki idi. 22 Ekim 1994 tarihli 
"Yürütme Komitesi" imzalı bir mektupla, 
sözkonusu çalışmayı yürüten dostlara dü
şüncelerimizi ilettik. Biz, KUDCP ça
lışmaları sürüyorken, bunu işlevsiz !a
labilecek ve Kürdistanlı siyasal güçlerin 
etkinliğinde gelişmeyecek bir "Meclis" ça
lışmasını doğru görmediğimizi, bunun bir 
"Meclis" olarak nitelendirilemeyeceğini ve 
bu nedenle de sözkonusu çalışmaya destek 
vermeyeceğimizi söyledik. 

Gerek Cephe görüşmelerinde, gerekse 
değişik vesilelerle dile getirdiğimiz gibi, 
Kürt ulusal demokratik güçlerinin oluş
turacaklan bir Cephe'nin inisiyatifiyle böy
lesi çalışmaların yapılması gerektiğini açık
ça belirtmiştik. Yani, Ulusal Meclis, 
Cephe'nin öncülüğünde yaratılmalıdır. 
Cephe'nin inisiyatifiyle, ülkemizdeki en 
geniş toplumsal kesimlerin katılımına ve 
temsiline dayalı bir Meclis oluşturulabilir. 
Biz, ulusal demokratik mücadelenin temel di
namiği olan siyasal güçlerin esas alınmadığı, 
özünde bir tarafa bırakıldığı bir "Meclis" 
çalışmasını tasvip edemezdik. Olayın bir bo
yutu bu. Diğer yanı ise, bugün tartışması ya
pılan "Kürdistan Sürgün Parlamentosu" gi
rişiminin niteliğindeki belirsizliklerdir. Bu 
"Parlamento" neyi amaçlıyor? Kuzey Kür
distan'da bir "Parlamento" mudur, yoksa 
Kürdistan'ın tüm parçalan ile Kürdistan dı
şındaki Kürtlerin de içinde yer alacaklan bir 
"Parlamento" mudur? Bu konuda da pek bir 
netlik yok. Biz parti olarak, Kürdistan'ın dört 
parçasını da kapsayacak, tüm Kürtlerin ira
desini yansıtacak ulusal bir otoritenin ya
ratılması için politika ve önerilerimizle de
falarca girişimlerde bulunduk. Bugün de 
böylesi bir otoritenin (Meclis, Kongre ya da 
başka bir isim altında) yaratılması için eli
mizden geleni yapmaya hazırız. Fakat Kür
distan' daki ulusal demokratik mücadelenin 
toplumsal dinamiklerinden oluşacak bir 
Meclis, bundan farklıdır. Şayet "Kürdistan 
Sürgün Parlamentosu", dört parçayı kap
sayacak bir çalışma ise, o zaman Güney 
Kürdistan'daki siyasal güçleri, seçimle oluş
turulmuş Parlamento'yu, ülkemizin Doğu ve 
Güneybatı parçalanndaki ulusal demokratik 
güçleri, Kuzey Kürdistan' daki siyasal güçleri 
bir tarafa bırakarak, bunları temel almadan 
oluşturulacak bir kurumun, tüm Kürtleri 
temsil etme yetkisi de olmayacaktır. Y O'k, 
eğer Kuzey Kürdistan'la sınırlı bir çalışma 
ise, o zaman da siyasal güçleri temel al
mayan, tek bir siyasal oluşumun yürüttüğü 
böylesi bir çalışmayı "Meclis" olarak ni
telemek mümkün değildir. 

Bundan hareketle, bugün oluşturulmaya 
çalışılan "Sürgün Parlamentosu"nun da, 

PKK daha önceleri 
de "köy ko-
ruculuğunu cay-

dırma" adı altında sözünü ettiğimiz türde ey
lemler gerçekleştirmişti. Son dönemlerde 
buna yolcu otobüslerine yönelik eylemler de 
eklendi. Açıkça söylüyoruz. Bunlar hal
kımızın çıkarlarına zarar veren eylerrllerdir. 
Ulusal ve uluslararası kamuoyunda infial ya
ratan bu tür eylemler, aynı zamanda, hal
kımızın kurtuluş mücadelesinin uluslararası 
kurumlar nezdindeki imajını da zedeleyerek 
"terörizm"le nitelendirilmesine neden ol
maktadır. Bizim yöntemlerimiz, Türk dev
letinin hunharca uygulamalarından biçim ve 
nitelik bakımından tamamen farklı olmak zo
rundadır. PKK Genel Sekreteri sayın Öca
lan'ın, değişik dönemlerde, bu tür eylemlerin 
kendi inisiyatifleri dışında geliştiği yö
·nündeki açıklamaları, oluşan tablo kar
şısında, pratik olarak önemini yitirmeye baş
lıyor. Bu tür eylemlerin sürekli bir şekilde 
gerçekleştiriliyer olması, sorunun tek tek 
bazı komutanlar ya da yerel inisiyatifler bo
yutunu aştığını göstermektedir. Halkımıza 
ve ulusal demokratik mücadelemize ciddi za
rarlar veren bu tür eylemler, bir politika ola
rak, açık bir tutumla PKK önderliği ta
rafından mahkum edilmelidir. Bu işin önünü 
almak zor değildir. Eğer sayın Öcalan ve bir 
bütün olarak PKK, bu tür eylemlerin önünü 
kesrnek istiyorsa, tüm PKK üye ve sa- . 
vaşçılarına, partisel bir direktif olarak, bu tür 
eylemlerin kesinlikle yasaklandığını, uy
mayanların en sert şekilde ce
zalandırilacağını bildirebilirler. Bu tutum, ka
muoyu nezdinde de açıkça dile getirilebilir. 
Böylesi bir durumda, bu türden eylemlerin 
münferit mi, yoksa partisel bir politika olarak 
m1 gündeme geldiği somut olarak gösterilmiş 
olacaktır. 

Biz; parti olarak kamuoyuna yönelik açık
lamalarımızda, hatta Cephe görüşmelerinde 
konuyla ilgili görüşlecimizi dile getirdik. 
Gerek partimiz, gerekse diğer ulusal güçlerce, 
PKK'nin bu tür yanlış tutumları; diğer ulusal 
güçlere karşı şiddete değgin vardırılan po
litikaları, somut çözüm önerileri ile birlikte 
eleştirilmiştir. Fakat, arzuladığımız ge
lişmelerin sağlandığını söylemek güç. 

PKK, bu yanlışlarını sürdürdükçe, Kür
distan, Türkiye ve dünya kamuoyunda bu 
yönde oluşan haklı tepkilerin önüne ge
çilmesi mümkün olmayacaktır. Devletin dök
tüğü timsah gözyaşlarını kitleler nezdinde 

· deşifre etmek güçleşecektir. Bugün PKK'nin 
geliştirdiği yanlış tutumlara karşı gerek si
yasal güçlerin, gerekse hümaniter, de
mokratik, barışçı güçlerin, kurum ve ki
şilerin yönelttiği yapıcı, dostane, halkımızın 
çıkarlarını gözeten eleştirilerin PKK ta
rafından dikkate alınması, bu yönde olumlu 
gelişmelerin yaşanınası hepimizin isternidir. 

'95 Atılım Yılı Olacak 

Medya: YEKBuN'un oluşturulmasının 
üzerinden uzun bir zaman geçmesine kar
şılık, partinizin genel sekreterliği konusunda 
bugüne kadar kamuoyuna bir açıklama ya
pılmamıştı. Partirıiz, neden bugüne kadar 
genel sekreterini açıklamadı? 

Dilan: Partimiz, 1994 Ekim' inin ilk haf
tasında ülkemiz, halkımız ve partimizin için
de bulunduğu tüm zorluklara rağmen, 2. 
Kongresini gerçekleştirmeyi başarmıştır. 
Seçilen tüm Merkez Komite asil· ve yedek 
üyelerinin katılımıyla da Kongre'den hemen 
sonra ilk Merkez Komite toplantısı ya
pılmış, gerekli görev bölüşümlerinde bu
lunulmuşt\lr. Partimizin 2. Kongresi'nden 
önce de, genel sekreterlik dahil, tüm or
ganlarımız işbaşındaydı: Yani partimizin 
genel sekreterlik sorunu olmamıştır. Ancak, 
MK'miz, partimizin ihtiyaç ve çıkarlarını 
dikkate alarak Genel Sekreter'in kamuoyuna 
açıklanmaması kararını almıştı. Bugün de, 
partimizin ihtiyaçlan esas alınarak, gerekli 
olan konumlandırmalara gidilmiştir . 

Medya: Bir süre önce 2. Kongreniz'i 
yaptınız. Partinizin, sosyalist siyasal bi
rikimi reel imkanlarla bütünleştirerek, ülke 
zemininde bugünden yeni ve güçlü bir si
yasal çekim merkezi yaratma iddiası var. 2. 
Kongreniz'in, ülkemiz ve partinizin bu id
diaları açısından sunduğu yenilikler ne
lerdir? 
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Medya: Esas olarak şunu sormak is
temiştik: Iki Kongreniz arasmda, en azından 
göründüğü kadarıyla, pratik politikada kar
şılığını bulamayan, gerekleri yerine ge
tirilemeyen bazı kararların, 2. Kong re niz' den 
sonra daha iddialı bir biçimde dile ge
tirildiğini görüyoruz. Efendim, iddianızı art
tıran gelişmeler nelerdir? Dünden bugüne, 
sizin açınızdan ne değişti? 

Dilan: Şimdi bakın, YEKBON'un oluşum 
süreci ve bugün geldiği aşamayı objektif bir 
şekilde ele alabilirsek, katedilen mesafeyi 
daha iyi görebiliriz. YEKBON, dünya ve 
bölge genelinde, ülkemizde yaşanan altüst 
oluşların, gelişen yeni sürecin Kür
distan'daki düşünsel ve politik ifadesi olarak 
kuruldu. Dünya sosyalist sisteminin yıkıldığı, 
sosyalizmin prestij ve mevzi kaybına uğ
radığı bir süreçte, yeni bir anlayış ve yine 
sosyalist bir kimlikle ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelesine müdahalenin siyasal ve 
örgütsel bir ifadesidir YEKBON. Geçmişte 
uluslararası konjonktürün ülke boyutundaki 
yansıması olarak değişik kanallarda akan sos
yalist birikimin, oluşan yeni durumla birlikte 
ortak bir kanalda bütünleştirilmesinin zemini 
oluşmuştu. Sosyalizmin birçok genel ve 
özgül sorununda farklı düşünceler taşısalar 
da Kürt sosyalistlerinin daha güçlü bir siyasal 
oluşum içinde biraraya gelmeleri mümkündü. 
Ve biz, YEKBON'un oluşumuyla birlikte bu 
düşüncenin yaşam bulabileceğini so
mutlamanın çabası içinde olduk. 

Birlik Kongremiz, 1992 Haziranı'nda çok 
olumsuz koşullar altında gerçekleştirildi. 
YEKBON'u oluşturan gelenekler: ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelemizin ge
rektirdiği, yerinde ve zamanında mü
dahalelerin yapılmaması sonucu büyük bir 
kan kaybına uğramışlardı. Kitlesel po
tansiyelde, kadrosal bazda büyük bir erozyon 
yaşanmıştı. Yeniden toparlanma ve sağlıklı 
bir anlayış temelinde yeni bir alternatif ya
ratmaya yönelik umutların alabildiğine za
yıfladığı bir süreç yaşanıyordu. Çok büyük 
sorunlarla karşı karşıya idik. İşte YEKBilN, 
bu gidişe, böylesi bir olumsuz sürece "dur" 
demenin örgütsel ve politik bir ifadesi oldu. 
Birlik Kongresi 'nden sonra tahrip olmuş 
alanların onarılıp düzenlenmesine ve yeniden 
yapılandırılmasına geçildi . Yanısıra, ihtiyaç 
duyulan yeni alan ve kurumlıı.şmalann ör
gütlendirilmeye başlanmasıyla, or-
ganlarımızdaki kan kaybının durdurulması ve 

Dilan: Yurtiçi ve yurtdışı parti bi
rimlerimizin seçtiği delegelerle ger
çekleştirilen 2. Kongremiz, bileşim, tar
tışmalara katılım düzeyi, demokratik 
işleyiş vb . birçok yönüyle katettiğimiz me
safenin de aynasıydı. Parti, ülke ve halk ger
çekliğimiz ; gerek Merkez Komitesi ta
rafından sunulan Politik Rapor ve gerekse 
önümüze koymamız gereken karar ve pers
pektifler bazında geniş ve detaylı bir şe-
kilde tartışıldı. Çeşitli alanlardaki ko
mitelerin çalışma raporları okundu ve 
tartışıldı. Ve gerekli sonuçlar çıkarılarak ge
leceğe yönelik perspektifler belirlendi. Ul
kemiz ve halkımızın içinde bulunduğu du
rumdan çıkış için · politika, taktik, 
örgütlenme ve mücadele bazında yapılması 
gerekenler, atılması zorunlu adımlar be
lirlendi. Ülkemiz kadın hareketi ' nin so
runları ve örgütlenme perspektifleri ele alın
dı. Kürdistan gençliğinin özgün sorunları ve 
örgütlenme pers- iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yaraların sarılması 

sağlandı. Bu zorlu 
süreç, Kürdistan'da 
birlikçi bir geleneğin 
olmayışı, bu türden 
bir partisel birliğin 
taşıdığı doğal iç so
runlar ve ülkenin 
içinde bulunduğu 
alabildiğine zor ko
şullarla birleşince, 
diğer ulusal de
mokratik güçlerde 
olduğu gibi, bizim de 
çalışmalarımızda 
önemli aksamalar ya
şandı. Fakat bütün 
bu olumsuzluklara 
rağmen, partimiz ya
ralarını sarmış ve 
ayağa kalkarak, ken-

pektifleri tartışı ldı 
ve gerekli kararlar Bizce, yüzyıllardır sö-
alın~~rece bü- mürgeeiliğin esaret zinc;irleri al-
tünlüklü mü- tında bulunan Kürt halkının 
dahalenin ge- diğer dünya halkları gibi kendi 
reklerini yerine 
getirme doğ- bağımsız devletini kurması, en 
rultusunda kararlar adil çözümü oluşturacaktır. Ra
alındı. 1. Kongre'de 
alınan ve ger- ğımsızlığı yaşayan Kürt hal-
çekleştirilemeyen kının, daha sonraki süreçlerde 
bazı kararlar ve · 
perspektifler tekrar başka halklarla federasyon mu, 
tartışıldı, gözden konfederasyon mu, başka türde 
geçirildi. Gerekli 
eleştiri ve özeleştiri bir birlik mi oluşturacağına 
süreci ile birlikte yine kendisi karar vermelidir. 
daha somut çözüm 
yollan belirlendi. Bu nedenle de, sözünü ettiğimiz 

disine yüklediği 
önemli so-Birtakım ek- koşullarda yapılacak bir re• 

sikliklere rağmen, 
rumluluklar doğ-
rultusunda harekete 

baştan sona de- ferandumda partimizin tercihi 
molaatilç bir or- bağımsızlık yönünde olacaktır.
tamda ve olgun bir 
şekilde gerçekleştirilen 2. Kongremız, par
tisel birliğimizin daha da güçlendirildiği bir 
platform oldu. Politik ve örgütsel ka
rarlılığımızın da ifadesi olan 2. Kongremiz, 
partiyi geliştirmeyi esas alan yapıcı bir yak
laşımla, kendi eksiklik ve yanlışlıklarımıza 
karşı da acımasız bir eleştirel tutumun tüm 
yoldaşlanmızca sergilendiği bir zemin oldu 
aynı zamanda. Daha geniş bir sosyalist bir
lik ' le ülkemizde güçlü bir siyasal çekim mer
kezinin yaratılması yönijnde Partimizin at
ması gerekli adımlar saptandı. Ulkemizdeki 
ulusal demokratik güçlerin birliği , dört par
çadaki ulusal güçlerle ilişkiler, bağımsız ve 
kişilikli bir dış ilişkiler politikası temelinde 
uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, yur
tiçi ve yurtdışındaki örgütsel, askeri , siyasi 
ve ekonomik sorunların aşılması, !ega! alan
da yapılması gerekenler ve daha birçok ya
şamsal konularda kararlar alındı, pers
pektifler belirlendi. Parti program ve 
tüzüğünde bazı değişiklikler yapıldı. Kong
re, yeni Merkez Komitesi'nin seçimi ile ça
lışmalarını tamamladı. 

geçme aşamasına 

gelmiştir. So-
runlarımız hala çok. Ancak, dünya gö-
rüşümüzden, tarih~el köken ve de- -
ğerlerimizden, halkımızdan aldığımız güçle, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin 
omuzlanmıza yüklediği görev ve so
rumlulukları yerine getirecek örgütsel güce, 
kararlılık ve inanca sahibiz. 

Nitekim bir süre önce gerçekleştirdiğimiz 
2. Kongremiz de, siyasal devamlılı~, bilinç ve 
kararlılığırriızın ifadesi olmuştur. Şunu ra
hatlıkla söyleyebilirim ki, bugün iyi bir ko
ordinasyon ile, yaşamın birçok alanında, hal
kımızın çıkarlarını esas alan devrimci 
müdahaleleri gerçekleştirebilecek du
rumdayız. Sosyalistlerin olabilecek etı geniş 
birliğinin yaratılması yönünde gösterdiğimiz 
esneklik ve yeni yaklaşım, Kürdistan ulusal 
demokratik ve sosyalist güçleri arasındaki et
kisini ve haklılığını göstermeye başlamiştır. 
Önümüzdeki süreç, sosyalistlerin birliğinde, 
sürece bütünlükhi müdahalede, halkımıza 

· yeni bir siyasal çıkış yolunun yaratılmasında 
ve varolan gücün toparlanmasında 
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YEKBilN'un daha etkin ve aktif bir şekilde 
Y.arlığını hissetureceği bir süreç olacaktır. 

Ozellikle 1995 yılı YEKBGN açısından bir 
Atılım Yılı olacaktır. Tüm yönetici, üye ve 
taraftarlarımızın , sürecin omuzlarımıza yük
leyeceği bu ağır ama onurlu tarihsel görev ve 
sorumlulukların bilineiyle hareket ede
ceklerine inanıyorum. Sürekli mücadele, sü
rekli yen i leşme ve sürekli atılımı bir yaşam 
tarzı haline getirmek durumundayız . Hal
kımızın özgürlüğünü ve ülkemizin kur
tuluşunu , ancak böylesi bir bilinç ve ruhla; 
devrimci, sosyalist ve ulusal değerlerle do
nanarak gerçekleştirebiliriz. Bütün yol
daşlanmın , kendilerini bu değerlerle ye
niden ve yeniden üreteceklerine inanıyorum. 
Zor ama bir o kadar da zorunlu olanı ger
çekleştirmek durumundayız. 

Partimizin halkımızla daha sıkı bir şe

kilde kucaklaşacağı Atılım Yılı'nda, bütün 
üyelerimizi, dost ve taraftarlarımızı; par
timizin karar ve- direktiflerini yerini ge
tirmede her zamankinden daha büyük bir di
siplin ve kararlılığa, Parti'ye ve kendilerine 
daha çok güvenıneye çağırıyorum . 

Esas olan siyasal çözümdür 

Medya: Partinizin bağımsızlıkçı bir si
yasal çizgiye sahip olduğu biliniyor. Öte yan
dan, partiniz adına yapılan bazı açık

lamalarda, parti belgelerinizde ve partinizin 
görüşlerine yakın yayın yapan organlarda 
"siyasi çözüm" talebine de sık sık yer ve
riliyor. "Siyasi çözüm" derken neyi kas-
tediyorsunuz? · 

Dilan: Partimiz, Kürt ve Kürdistan so
rununun "siyasi çözüm"ünü esas almaktadır. 
Siyasi çözüm'den, sorunun görüşmeler yo
luyla, adil ve demokratik çözümüııü an
lıyoruz. Bu konuda, 2. Kongremiz'e sunulan 
MK'nin Politik Raporu'nda açık ve somut 
çözüm önerileri dile getirilmiştir. Kürt so
runu ülkesel bir sorundur. Ve özünde, Kürt 
ulusunun aynlqı.a hakkı dahil, kendi kaderini 
belirleme sorunudur. Bizce, dünyada, Tür
kiye'de ve ülkemizde meydana gelen ge
lişmeler, sorunun özünü oluşturan bu çözüm 
yolunu daha bir güncelleştirmektedir. Bugün 
mağdur durumda olan Kürt ulusudur. Ülkesi 
sömürgeleştirilip varlığı, dili, kültürü , tüm 
ulusal benliği katliamlarla, asimilasyon, baskı 
ve terörle yok edilmek, hak talebi hastınlmak 
istenen Kürtlerdir. O halde adil çözüm, Kürt 
ulusunun bu mağduriyetine son verecek, 
diğer dünya uluslarının sahip olduğu tüm 
haklara sahip kılacak çözümdür. Çözümün 
demokratik boyutu 

tim, radyo-TV yayını için anayasal ve yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yerel yö
netimlerin yetkileri genişletilmeli; güvenlik, 
eğitim , sağlık, idare alanlarında yerel yö
netimlere inisiyatif verilmelidir. Kürdistan'da 
ekonomik yaşamı canlandırmak üzere yerel 
kaynaklar rasyonel bir şekilde kullanılmalı, 
gerçekçi bir kalkınma planı hazırlanmalı ve 
uygulanması için gerekli kaynaklar sağ

lanmahdır. 12 Eylijl Anayasası yerine, Kürt 
ulusunun varhğım ve ulusal demokratik hak 
ve özgürlüklerini tanıyan , faşit-şöven, anti 
demokratik hükümlerinden arındırılmış ge
çici bir, anayasa, Kürt, Türk ve diğer azın
lıklarla bütün toplum kesimlerinin mu-
tabakatıyla hazırlanmalıdır. . 

Kürt ulusunun iradesini özgür bir şekilde 
yansıtabileceği böylesi bir ortamın ya
ratılması, Kürt, Türk ve diğer azınlık ve halk
ların çıkarlarını ifade eden adil ve demokratik 
bir çözümün altyapısını oluşturacaktır. Kürt 
sorununun çözümünde, Kürt halkının tem
silcilerinin muhatap alınması ve gö
rüşmelerin uluslararası gözlemcilerin de
netiminde yapılması, hem çözümü 
hızlandırıp kolaylaştıracak ve hem de kalıcı 
olmasını sağlayacaktır. Bu saydığımız güncel 
demokratik taleplerin yerine getirilmesiyle, 
özgür ve demokratik bir ortamda bir re
feranduma gidilebilir. Böylesi bir ortamda ya
pı1acak referandum, sonucu ne olursa olsun 
partimiz tarafından saygıyla karşılanacaktır. 
Bizce, yüzyıllardır sömürgeciliğin esaret zin
cirleri altında bulunan Kürt halkının diğer 

dünya halkları gibi kendi bağımsız devletini 
kurması, en adil çözümü oluşturacaktır. Ba
ğımsızlığı yaşayan Kürt halkının, daha son
raki süreçlerde başka halklarla federasyon 
mu, konfederasyon mu, başka türde bir birlik 
mi oluşturacağına yine kendisi karar ver
melidir. Bu nedenle de, sözünü ettiğimiz ko
şullarda yapılacak bir referandumda par
timizin tercihi bağımsızlık yönünde olacaktır. 
Biz böylesi bir referandumda, hemen hemen 
her Kürd'ün gönlünde yauığına inandığımız 
bağımsız devlet seçeneğinin, ezici bir ço
ğunlukla sağlanacağına inanıyoruz . 

Elbette ki , getirdiğimiz çözüm prog
ramından da görüleceği gibi, biz en küçük de
mokratik hak ve özgürlüklerin bile istemeisi 
ve sıkı bir takipçisi olacağız . Ama, Kürt ulu
sunun ayrılma hakkını ve özgürlüğünü içer
meyen ·h·ıçhır çözüm, 1ederasyon dahil ara bir 
çözüm olmaktan öteye geçmeye.cek; kalıcı, 

adil ve demokratik bir çözümü ifade et
meyecektir. 

Medya: Son dönemlerde, Kürt aydını ve 
politikacısı sı
fatıyla çeşitli TV 

ise, doğrudan Kürt 
ulusunun iradesine 
başvurulması dır. 
Yani bir referanduma 
gidilmesidir. Ayrılma 

hakkını da içerecek 
böylesi bir re
ferandumun, elbetteki 
bugünkü koşullarda 
yapılması, yapılırsa 
da özgür iradeye da
yalı demokratik bir 
sonuç vermesi müm
kün değildir. Her şey
den önce, halkımızın 
iradesini özgür bir şe
kilde ortaya ko
yabileceği demokratik 
bir ortam ya-
ratılmalıdır. Bugün 
halkımız özgür bir şe
kilde karar ve
rebileceği koşullarda 
değildir. O halde, hal
kımızın özgür ira
desini ortaya ko

programiarına 

çağrılan kişilerin, 
birkaç istisna 
hariç, hemen 
hemen tamamının, 
ellerinde politik bir 
barometre varmış 
gibi Kürtlerin ay-
rılmak is-
temediğini, ayrı 

bir devlet talebinin 
bulunmadığını ıs
rarla, hatta yemin 
billalı anlatmaları, 
herkesi buna inan
dırmaya ça
lışmaları gibi dik
kat çekici bir 
durum sözkonusu. 
Bu aydınların tu
tumunu nasıl de
ğerlendiriyorsunuz 

? 
Dilan: Evet, 

Hiçbir siyasal oluşum ya da ki
şinin, "Kürtler ayrılmak is
temiyor" şeklinde bir tutumla 
Kürtler adına "güvence" vermeye 
hakkı yoktur. Bu kesimler, böylesi 
bir tutum sergileyeceklerine, Kürt 
halkının özgür bir ortamda ira
desine başvurulmasını neden sa
vunmuyorlar? Bugün Birleşmiş 

Milletler'ce kabul edilen insan 
Hakları Evrensel Be
yannamesi 'nde de, ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkı, somut bir 
şekilde kabul edilmişken, Kürt 
halkı adına görüş belirttiğini söy
leyenlerin, bir nevi, devlete "gü
vence" vermeye çalışmaları neyi 
ifade edivar? 

doğrudur. Bugün 
bazı Kürt siyasal partilerinin, belli bir Kürt 
aydın ve politikacı çevresinin, Kürtlerin ay
rılmak istemediklerini söylediklerine, biraz 
üzülerek, biraz da hayretle tanık oluyoruz. 

yabileceği koşulların yaratılmasını sağlamak 

üzere, şu güncel demokratik talepler yerine 
getirilmelidir: 

Öncelikle, savaş karşılıklı olarak dur
durulmalıdır. Kürdistan ' da olağanüstü hal'e 
son verilmeli , köy koruculuğu kal
dırılmalıdır. Yakılıp yıkılan ve boşaltılan 

köylere insanlarımızın geri dönebilmeleri 
için gerekli ekonomik, siyasal ve güvenlik 
koşulları sağlanmalıdır. "Faili meçhul" ci
nayetlere son verilip failieri yargılanmalıdır. 
Kürdistan 'daki tüm özel-kirli savaş organları 
geri çekilmelidir. Türkiye ve Kürdistan'daki 
tüm siyasal parti ve örgütlere düşünme ve ör
gütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır . Siyasi tut
saklar koşulsuz serbest bırakılmalı, va
tandaşlıktan çıkarılanların özgür bir şekilde 
ülkelerine dönmeleri sağlanmalı, tüm haklan 
geri verilmelidir. Kürt dili ve kültürü üze
rindeki tüm yasaklar kaldırılmalı, Kürtçe eği-

Bir aile düşünün. Zorla evlendirilmiş bir 
kadın, her gün kocasından dayak yiyor, aç bı
rakılıyor, insani hiçbir haktan yararlanmasına 
olanak sağlanmıyor, köleliğin de ötesinde bir 
yaşama mecbur bırakılıyor ve bütün bu in
sanlık dışı davranışlara can havli ile de olsa 
tepki gösteren kadına verilen yanıt, yine 
dayak ve baskı oluyor. Kadın bu du
rumdayken, kadının annesi, babası, ağabeyi 

ve diğer akrabalarının , kadının kocasına ve 
aile tarafına gidip, ' kızımız ayrılmak is
temiyor','kadın kocasız ne yapabilir' vb. şey
leri yalvarırcasına söylediklerini düşünün. 

Dayak yiyen de kadın, haksız duruma düşen 
de. Ve üstelik kadına ayrılmak isteyip is
temediği bile sorulmuyor. Ayrılsa 'çevreye 

rezil rüsva olacaklarını, kötü gözle ha
kılacağını' vb . söyleyerek kadını baskı al
tında tutuyorlar. 

Evet, ne yazık ki bugün, "Kürtler ay
rılmak istemiyor" diyenlerin tutumunu, söz
konusu kadının anne, baba, ağabey ve ak
rabalarının tutumuna benzetrnek mümkündür. 
Bu kişi ve çevreler, bu tutumlanyla Kürt hal
kına; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde 
şehit düşen Şeyh Saitler'e, Seyit Rızalar'a, 
Ağrı ' da, Koçgiri ' de, Zilan'da, Kürdistan'ın 

dört bir yanında ülkesinin bağımsızlığı ve öz
gürlüğü için şehit düşen onbinlerce Kür
distanlıya büyük bir haksızlıkla bu
lunmaktadırlar. Bugün zulme, soykırıma, her 
türlü insanlık dışı 
uygulamalara 
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olarak, ulusların kendi kaderini tayin hak
kının savunulup savunulmaması, de
mokratlığın turnusolu olarak kabul edildi. 
Doğru olan da buydu. Ama bugün, ne yazık 
ki, Kürtlerin küçümsenemeyecek bir bölümü 
bile, bu hakkı savunmamaktadırlar."Eşit hak
lar" , "üniter devlet", "özgür yurttaş" vb . kav
ramlar altında, dolaylı-dolaysız, Kürt ulu
sunun kendi kaderini tayin hakkı hasır altı 

edilmeye çalışılmakta, hatta yer yer red
dedilmektedir. 

Biz, her Kürd ' ün, her Türk'ün düşünce 
ve örgütlenme özgürlüğünden yanayız. El
bette ki, herkes düşüncelerini dile getirme, 
kitleleri bu yönde ikna etmeye çalışma hak-

kına sahiptir. Ve dev
letle işbirliği içinde 

maruz kalanlar 
bizleriz, Kürt hal
kıdır. O halde, 
bütün bu zulmün 
baş sorumlusu 
olan Türk devleti 
mi Kürt halkına 
güvence vermekle 
yükümlüdür, 

Bütün yoldaşlarımın, ken
dilerini yeniden ve yeniden üre
teceklerine inanıyorum. 

halkına ihanet et
mediği sürece, hiçbir 
Kürt insanım, siyasal 
oluşumunu, ulusal de
mokratik mücadelenin 
dışında gör
ınediğimizi açıkça be
lirtmek istiyorum. 
Ama düşünme ve ör
gütlenme öz
gürlüğünün olmadığı, 

halkımızın yoğun bir 
devlet terörü altında 

bulunduğu bir or
tamda, Kürt halkı 

adına "ayrılmama gü
vencesi" veriliyor ol
masının, mücadelenin 
bugün aldığı boyut iti
bariyle, kendimize ve 
tüm Kürt halkına en 
azından haksızlık an
lamına geleceğini de 
bilmek durumundayız. 

Zor ama bir o kadar da zo
runlu olanı gerçekleştirmek du
rumundayız. 

yoksa mazlum ve 
mağdur durumda 
olan Kürt halkı mı 
devlete güvence 
vermelidir? 

Ayrıca sözünü 
ettiğimiz kişi ve 
oluşumlar, neye 
dayanarak Kürt 
halkı adına böyle 
konuşabilmekte, 
"aynlmamanın gü
vencesini" ver
mektedirler? Kürt 
halkı, gerçekten de 
iradesini bu yönde 

Partimizin halkımızla daha 
sıkı bir şekilde kucaktaşacağı 

Atılım Yılı 'nda, bütün üye
lerimizi, dost ve ta
raftarlarımızı; partimizin karar 
ve direktiflerini yerini getirmede 
her zamankinden daha büyük bir 
disiplin ve kararlılığa, Parti 'ye 
ve kendilerine daha çok gü
venmeye çağırıyorum. 

ortaya koyabilecek özgür bir ortama ka
vuşmuş mudur ki, böylesi bir tutum ser
gilesin? Cumhuriyet tarihi boyunca, Kürtler 
hangi süreçte özgür yaşayabildiler? On
yıllardır dili, kültürü, tüm ulusal benliği imha 
ve inkar edilmeye çalışılan bir halk ... "Dağ 
Türkü" hikayeleriyle, "Ne Mutlu Türküro Di
yene", "Bir Türk Dünyaya Bedeldir", "Tür
küm, Doğruyum, Çalışkanım" vb. ırkçı, 

şöven düşünce ve uygulamalarla yetmiş yıl
dır ulusal kimliği ve kişiliği bombardımana 
tutulan, kimliğinden ve kişiliğinden uzak
laştınlmaya çalışılan bir halk .. . Baskı , terör 
ve açlıkla "terbiye edilmeye" çalışılan, her 
gün onlarca ferdi katledilen, yaşamı zindana 
çevrilen bir halk .. . Peki böylesi bir yaşama 
mahkum edilen bir halkın, özgür bir şekilde 
iradesini ortaya koymasım beklemek müm
kün müdür? 

Bugün Diyarbakır'da, Batman'da, Sil
van'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Muş'ta ve 
Kürdistan'ın birçok yerinde, halka ne is
tediğini sorsamz, alacağınız yanıt "Yaşama 
Hakkı!" olacaktır. Peki, bu mudur halkın ger
çek talebi, gerçek iradesi? Yani bunu, Kürtler 
devletten hiçbir hak talebinde bulunmuyor 
şeklinde mi yorurnlayacağız? 

Bugün televizyonlara çıkıp, "ben Kür
distan'ın bağımsızlığını, Kürtlerin ay
nlmasını istiyorum" diyen birinin, nasıl bir 
baskı ve tepkiyle karşılaşacağını herhalde 
tahmin edersiniz. Askeriyle, politikacısıyla, 

basınıyla, bürokratıyla geniş bir kesimin sal
dırısına maruz kalacak, afaroz edilmeye ça
lışılacaktır. Böylesi bir basınç altında, Kürt· 
!erin özgürce iradelerini ortaya koymalan 
mümkün müdür? Yaşar Kemal ' i bir dü
şünün. Dile getirdiği bazı gerçeklerden do
layı nasıl fırtınalar koparıldığını hepimiz gö
rüyoruz. Şimdi böylesi bir ortamda, "Kürtler 
ayrılmak istemiyor" diyenierin ne kadarı 

buna inanarak, özgür bir şekilde bu dü
şünceleri söylüyor. Kendi gönüllerindeki ger
çek istemleri dile getirebiliyorlar mı? 

Sorun şudur: Hiçbir siyasal oluşum ya da 
kişinin , "Kürtler ayrılmak istemiyor" şek

linde bir tutumla Kürtler adına "güvence" 
vermeye hakkı yoktur. Bu kesimler, böylesi 
bir tutum sergileyeceklerine, Kürt halkının 

özgür bir ortamda iradesine başvurulmasını 
neden savunmuyorlar? Bugün Birleşmiş Mil
Jetler'ce kabul edilen İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesi'nde de, ulusların kendi ka
derlerini tayin hakkı, somut bir şekilde kabul 
edilmişken, Kürt halkı adına görüş be
lirttiğini söyleyenlerin, bunu bile açık bir şe
kilde savunmamaları ve tam tersi bir tutumla, 
bir nevi, devlete "güvence" vermeye ça
lışmaları neyi ifade ediyor? Bu, Kürt hal
kının haklı mücadele ve istemlerine gölge dü
şürmüyor mu? Uzun yıllar boyunca, özellikle 
Türkiye soluna karşı kullamlan bir argüırian 

Ayrıca, bu tür yak
laşımlar, kişilikli bir tutumu da ifade et
memektedir. Kürt halkı, eşit haklara dayalı 
bir federasyon mu, üniter devlet içinde bazı 
haklar mı, yoksa bağımsız bir devlet mi is
tiyor; bunu ancak özgür ve demokratik bir or
tamda, onun iradesine başvurarak öğ

renebiliriz. Bütün Kürtler bugün bunun 
savunucusu olmalıdırlar. 

Silahlı mücadele vazgeçilmez değil 
fakat kaçınılmaz daolabiliyor 

Medya: Silahlı mücadele, birkaç yıl ön
cesine kadar Kürt kamuoyunda bir fetiş ha
linde iken, bugün tam tersine silahlı mü
cadele karşıtı söylem, neredeyse popüler bir 
eğilimi yansıtıyor. Bu durumu nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? Partinizin ve mirasçısı 

olduğunuz geleneklerin öteden beri teorik 
olarak reddetmedikleri silahlı mücadele, sizin 
açınızdan nasıl bir pratik anlam ifade edi
yor? 

Dilan: Ona gelmeden önce, şu be
lirlemenin yapılmasında fayda var: Kürtlerin 
silahlı direnişleri PKK ile başlamamıştır. 

Kürt ve Kürdistan sorunu, 1800'lü yılların 

başından beri değişik dönem ve boyutlarda, 
Kürt halkını haklı silahlı direniş ve baş

kaldınlara zorlamıştır. Fakat silahlı di
renişleri bastıran devlet, Kürt sorununu yine 
de çözememiştir. Her ulusal demokratik hak 
ve özgürlük talebi inkar ve imha po
litikalarıyla hastınlmaya çalışıldığı için, 
Kürtler silaha sarılmak zorunda kalmıştır. 

Bugün PKK'nin sürdürdüğü silahlı mücadele, 
12 Eylül faşist cuntasıyla birlikte, Kürt halkı 
üzerinde daha da yoğunlaştırılan devletin 
baskı ve vahşetine karşı, bir 'meşru direniş 
olarak ortaya .çıkmıştır. 

Devlet, Kürt halkının özgür ve de
mokratik bir ortamda, kendi iradesini ortaya 
1coyabileceği bir çalışma ve yaşam biçimini 
zorla, terörle engellediği sürece; elbette ki 
Kürtler de direnecekler, hak mücadelesini bu 
yolla sürdüreceklerdir. 

Partimiz bugüne kadar, çeşitli nedenlerle, 
silahlı mücadeleye yönelmemiştir. Fakat bu, 
silahlı mücadeleyi redettiğimiz için değildir. 
Bu anlamda, bugün tüm eksiklik ve yan
lışlıkianna rağmen, PKK'nin sürdürdüğü si
lahlı mücadeleyi "terör" olarak ni
telendirmedik. Meşru bir direniş olarak 
gördük. Bizce bugün Türkiye'de Kürt sorunu 
tartışılıyorsa; devlet ciddi bir ekonomik, si
yasi, askeri ve toplumsal kriz içindeyse, 
bunda silahlı mücadelenin önemli bir rolü ol
muştur. Eğer bugün "siyasi çözüm", "de
mokratik çözüm" türü bazı kavramlar geniş 
bir çevre tarafından telaffuz ediliyor ve tar
tışıhyorsa; bunda silahlı mücadelenin kü
çümsenemeyecek bir rolü vardır. Bir kısmı, 
silaha sarılmış olmanın engellenemeyecek 
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sonuçları olarak ortaya çıkan, bir kısmı ise 
PKK'nin silahlı mücadelede benimsediği 
yöntemlerden ve bazı dönemsel yanlış tak
tiklerden kaynaklanan tahribatlara rağmen, bu 
gerçeği de teslim etmemiz gerekir. 

Devletin "Kürt sorunu ile terör sorunu 
farklı şeylerdir" şeklindeki tutum ve po
litikası da anlamsız bir kör inattan öteye ge
çemiyor. Ezilen bir halkın silahlı direnişi 
meşru bir haktır; "terör" değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bu politikası, aslında 
bugün yaşanan pratik örneklerle de somut bir 
şekilde iflas etmiştir. Eskiden IRA da, Man
dela da, Arafat da "terörist" olarak ni
t~lendiriliyorlardı. Peki, bugün bunlar ne
relerdedirler ve nasıl kabul görüyorlar? 

Tabii ki, Kürtler gibi ezilen, ülkesi sö
mürgeleştirilen bir ulusun silaha sarılması 
meşrudur derken; bunun her şart, zaman ve 
mekanda uygulanabileceğini de söy-
lemiyoruz. Her silahlı eylem şekli 
"doğru"dur da demiyoruz. Daha önce de be
lirttik, meşru temellere dayanan silahlı mü
cadele, mutlaka, evrensel insanlık değerlerine 
bağlı kalınarak sürdürülmelidir. Uluslararası 
Savaş Hukuku'na uymak, Kürtlerin silahlı 
mücadelesinde temel bir politika olmalıdır. 
Bugün Türk devleti, Cenevre Sözleşmesi'yle 
çerçevesi çizilen Savaş Hukuku'na uymuyor. 
Sürekli olarak sivil Kürt insanlannı, yerleşim 
birimlerini hedef alıyor, katlediyor. PKK'nin 
böylesi bir yanlışlığa sürüklenmemesi ge
rekir. Bu alanda "ben de vanm" diyeyecek 
olanlar ise, en baştan bu konuda çok dikkatli 
ve sorumlu davranmalıdırlar. Sivilere yönelik 
amaçsız ve sonuçsuz saldınlar, Kürt halkının 
istemlerini yansıtmadığı gibi çıkanna da de
ğildir. 

Bizce Kürt sorunu, temelde siyasal bir so
rundur ve siyasal bir sorunun çözümünde esas 
alınması gereken yol ve araçlar da yine si
yasal mücadelenin ihtiyaçlanna göre ko
numlandınlmalıdır. Silahlı mücadelenin 
yeri, zamanı ve yöntemi, siyasi otoriteye 
bağlı olarak ve siyasi mücadeleyi güçlendirici 
bir perspektifle belirlenmelidir. Silahlı mü
cadele, dönem dönem ön plana, dönem 
dönem de geri plana gelebilecek bir şekilde 
yürütülmelidir. Bugün oluşan uluslararası 
konjonktür ve ülkemizin içinde bulunduğu si
yasi coğrafya dikkate alındığında, kırları 
temel alan bir silahlı mücadeleyle ülkemizin 
kurtuluşa vardınlması mümkün değildir. Bu 
anlamda "kurtanlmış bölgeler" hedefiyle si
lahlı mücadelenin yürütülmesi, doğru ve ger
çekçi bir yaklaşım değildir. Kır-şehir ilişkisi 
de olanaklar ve içinde bulunulan koşullarla 
bağlantılıdır. Silahlı 
mücadele, siyasal çö--

rakmayı da bir yaz-boz tahtasına dö
nüştürmemek gerekiyor. Bu yaklaşım, mü
cadelede büyük tahribatlara yol açar. Her ko
nuda olduğu gibi bu konuda da ciddi ve 
tutarlı bir yaklaşım içinde olunmalıdır. 

Silahlı mücadele, uluslararası alanda ola
bilecek en geni§ dost ve destekçi ağıyla da 
beslenmelidir. üzeilikle bugün oluşan yeni 
uluslararası koşullar bunu daha bir zorunlu 
hale getirmektedir. ve gerçekten de sağlıklı 
bir anlayışla yürütülürse, geniş bir ulus
lararası destek sağlanması mümkündür. Ya
şanan sUrçte de bunun birçok örneği vardır. 

Silahlı mücadeleyi yalnızca ya-
ratabileceği kimi olumsuz yönleriyle de
ğerlendirmek ve bu temelde mahkum etmek 
de doğru bir yaklaşım değildir. Silahlı mü
cadelenin elbetteki külfeti vardır. Hele sağ
lıklı bir siyasal perspektifle yiirütülmedi mi, 
tahribat daha ileri boyutlara varabiliyor. Ama 
teslimiyet ve yokoluşun dayatıldığı, hiçbir si
yasal, demokratik talebin barışçıl yollarla 
karşılanmadığı bir ortamda, silahlı mücadele 
bir zorunluluk olarak kendisini da
yatabilmektedir. Sorun, kitlelerin ör
gütlendirilmesi, hak ve özgürlük mü
cadelesine kazandıniması ve devletin halkın 
iradesine set oluşturmasının engellenmesidir. 
Bu yolda gerekirse silaha da başvurulmalıdır. 
Böylesi bir ihtiyacın dayattığı bir süreçte, 
bunu yerine getirmemek, tüm potansiyelin 
imha olmasına, hastınlmasına yol vermek 
gibi bir sonucu da doğurabilmektedir. 

Şunu açıkça söylemek istiyorum: Biz, 
gerçekten de şiddeten, Kürt ve Türk in
sanlannın kanının dökülmesinden yana de
ğiliz . Türk devleti halkımızın özgür iradesini 
yansıtabileceği koşulları yaratırsa, buna yol 
açarsa, elbetteki şiddete gerek kalmayacaktır. 
Ve böylesi bir sürecin başlatılması du
rumunda, kimden gelirse gelsin, şiddete 
karşı çıkacağız. Aksi durumda sorun salt 
PKK ile sınırlı kalmaz; diğer Kürdistanlı 

, güçlerin de silahlı direniş yönünde adım at-
malannın önüne geçilemez. 

Bu nedenlerden dolayı, Türkiye ve Kür
distan'daki tüm barış, insan hakları, de
mokrasi ve özgürlük güçlerini bir an evvel, 
Kürt halkının ulusal-demokratik hak ve öz
gürlüklerinin verilmesi ve bununla birlikte 
Kürdistan'daki savaşa karşılıklı olarak son 
verilmesi için güçlerini birleştirmeye ça
ğırıyoruz. Kürt sorununun özgür bir şekilde 
çözümü için adımlar atılmadan, Türkiye'de 
de demokratik hak ve özgürlüklerin ka
zanılması mümkün olmayacaktır. Savaşın 
tüm yükü yine halklanmızın sırtına bin-

dirilmektedir. Tür
kiye emekçi kit

zümü kolaylaştıncı, · 
yol açıcı bir pers- Şunu açıkça ·söylemek is-
pektifle yü- · · B· kt d 'd 

lelerini bu şöven 
dalganın etkisinden 
kurtarmak ve kendi 
gerçekliklerini gör
melerini sağlamak, 
bugün acil ve ta
rihsel bir görevdir. 
Ve bu görev , te
melde Türkiyeli ile
rici, demokrat, dev
rimci, sosyalist, 
özgürlükçü tüm 
güçlerin, kişi ve 
kururolann omuz
larında dur
maktadır. 

rütül rd· v tıyorum. ız, gerçe en e şı -
somu~e ıh~~ef, KU~ deten, Kürt ve Türk insanlarının 
ulu~u!lun, . ken~i. ka- kanının dökülmesinden yana de
~en!ll . tayın. ~önünde ğiliz. Türk devleti . halkımızın 
özgür ıradesını ortaya .. . . . d . . . b .1 ğ . 
koyabiieceği de- ozgur ıra esını yansıta ı ece ı 
mokratik bir ortamın koşulları yaratırsa, buna yol 
y~atılması olmalıd.ır. açarsa elbetteki şiddete gerek 
Sıyasal, demokratik, ' 
kültürel vb. diğer mü- kalmayacaktır. Ve böylesi bir sü-
cadele. yol ve yön- recin başlatılması durumunda, 
temlerıyle bes- k' d l. l . 'd'-1 lenmeyen, koordineli ım en ge ırse ge sın, şı uete 
b.~r. şekild~ . yü- karşı çıkacağız. Aksi durumda 
ru~ülmeyen bır sılahlı sorun salt PKK ile sınırlı kalmaz; . 

Kürt halkına 

mücadele başanya d'ğ v .. d' l .. l . d . 
ulaşamaz. Yeri gel- ı er J.\..Un ıstan ı guç erın e sı-

teslimiyeti dayatan 
Türk devletini de 
bu kör inadından 
vazgeçmeye ça
ğırıyoruz. Dünya 
kamuoyunu, Bir
leşmiş Milletler'i, 

d~ğ~nd~ a~eşkesl~re lahlı direniş yönünde adım at
gıdılebılme.li?ır ... Xı~e malarının önüne geçilemez 
sorunun çözumu ıçın · 
kalıcı, demokratik bir 
ortam yaratıldığında 
silahların bırakılınasına da gidilebilmeldir. 
Silahlı mücadele yürüten bir siyasal hareket, 
bütün bu seçenekleri özümseyebilecek ve uy
gulayabilecek bir esnek hareket ve düşünce 
tarzına sahip olmalıdır. Silahlı mücadeleye 
çok abartılı misyonlar yüklenmesi sonuçta 
hayal kınklıklanna yol açabilmektedir. Ni
tekim, "Kürdistan'ın bağımsızlığını dağ
lardan ovalara, ovalardan şehirlere doğru 
yaygınlaştırılacak silahlı mücadeleyle sağ
layacağız" diyen PKK'nin, bugün geldiği 
süreç önemli derslerle doludur. Bir uçtan 
başka bir uca savrl!)ma görülüyor. PKK 
Genel Sekreteri sayın Ocalan, "Bana yasal ça
lışma olanakları sunulsun, yeterlidir" diyor. 
Peki, "yasal çalışma imkanı", Kürt halkının 
özgür, demokratik .iradesinin ortaya çıkması 
için yeterli midir? Ozellikle böylesi bir faşist 
devlet örgütlenmesi ile karşı karşıya bu
lunuluyorken. Burada, bir noktayı daha vur
gulamak istiyorum. Ateşkesi de, silah bı-

Avrupa Par
lementosu'nu; Türk devletinin bu şiddet ve 
imha politikasını durdurma, Kürt halkının 
iradesine saygılı olmasını sağlama yönünde 
baskı yapmaya çağınyoruz . Halklanmız kar
deştir . Kardeşler birbirinin kanını dökmesin 
istiyoruz. 

Ko~ullar Iea=al siyasette 
a=üç biriiiini a=erektiriyor 

Medya: HADEP'in dışında kalanların 
son dönemlerde başlattıkları legal parti gi
rişimlerini, bu çevrelerin HADEP'e yö
nelttikleri eleştirileri de dikkate alarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Dilan: Tabi bir paradoks yaşanıyor. Baş
kalarını haklı olarak dargrupçulukla eleştirip 
ortak platformlarda yer almayan kesimlerin, 
daha dar bir anlayış ve çevreyi esas alarak 
yeni parti girişimleri başlatmalan gerçekten 
de bir paradokstur. İşte, gerek sayın Şe-

rafettin Elçi'nin "Kürt Demokratik Plat
formu"nu, gerekse sayın İbrahim Aksoy'un 
"Demokrasi ve Değişim Hareketi" ça
lışmasını bu temelde değerlendirmek müm
kündür. 

Biz parti olarak, düşünceleri ve politik 
eğilimleri ne olursa olsun, ulusal demokratik 
mücadelenin tüm bileşenlerinin, kendi an
layışlan doğrultusunda örgütlenme öz
gürlüklerini savunduk, savunuyoruz. Kürt li
berali de, sosyaldemokratı da, sosyalisti de, 
milliyetçisi ve dincisi de örgütlenebilmelidir. 
Bu nedenle sayın Elçi'nin parti çalışmasına 
yöneltilen ağır ithamlann, partimizce be
nimsenmediğini özellikle. vurgulamak is
tiyorum. Ama, bugün 
sayın Elçi'nin yü-
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bütün sorunlar, Kürt düğümünde odak
lanmışsa, Kürtlerin özgürleşmesi, Tür
kiye'deki tüm kesimlerin özgürlük yolunu 
açacaktır. Kürt partisi, Türkiye ve Kür
distan'da, olanaklann elverdiği her yerde ör
gütlenmelidir. Yani sadece Kürdistan'da ör
gütlenen bir parti olmayacaktır. Bu anlayış, 
aslında yıllardır uzun mücadeleler sonucu ya
ratılan siyasal birikimin !ega! alandaki ifa
desidir. Yani, bugün bir Kürdistanİ güç olan, 
Kürt kimlikli parti ve örgüt olan YEKBfiN, 
PKK, PSK, KA W A vd. ulusal demokratik 
güçler ne kadar meşru ve gerekli iseler; !ega! 
alanda Kürt kimlikli partiler de o oranda 
meşru ve gereklidir. Zaten, tüm Kür-

distan' daki si---------- yasal güçler değil 
rüttüğü parti ça-
lışmasının hem an
layış, hem de bileşim 
olarak HADEP'ten 
daha dar bir zeminde 
olduğunu da söy
leyebiliriz. Sayın Elçi, 
partilerinin "liberal bir 
kitle partisi" olacağını 
söylüyor. Yani kendi 
politik kimlikleriyle 
sosyalistlerin vd. Kürt 
çevrelerinin bu parti ça-
lışmasında ye-
ralmalannın zemini 
yoktur. Sonuçta, 
DEP'te olumsuz tu
tumlanyla birçok ke
simin dışlanmasına yol 
açan dar anlayışın , 
farklı bir biçim ve bo
yutta, farklı ge
rekçelerle, aslında 
sayın Elçi'nin parti ça-

Bizce, legal alanda, ulusal de
mokratik güçlerin mümkün olan 
en geniş birliği temelinde ortak 
parti örgütlenmesine gidilmelidir. 
Ulusal demokratik güçlerin içinde 
bulunduğu koşullar ve halkımızın 
çıkarları, bugün bunu . ge
rektiriyor. Bu yaklaşımın dışında, 
"küçük olsun benim olsun" an
layışına dayalı parti ve parti gi
rişimleriyle, halkımızın bugün ya
şadığı zorlu süreci aşmasını 
sağlayacak araçlar yaratılamaz. 
Koşullar legal siyasette güç bir
liğini ve ortak örgütlenmeyi ge
rektiriyor. 

midir ki, düşünce 
ve örgütlenme öz
gürlüğü isteyen? 
Legal Kürt par
tisine "hukuki" 
gerekçelerle 
karşı çıkılınası 
ise, HEP-DEP ve 
diğer birçok par
tinin Kürt sorunu 
gerekçe gös-
terilerek ka-
patılmalan kar-
şısında, tüm 
önem ve an-
lamını yitiriyor. 
Yani ''Türkiyeli" 
kimliği de yasal 
açıdan bir "gü
vence" oluş
turmuyor. 

Partimiz, 
bugün de ola
bilecek en geniş 
Kürt çevre, kişi lışmasında da gö-

rüldüğünü söylemek mümkündür. 
Sayın İbrahim Aksoy ve arkadaşlan da 

yine DEP'teki dışlayıcı, olumsuz tutumlar 
sonucu sürecin dışında kalmışlardı. Ve ge
tirdikleri eleştirilerde önemli haklılık payı ol
duğunu da özellikle vurgulama gereğini gö
rüyorum. Ama bu, sorunun bir yönüdür. 
Diğer yönüne baktığırruzda ise, sayın Aksoy 
ve arkadaşlannın da DEP'teki "çoğunluk 
kesim"inden farklı bir tutum ge
liştirmediklerini, anlayış olarak da DEP'i, 
HADEP'i aşan bir yaklaşımlannın ol
madığını görüyoruz. "En geniş kesimleri ku
caklayan demokratik bir kitle partisi'·' id
diasıyla ortaya çıkan sayın Aksoy ve 
arkadaşlan da, sonuçta sadece kendilerinden 
oluşan bir parti çalışması başlatmaktan 
öteye geçmediler. 

Bu anlamda benzer gerekçelerle DEP'teki 
"çoğunluk kesimine" eleştiriler yöneiten ve 
HADEP'te yer almayan sayın Elçi ve 
Aksoy'un, söyledikleri ile pratik tutumlan 
aynı noktada çakışmarruştır. İki kesim de 
"kendi partilerini" oluşturma çabası için
dedirler. Şayet sayın Elçi ve sayın Aksoy, 
kendi dışlanndaki diğer kimi Kürt çev
relerini de kapsayacak ortak, daha geniş bir 
çalışma başlatmış olsalardı, DEP'teki "ço
ğunluk kesimi"ne yönelttikleri eleştiriler de 
daha bir tutarlılık arzederdi. Fakat, ne yazık 
ki pratik böyle gelişmedi. "Türkiye'deki 
Kürt-·Türk en geniş demokrasi güçlerinin 
ortak kitlesel partisi" 'iddiası ise, her iki parti 
açısından da, yaptıklan girişimin bileşimi ve 
niteliği ile taban tabana zıt bir tablo oluş
turmaktadır. 

Sorunun diğer bir boyutu ise, bu iki yeni 
parti girişiminin de, özellikle "Kürt kimlikli" 
parti olduklannı söylemekten kaçınmalandır. 
Kendileri dışında herkes, onlan "Kürt kim
likleri"yle tanımlarken, ne yazık ki, onlar 
hala "Türkiyeli" parti anlayışında ısrar et
mektedirler. Aynı yaklaşım dün DEP'te de 
vardı, bugün HADEP'te de sözkonusudur. 
Sayın Elçi'nin yürüttüğü çalışma ismen 
"Kürt Demokratik Platformu" olarak ni
telendirilmesine karşın, savunulan perspektif 
itibariyle, bir Kürt partisi anlayış ve pers
pektifine dayanmamaktadır. HADEP ve 
sayın Aksoy'un çalışması gibi, bir ''Tür
kiyeli" parti kimliği savunulmaktadır. 

Legal Kürt partisi, düşünce ve politika 
olarak ilkin partimiz tarafından gündeme ge
tirilmiştir. Biz böyle bir !ega! partiyi sa
vunuyoruz. Legal Kürt Partisi, Kürt kimliğini 
esas alan ve Kürt sorununun adil, demokratik 
bir şekilde çözümlenmesi için özgür bir 
ortam oluşturulması mücadelesini veren bir 
parti olarak nitelendirilebilir. Kürt sorununu 
Türkiye'deki demokrasi güçleriyle işbirliği 
içinde çözmeyi benimseyen Kürt, Türk, Laz, 
Çerkez, Arap herkes yer alabilir. Partinin 
Kürt kimliği buna engel değildir. Bugün 

ve kurumlannın ortak inisiyatifiyle ge
liştirilecek ulusal demokratik nitelikli bir 
Kürt kitle partisine gereken her türlü desteği 
vermeye hazırdır. Belli ulusal demokratik 
güçlerin kendi partilerini oluşturmalan da el
betteki haklandır. Ama bunun "geniş güç
lerin ortak platformu" vb. şekillerde yan
sıtılmasının doğru olmayacağı inancını 
taşıyorum. Bugün kendi Kürt kimliğimizle 
kururolaşmayı yaratmıyorsak, ulusal de
mokratik saflarda egemen bir eğilim olarak 
bu yönde adım atamıyorsak, bu, varolan !ega! 
çalışma alanından yararlanamayacağımız an
lamına gelmemektedir. Aksine, yapılması ge
reken, bizat mevcut olanaklan koordineli bir 
şekilde değerlendirerek, sözkonusu pers
pektifimizi egemen duruma getirmek ol
malıdır. Bu anlayıştan hareketle de daha 
geniş·, samimi ve demokratik bir temele da
yalı !ega! parti çalışmalarını desteklemekten 
uzak kalmayacağımızı özellikle vurgulamak 
istiyorum. Bugün bu politikamızı, tüm olum
suzluklanna rağmen, HADEP'e verilen des
tekle ifade ediyoruz. Süreç daha farklı se
çenekleri de önümüze getirdiğinde, elbetteki 
bunları değerlendirmekten kaçınmayacağız. 
Ancak, bugünkü sorun, !ega! siyaset alanının 
halkımızın çıkarlannı yansıtan bir doğ
rultuda nasıl kullanılacağıdır. Bizce, !ega! 
alanda, ulusal demokratik güçlerin mümkün 
olan en geniş birliği temelinde ortak parti ör
gütlenmesine gidilmelidir. Ulusal demokratik 
güçlerin içinde bulunduğu koşullar ve hal
kımızın çıkarlan, bugün bunu gerektiriyor. 
Bu yaklaşımın dışında, "küçük olsun benim 
olsun" anlayışına dayalı parti ve parti gi
rişimleriyle, halkımızın bugün yaşadığı 
zorlu süreci aşmasını sağlayacak araçlar ya
ratılamaz. Koşullar !ega! siyasette güç bir
liğini ve ortak örgütlenmeyi gerektiriyor. 

Sürecek 

GELECEK SA YIDA: 

D Nasıl bir sosyalist birlik? 
Sosyalist birlik çalışmaları 
hangi aşamada? 

D Kürt sorunu ve 
~ti-emperyitlizın. 

D Ocalan'ın Clinton'a mektubu. 
D Çekiç Güç meselesi. 
D Yeni Demokrasi Hareketi 

yenilikçi mi? 
D Kardeş kavgasında 

ulusal tutum. 
D Birleşik Kürdistan talebi 

ve "Pankürdizm". 
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"Yardım ve yataklık" 
• Osman Aydın 

A nkara Devlet Güvenlik Mah
kemesi, devletin resmi ideolojisi 

doğrultusunda DEP'in 8 milletvekili 
hakkında beklenen kararı verdi. Halkın 
iradesi ile TBMM üyeliğine seçilen 
Kürt milletvekilleri. Milli Güvenlik Ku
rulu'nun "tavsiyesi" doğrultusunda 

PKK üyesi oldukları, başka bir deyişle 
"silahlı çete mensubu oldukları" ge
rekçesiyle 3.5 ile 15 yıl arasında de
ğişen ağır hapis cezalanna çarp
tınldılar. Mahkemenin gerekçeli kararı 
henüz çıkmadığı için bu karann hu
kuksal irdelemesini bu aşamada ye
terince YQ.pmak mümkün değildir. 

Ancak karar hukuksal olmaktan çok si
yasi nitelik taşıdığından bu noktada bir
kaç söz söylemek gerekir. 

Kuşkusuz DEP milletvekilleri hak
kında verilen karar. Türk siyaset ve 
hukuk tarihinde Kürt milletvekilleri için. 
ne verilen ilk karardır. ne de en ağı
ndır. Yasama görevleri ve Kürt oluşları 
nedeniyle idam edilen Bitlis milletvekili 
Yusuf Ziya Bey ve Dersim mil
letvekili Hasan Hayri Bey sadece 
birer örnektir. Verilen bu kararların bü
tününün ortak özellikleri; sanıkların dü
şünceleri nedeniyle cezalandırılmaları, 

mahkeme kararlarının hukuksal ol
maktan çok siyasal nitelikte oluşu. si
yasal otoritenin bu kararların ve
rilmesinde birincil derecede rol 
aynaması ve kararı veren mah
kemeterin olağandışı mahkemeler ol
masıdır. Başka bir söylemle "doğal 

hakim" önünde yargılanmamış ol
malarıdır. 

Kürtler. ulusal demokratik haklarını 
talep ettikleri her dönemde yargı erki 
çok açık biçimde siyasal otoritenin em
rinde ve denetiminde çalışmıştır. Kürt
ler, özellikle bu dönemlerde özel ya-
salarla özel mahkemelerde 
yargılanarak cezalandırılmışlardır. 

Bugün de olan budur. Sadece tarihsel 
bir hatırlatma yapmak açısından iki 
örnek vermek istiyorum: 

Birincisi, 1925 Kürt Ulusal Hareketi 
sırasır~da ve sonrasında görev yapan 
Şark lstiklal Mahkemeleri'dir. Bu mah
kemeler Kürdistan'da görev yapmakla 
yükümlü kılınmış. yargılama sırasında 

sanıkiann avukat tutup savunma yap
maları ve verilecek kararlara itiraz et
meleri hakkı ellerinden alınmıştır. Ve
rilen idam kararlarının onayianma 
yetkisi, Anayasa'ya aykırı biçimde 
TBMM'den alınarak kolordu ko
mutanlıkları'na verilmiştir . infazlar da 
böyle yapılmıştır. Özel ve geniş yet
kilerle donatılmış bu mahkemelerin yar
gıçları da hakimlik sınıfından gelen ki
şiler olmayıp, siyasal iktidarın 

belirlediği milletvekillerinden oluş

maktaydı. Yani "doğal hakim" ilkesi or
tadan kaldırılmıştı. Bu mahkemelerden 
o denli hukuk dışı kararlar çıkmıştır ki. 
i~sanların inanması ihümkün değildir. 

Orneğin, insanlar salt Türkçe bil
medikleri için idam edilebilmiştir. 

İkincisi. 1930 Ağrı Kürt Ulusal Ha-

· yapı içinde devletin 
'"'u,,ıı:::n·ıt: sindeki yönetim kad

aynı biçimde DEP'li mil
eri ile şu veya bu nedenle 

ilişki içinde olduğuna 

onlar da aynı şekilde 
yardım ve yataklık et-
.(!) 

reketi sırasında yaşanan hukuksal tra
jedidir. 1930 Mart sonlarında CMUK'ta 
yapılan bir değişiklikle. 1. Umumi Mü
fettişlik Bölgesi'nde yargılanacak sa
nıkların temel hakları olan savunma 
hakkı ve verilecek kararlara karşı 

kanun yollarına başvurma hakkı el
lerinden alınmıştır. Bu yasal alandaki 
haksızlığın ötesinde uygulamada daha 
büyük zulüm yaşanmıştır. Bu hareket 
nedeniyle hakkında iddianame dü
zenlenen 700 sanık. güvenlik nedeniyle 
Adana Ağır Ceza Mahmesi'nde yar
gılanmak üzere Adana'ya sevkedilirler. 
Ancak bu gruptan yalnızca 192 kişi 

Adana'da mahkemeye teslim edilmiştir. 
Yani haklarında iddianame dü
zenlenerek yargı güvencesi altında bu
lunması gereken sanıklarından 508'i 
yolda. mahkemece verilmiş idam ka
rarları olmamasına rağmen öl
dürülmüşlerdir. 

Bu anlayış ve uygulama 70 yıldır de
ğişmemiş ve devlet yönetiminin temel 
karekteristiği olmuştur. Bu nedenle. 
DEP'li Kürt milletvekilierine verilen ce
zalar. eski uygulamalar karşısında 

masum kalmış olmalı ki. hukukçu ol
duğundan kuşku duyduğum DGM Baş
savcısı Demiral. verilen cezalann az ol
duğu gerekçesiyle karara itiraz 
edeceğini söylemiştir. 

Hiyerarşik yapı içinde devletin her 
kademesindeki yönetim kadrolan aynı bi
çimde DEP'li milletvekilleri ile şu veya 
bu nedenle hukuksal ilişki içinde ol
duğuna göre onlar da aynı şekilde 

PKK'ya yardım ve yataklık etmişlerdir. (!) 

Aynı mantığa göre. sözkonusu dev
letin bu büyükleri PKK'li oldukları için 
cezalandırılan ve cezalandınlacak olan 
kişilerle birlikte devleti yönetmekle 
PKK isimli "çetenin sair efradı" sa
yılamayacaklar mı? Hatta PKK üyesi 
sayılmaları gerekınernekte midir? Dev
leti. PKK üyesi olarak nitelenen ki
şilerle birlikte yönetmek sözkonusu ol
duğuna göre. iktidar PKK ortaklığı ile 
mi yürütülmektedir? Bütün bunlar doğ
ruysa Kürt halkına karşı yapılan bunca 
zulmün sebeoi nedir? Bu sav yanlışsa 
verilen cezaların "esbah-ı mucibesi" 
nedir? 

Şimdi bir vatandaş olarak. DGM 
mantığı ile Savcı Demiral'a; Süleyman 
Demirel. Hüsamettin Cindoruk. Tansu 
Çiller. Murat Karayalçın ve bütün dev
let yetkilileri hakkında en azından 

"PKK'ya yardım ve yataklık" et
tikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bu
lunuyorum. Ve Savcı Demiral'ın man
tık çerçevesinin bir milim dışına 

çıkmadan kendisini göreve ça
ğırıyorum. Savcı Demiral'ı vatanı "ko
ruma ve kollama" göreviyle karşı 

karşıya bırakıyorum . 

Evet. meydan sizin Savcı Demiral! 

• Fuat Turan 

D ili, kimliği, gelenek ve gö-
renekleriyle yaşamın her ala

nında asimilasyona uğramış Kürt hal
kının, kendini çeşitli biçimlerde ifade 
etmeye başladığı bu dönemde, birçok 
sorunla yüzyüze bulunduğunu ve bu 
sorunların çözümünde güçlüklerle kar
şıtaştığını görüyoruz. Birçok şeyin 

yanısıra bunun temel nedenlerinden 
biri devletin, Kürt halkını, çeşitli bo
yutlarıyla bilgiden yoksun bırakma, 

bilimden uzaklaşurma politikasıdır . 
Bildiğiyle yetinen ve kendini ge
liştirmek için de çaba sarfetmeyen bir 
Kürt tipi, karşılaşacağı sorunları çö
zebilecek yöntem ye bilgilerden de 
yoksun olacaktır. Orneğin; tarih bil
gisinden yoksunluk, bugün kar
şılaşılan benzer politikalara karşı 

sağlıklı bir değerlendirmeyi güç
leştirerek, bir ölçüde hataların tek
rarına neden olabilir. Bu durum ise 
yeni yanlışlar yapmamızı beraberinde 
getirmektedir. Sürece uygun olmayan 
tavırlar, varolan hataları arttırdığı 

gibi , geçmişte yapılan hataların tek
rarını da beraberinde getirmektedir. 
Yakın geç-
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Bir diğer problem, popülizme aşırı 
düşkünlüktür. Yurtseverlik de
ğerlerinden kendilerine mutlaka bir 
pay çıkarıp, bununla övünmekle yü
celdiklerini sanan bazı insanlar, bu 
davranışlarıyla kendilerine, çev
relerine ve varolan devrimci-yurtsever 
güçlerin mücadelesine ne kadar zarar 
verdiklerinin farkında bile değildirler. 
Ayrıca varolan devrimci-yurtsever 
güçlerin ideolojileri hakkında bil
dikleri eksik, ezbere, dayanaksız ve 
çoğunluğu yanlış olan düşüncelerini, 
devrimci-yurtsever güçlerin ide
olojileriymiş gibi göstermeleri siyasal 
dejenerasyonu arttıracak düşünsel bir 
kaosa zemin hazırlamaktadır. Bunlar, 
yaratılan değerleri tahribata uğratarak, 
Kürt halk mücadelesinde illegaliteyi 
yok etmiş, mücadeleyi legaliteden bile 
çıkarararak laçkalaştırmışlardır. Masa 
başlarında, pratiksiz devrimciliğe 

aşırı düşkün olan tipler, bunu po
pülizmle (halk dalkavukluğu) bes
liyorlar. Oysa, önemli olan, mü
cadelenin bireysellikten kurtarılarak 

toplumsal bir boyutta yürütülmesidir. 
Bireyin görevi, teoride be
nimsediklerini pratiğe dökmek üzere 

mişimiz olan 
12 Eylül faşist 
darbesinden ön
ceki sürece bak
tığımızda bunu 
daha iyi an
layabiliriz. Söz
konusu dö
nemde, 
amaçları bir ol
duğu halde dev
rimci yurtsever 
kitlelerin, bazı 
düşünsel ve ör
gütsel fark
lılıklardan do
layı aralarında 
birlik oluş
turamactıklarını 
görmekteyiz. İl
ginç ve üzücü 
olan, bu du-

Yıkmaya çalıştığımız, baş

kaldırdığımız sömürgeci düzenin 
bünyesinde barındırdığı ve bize 
bulaştırmaya çalıştığı has
-talıkları kaparsak; özgürleşsek 

bile e'ski düzenin yaşam şeklini 
yaşatıyor olacağımızdan, buna 
yeni bir düze_~ ya da özgürleşme 
denilemez. Oyleyse her şeyden 

önce böylesi durumları öngörerek 
karşı önlemler geliştirmek ge
rekir. Çünkü hem bireysel kur
tuluşu hem de Kürt halkının ulu
sal ve toplumsal kurtuluşunu 
yakınlaştırmak biraz da bu yönde 
gösterilecek duyarlılı'ğa bağlı ola
caktır. 

sağlam bir zemin 
yaratmak ve za
manla bunu 
yaşam tarzı ola
rak be
nimsemektir. Yani 
masa başlarında 
popülizmle bes-
lenmiş dev-
rimcilikten ka-
çınılmalı, böyle 
davrananlar uya
rıimalı ve ge
rekirse teşhir edil
melidirler. 

Bir başka 
olumsuz göz-
lemim ise şöyle: 
Bazı insanlar, 
içinde bu-
lundukları dev-
rimci-yurtsever 
örgütler ve bu ör

rumun günümüzde de devam et
mesidir. Diğer yandan Kürt halkının 
bir kesimi TC'nin uyguladığı Kürdü 
Kürde kırdırtma politikasına alet ol
makta, düşman güçlerin ekmeğine yağ 
sürmektedir. Oysa başta da de
ğindiğimiz gibi yakın tarihimiz de
ğerlendirilmiş olsaydı, birçok ba
şarısızlığın ve toplumsal yapıda 

yaratılan tahribatların en önemli ne
denlerinden birinin Kürt halkının bir
liğinin sağlanamaması olduğu an
laşılır ve .. bugünkü hatalara 
düşülmezdi . Oyleyse en kısa zamanda 
bundan kurtulmalı , görüş alanımızı 
b~tün süreçleri kapsayacak şekilde ge
nışletmeye çalışmalı, kendi dı

şımızdaki diğer birey ve devrimci
yurtsever güçlerin olay ve olgulara 
bakış açılarını da gözönünde bu
lundurmalı ve durumu bu şekilde de
ğerlendirmeliyiz. 

Son zamanlarda TC'nin artan vah
şetiyle içiçe yaşayan Kürt halkı, bu 
vahşetin verdiği gerginliği fazlasıyla 

kendisinde taşımaktadır. Bu ge
lişmelerin toplum üzerindeki etkisi, 
duygusallığı ve tepkiselliği kö
rüklemek olmuştur. Aşırı duy
gusallığın ve tepkiselliğin beraberinde 
getirdiği anlık keskin çıkışlar topluma 
hiçbir yarar getirmemektedir. 

Olaylar karşısında duygusal dav
ranmak kişinin olumlu kararlar ver
mesini engeller. Düşman güçlerin 
artan saldırganlığıyla hazırlıksız kar
şılaşan birey çıkınaza sürüklenir. 

gütlerin lideri konumundaki bireyler 
için mücadele etmektedirler. Söz
konusu kesim her şeyden önce bu ör
gütlerin de Kürdistan için mücadele et
tiğini bilmelidir. Çünkü örgüt için 
savaşmak mücadeleyi kısırlaştırır ve 
sonuçta örgütün dağılışıyla veya bi
reyin yok oluşyla sonuçlanır ki, bu da 
mücadelenin ~~tmesi (yok olması) an
lamına gelir. Oyleyse Kürt insanı ön
celikle Kürdistan için mücadele etmesi 
gerektiğini bilmeli, bu yolda mücadele 
etmeli ve bu ilkeleri en iyi uygulayan 
devrimci-yurtsver örgütü tanıyıp, ona 
katılıp, o örgütün programı ve ilkeleri 
doğrultusunda hareket etmelidir. Bu 
yönlü davranış ve yöntemler Kürt hal
kına daha yararlı olacaktır. Kürt hal
kının kurtuluşu için geçerli alternatif 
programlar (politikalar) ve somut pra
tik çözümler . yaratabilen tutarlı ki
şilikler. Gerekli olan budur. 

Yoksa, yıkmaya çalıştığımız, baş
kaldırdığımız sömürgeci düzenin bün
yesinde barındırdığı ve bize bu
laştırmaya çalıştığı hastalıkları 

kaparsak; özgürleşsek bile eski dü
zenin yaşam şeklini yaşatıyor ola
cağımızdan, buna yeni bir .. düzen ya da 
özgürleşme denilemez. Oyleyse her 
şeyden önce böylesi durumları ön
görerek karşı önlemler geliştirmek ge
rekir. Çünkü hem bireysel kurtuluşu 

hem de Kürt halkının ulusal ve top
lumsal kurtuluşunu yakınlaştırmak 

biraz da bu yönde gösterilecek du
yarlılığa bağlı olacaktır. 
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Felat Dilgeş 

Sala te piroz be ey şahe hozanan!.. 
Di diroka mirovatiye de hin kes hene ku bi xebat, 

kirin il herhemen xwe naven xwe bi tlpen zerin nivislne. 
Bi zanabilna xwe riya mirov il mirovatiye vekirine. W eki 
çirayek ronah1dar, bere gel il welate xwe rohnl kirine il 
hed1 hedl şewq il şemala wan daye teve dine. Nav il 
denge wan her ku çilye belav bilye. Re il reça wan, me
best il arınanca wan, daxwaz il merama wan; tişte her! 
giring ramanen wan li ser peşeroje bilne. 

Di dema ku gelek mirovan rojeke, hefteyeke, meheke, 
saleke ber xwe, peşiya xwe nedltine; ew derketine il sed 
sal, du sed sal, se sed sal, pensed sal, hezar salan peşiya 
xwe d1tine. Xebaten xwe, hesaben xwe li ser peşeroje ki
rine; peşeroje jiyane. 

Di d!roka mirovatiye de hin kes · hene ku welat bi 
wan ten naskirin. Nave gel il welate wan bi wan te 
biblran!n. Ew dibin ala gel il welate xwe il li asoyen 
reng1n berbiba dibin. 

Miroven bi v1 away1 kem in; hergav, li her welat1, di 
nav her geli de dernakevin, ranabin. Ji bo derketin il 
rabfina kesen bi v1 away1, carna bi sedan salt wext derhas 
dibin. Le carna j1 roj derbas dibin, sal dibihurin ew 
na yen. Ecebek giran jl ew e ku carna j1 ji bo fahrnkirina 
wan bi sedan sal sali wext di ve. 

Tam sesed il çil il çar(344) sal bere; ere ne sed sal, ne 
du sed sal; tam sesed il çil il çar sal bere li asoyen Kur
distane jl mirovek bi vi awayl xuya bil; nav da il nave 
xwe bi tlpen zerin di dlroka mirovatiye de niv!sl; na ez 
şaş im; kola. Tam sesed sal bere dlrok, li ser axa Kur
distane ji bilyera ternambil na berhemeke behernpa il afi
renere we re bil şahid. Ere tam sesed sal bere, Ehm~de 
Xanl niv1s1na berhema xwe ya behernpa, MEM il ZINe 
qedand. Tam sesed sal bere Ehmede Xanl weha ni vis!: 

Lewra ku derna ji xeybe fek bil 
Tarlx-i hezar il şest il yek bil 
İs al -i gih1şte çi ll il çar an 
wı peşerewe gunahekaran 
Şahe hozanan diroka hatina xwe ya dine il te

marnkirina Mem il Zlri.e bi van rezen jorln beyan dikir. 
S ala 1061 'an Ii gor salnameya Hlcrl ye; li gor salnameya 
Miladi 1651 dike. Ehmede Xanl di 44 sali ya xwe de ser
taca edebi ya Kurdl Mem il Zlne diqedine ku ev tarlx jl li 
gor salnameya Mlladl1695 e. 

Mem il Zin serbilindiya me Kurdan e. Em çiqas pezne 
Ehmede Xani il ve berhema wı ya behempa bidin heq e. 
Ehrnede Xan1 sere me bilind kir, ruye me sip1 kir. İro bi 
saya wı di nav reza qlaslken cihane de ji zirnan il ede
biya Kurd1 te qalkiriri. 

Gelo Ehmede Xanl di Mem il Zine de çi nivlsl? Belki 
rastir be ku miröv bibeje E. Xanl di Mern il Zlne de çi 
nenivisi? Ji ber ku E. Xani di ve berherna xwe de, pirsen 
ku dest neavetiye, hema bibeje neheştiye . Ji van me
seleyan ji bo gele Kurd pirsa her! gir1ng yekltiya netewl il 
avakirina dewletek Kurdan bil. W! bi awayekl gelek zelal 
sedemen bindestbiln il pervebilna Kurdan raxist ber 
çavan, girlngi il pewistiya avakirina dewletek Kurd1 ani 
zirnan. Şexsiyeta Kurd1, kemasiyen Kurdan il qelsiya 
eşireten Kurdan li ser maseya emeliyate vezeland il neş
ter avet van bir1nan; kilneran der kir. Bi rarnanen xwe 
bav1tiya welatperweri il neteweperestiya Kurd1 kir. Bave 
neteweperestiya Kurd1 Ehmede Xan1 ye. 

Hemana her! giring a netewebilne zirnan e. E Xan1 ev 
yek d1t il bi awayekl teor1k sedemen gir1ngiya ve yeke j1 
raxist ber çavan. Di dema ku hernil kes! bi zimanen Farisı 
il Ereb1 diniv1s1 de, w! bi zirnane dayika xwe, bi zirnan1 
Kurd1 niv1s1 il bi aşkeray1 sedemen ve yeke got. 

Alim bil, zana bil; b1r il baweriya w! bi xebata zanist1 
hebil. Di ve yeke de ramanen w! gerdilnl biln; ji bo hernil 
di ne, ji bo hernil mirovatiye çirayek ronahidar bil. 

Isal sala w! ye il !sal d!sa em bi w! serbilind in. Bi 
salan, b! sedan sal! we ri ya ku w! ji bo gele xwe, ji bo rni-
rovatiye vekir xitirnl ma · 

Ü !sal careke din em Mem il Z1ne bixwinin, bidin 
xwendin; li çaraliyen dine sala w! p!roz bikin; nave w! 
biblr b!nin; li ser riya w! bimeşin; ji arınanca wl re xiz-
met bikin. · 

Di serı de em, di serı em gele Kurd wl qenc famh 
bikin, da ku dinya baş wl binase. 

X w ez! bi wl gele Kurd e ku Ehmede Xan1 baş fahm 
kiriye illi ser ri ya wl dimeşe. Çim k! ew gel azad nebe jl, 
li ber azadbilne ye. 

Xwezl bi wan gelan ku Ehmede Xaniyan gihandine; 
çimkl ew qet namirin. · 

Weki X wediye Kar Bibinin 
• Arjen Ronahf 

Di tekilheviya jiyane de. 
tişten di dile meriv de ne. dibe 
ku. her tim pek neyen. Helbete 
ev ne rewşeke xweşe. Tesfren 
we yen neyinf bi her awayf we 
xwe nfşan bide; di ware 
psikolojik de. ramani de. 
biyolojik u hwd. de. Edi ku 
qunye ya meriv jf ne ew çend 
saxlem be. texrfbat hfna zedetir 
dibe. Pek nehatina xwestin. ar
manc u rezmanan bi gellek tiş

tan ve giredayf ne. Sedemen 
şexsf he ne. yen aborf he ne. yen 
civakl u yen psikolojik he ne. 
Sedem çi dibe bila bibe. di 
encame de. pişti salan. dema 
meriv li duv xwe dinere. jiyana 
xwe wekl şerfdeke di ber çaven 
xwere derbas dike. dibine ku, 
gellek valahf di qyda biryar u ar
mancan de he ne. Meriv gelek 
tişt gotiye, daniye ber xwe. le 
pirre wan ne aniye dh. Bes. 
lehaybuna ve yeke if. ji bo meşa 
peş de gellek girfng e. We der
basbune bi şunde nfne; le. we ji 
\·e çuyinere jf .. bibeje bes. Dema 
ku bi dilsozf. be fen u fut. karibin 
tUrike xwe vala bikin. we deme 
em de. gaven serkeftine jf hfn 
hesantir bikarib.in bavejin. Bele.; 
di jiyane de. dibe ku meriv carna 
bi sernekev e. Le dema em tec
rubeyan ji van tekçunan der
nexfnin. we rojen peşiya me 
hfna xerabtir bib in. 

Di pevajoya tekoşfne de. me 
ji bo pekanina biryar · u ar
mancan gelek handaye, xebat ki
riye; le dfsa jf pir biryaren me 
pek nehatin e. Ma gelo. dema ku 
biryar tene sitendin. em realfst 
nafikirin? Pek nehatinen bir
yaran. ji bo ku em rewşa xwe, 
"rastiya" xwe baş nadin ber 
çavan peyda dibin? Na xer. ez 
ne di ve baweriye de me. Hel
bete ku şerten welet gelek xerab 
in şerten ku em bi xwe te de ne. 
gellek xerab in. O dibe ku carna 
em "realfst" jf nefikirfbin. Le ez 
dikarim bi bejim ku. ji sedf heşte
note biryaren me. li _gor rewşa 
me. li gor heza me. diviyabu pek 
bihatina. Sedema herf mezfn ya 
pek nehatina arınane u biryaran 
sistayf ye. dudiliye; xwe xwediye 
kar nedftine ye. Bi rastf if. tişten 
me danine ber xwe ne ew çend 
giran in ku, em nikaribin bfnin 
dh. 

Dema ku tirimbela me ketibe 
reyek xerabe u nexweş. dive em 
giş. çi rewf. çi şofer. xwe weki 
xwediye tirimbele bibfnin. Heger 
em yek bisperin yekf. em de ni-

. li vf welatf gelek zehmet e. Le, yen 
"ez xwediye vf k ari me ... kare wan hi na zor
Be risk, be fedekarf ne mumkun e ku 
ek çe bibe. Dive bi ve zanebune em li ça

probleman biger in. 

karibin bl sererasli bigihejin ar
manca xwe. Her rewiyen ve ti
rimbele. dive ji bo kursiyen we, ji 
bo tekerlekan. ji bo boyax 
benzin (ı rune we xwe wekl xwe
diye we bibfnin; çunkl bi rasti if. 
ew xwedf ne. ne rewl ne. Le rni
xabin. dema ku herkes xwe rewf 
bibfne. bar giş bikeve ser pişta 
şofer u çend kesan. helbete ser
keftin we zehmet be. 

Heger. her meriv, bi dileki 
pak, xwe di mezfne de bi
wezinfne. we deme sedemen 
pek nehatina arınancan we baş
tir bene dftin. Di her ware jiyane 
de qafdeyek he ye: Heger li 
maleke. li civakeke. li welatekf ji 
sedf dehen merivan . bi şev u roj 
bixebitin, Jiyana xwe bi wes
tandin u afirandfnan bikarbfnin; 
u li aliye din if. sed! node me
rivan li dhe xwe runin. xwe 
nedin kar, le temaşe bikin; bes 
tişten amadeye bixwin vexwin u 
roja ku tiştek neçe male jf, dest 
bi gazind u sistema bikin: hel
bete ku ew mala, ew civaka. ew 
welata we· peş ve naçe. 

"Gaven mezin". dema kli her
kes ji aliye xwe de bi kujekl vf 
bari bigire. wi hilde. dikare pek 
ben. Min bere jf got, gelek tişt he 
ne ku. me dikaribu pek banya; 
ne ku "bi rasti" me. nikarfbuya 
hilgirta. Sedema pek nehatine. 
ya heri giring em in. Roja ku 
" tişten mezin" ji me ben xwestin 
em biçlık bibfnin ; roja ku"tişten 
biçuk" ji me ben xwestin em 
.. mezin" bibfnin; we gave jf, tu 
mafe meriv tuneye ku, em ne
heqiye li kesen ku şev u rojen 
xwe kirine yek, bikin. Di jiyane 
de, tişten ew çend biçlık hene 
ku. carna ji ber kes hilnagire. li 
erde dimfnin. Ma ev jf 'jiber 
"rastiya" me ye, ma ev jf ji ber 
ku em nikarin. pek naye? Na 
xer, ne wiha ye. "Rasti". ji bo ku 
em wan biguherfn in. dive bene 
dftin; ne ku ji bo em we wekl qe
dereke qebulbikin! .. 

Heger ji bo kar u jiyana xwe 
ya taybetf. ez bikaribim gelek 
Imkanan (çi aborf. çi yen din) 
peyda bikim; ji bo Jiyana xwe. 
yan jf ji bo kareki xwe. ez bi
karibim deh bajaran li bin guhe 
hev bixim; ji bo zaroken xwe. jin 
an mere xwe. ez bikaribim 

hezar zehmetf bidim ber çavan; 
ji bo Jiyana xwe ya taybetf. ez 
bikaribim roje deh-panzedeh 
seeten xwe bikarbfnim; le ji bo 
hevalen xwe. ji bo gel u welate 
xwe, ji bo tekoşina xwe ez bes 
wexten xwe yen "vala" bi
karbfnim. ez xwe nedim ber bar. 
ber tu zehmetiyan (çi aborf. çi 
yen din) u li gel van hemu tiştan 
jf, ez bibejim "çima ev kar na
meşe?" ... Ma. weha dibe? .. · 

Şoreşgerf, li vf welati gelek 
zehmet e. Le, yen dibejin "ez 
xwediye vf karl me", kare wan 
hfna zortir e. Be rfsk. be fe
dekari ne mumkun e ku 
peşketinek çe bibe. Dive bi ve 
zanebune em li çareserkirina 
probleman biger in. Dema ku 
xwediyen male if. xwe wekf 
mevanan bibfnin; ma ki de vf 
bari hilgire? Dive em her tim 
arnade bin ku. hemu keştiyen 
(gemfyen) xwe bişewitfn in. Roja 
ku ev pewist bu. me ev pek ne 
ani, we tu cari ev qeyden 
hesfrtiye, ji hustiye me dernekev 
in. 

Em li vf welatf xwe biyvani, 
di ve tekoşfne de xwe biner 
(temaşevan). di ve tirimbele de 
xwe rewf bibfn in. we rewşa 
welate me. ya gele me if. de 
wiha be. We rewşa me bi xwe jf, 
ji ve peşdetir neçe. 

Ji ber ve yeke, her sibe, 
dema ku em li neynike dinerin 
dive em Seldan bibfnin; Muh
terem. Necmedfn bibfnin; M. 
Sezer. Wedat. Azad. Sofi. Mus
tafa. Eyup u şehfden din bibfn in. 
Her şev beri ku em di xew ve 
herin, dive em ji xwe bipirsin; 
"ma tişten van şerndan ji min 
dixwazin. ji me dixwazin ev in? 
"Ma ne em bun yen ku. doh di ii
yana vf widati de. bi tekoşfn u 
heza xwe. kela dijrnin di
hejandin? Ma. dibe em fro weha 
bisekin in? 

Peşeroj, peşeroja me ye. 
Peşeroj, li ser desten me. bi ked 
u xebata me. de rohnf bibe. Dive 
em girfngiya ve "yeke" bizanibin 
u bi gişti. bi ruheki nuh. ala xwe 
bilinci bikin, bihejfnin. Heger. "Tu 
tişt. ji serxwebun u azadiye bi 
rumettir tune" be dive em bi 
tevayf, xwe berpirsiyaren pek 
anina. ve arınance bfbfnin. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Medya Güneşi 

1-15 Şubat 1995 

Türk koınedisi ve Kürt trajedisi 
Re~it Burhan 

TC, Kürt halkına karşı bir oyun 
oynuyor. Bu oyun, içiçe geçmiş çe
şitli aşamalardan oluşuyor. Bazen 
birinci aşama ağırlık kazanıyor, 

bazen ikinci veya üçüncü; bazen de 
her üç aşama birlikte sahneye sü
rülüyor. 

Oyunun birinci aşaması; Kürt ve 
Kürdistan 'ı inkar et, ikinci aşaması; 
şiddet ve terörle yok et, üçüncü aşa
ması; ideolojik terörle kafaları bu
Iandır ve onları temel amaçlarından 
uzaklaştır. 

Birinci aşamayı biliyoruz. Şu 
ünlü "kart kurt" teorisi . Kürtler yok
tur. Onlar dağlı Türkler'dir. Dağda 

kar üzerinde yürümüşler, kar "kart 
kurt" diye ses çıkarmış , işte Kürt ke
limesi bu sesten türemiş . Yıllarca 

bilim adamları , yazarlar ve si
yasetçiler bu hikayelerle halkı al
datmaya çalıştılar. Her halk liderine 
layıktır. Eğer bu hikayeleri gelişmiş 
bir ülkede ileri sürseler onları üni
versite kürsülerine değil tırnarhaneye 
gönderir lerd i. 

"Kart kurt" teorisi iflas edince bu 
kez "güm güm" teorisi pratiğe ko
nuldu . Bu da iflas edirice TC, gelişen 
ulusal bilinci halkın kafasından ve 
yüreğinden söküp atmak için ona 
karşı tankını , ordusunu , MiT'ini ve 
İT'ini kullandı. işte "güm güm" pra
tiği bütün bu güçlerin halka yö
nelmesidir. Bu pratiğin ürünlerini de 
her gün gazetelerden okuyoruz. 

Uzerinde durmak istediğim üçün
cü aşama, düşünsel ve ideolojik te
rördür. Bu terör dalgası bazen sağdan 
bazen de "sol"dan gelmektedir. Fa
şistini bırakın en "demokratları " bile 
bu terörün aktörleri olarak oyunlarını 
oynamaktadırlar. Faşistlerine bir di
yeceğimiz yok, onlar insanlığa karşı 
savaş açmışlardır. Ya şu ünlü 
" sol " cularına, "demokratlarına" ve 
"Iiberallerine" ne demeli? Türkiye'de 
ne "sol" gerçek sol oldu, ne "de
mokratlar" demokrat bir ruha sahip 
oldular, ne de "liberalller" liberalliği 

anladılar. Kemalizm denilen devletin 
resmi görüşünün köleci zincirlerini 
kıramadılar. Kemalizm, insanlığın 

evrensel değerlerini Türkiye'nin 
özgül ve somut koşullarında ze
hirletti . 

Cumhuriyet gazetesinde ya-
yımlanan bir röportajda, eski Dı

şişleri Bakanı Mümtaz Soysal: "Va
tandaşlar, ırkları , kökenleri, dinleri , 
meslekleri hatta kültürleri ne olursa 
olsun eşittirler. Bu bakımdan, dev
rimciliğin vatandaşlık kavramı, insan 
haklarından ayrı düşünülemez ." di
yordu . Bugünkü uygulamalarda hiç
bir sorumluluğu yokmuş gibi va
tandaşlık, eşitlik , insan hakları gibi 
kulağa hoş gelen kavramları kul
lanınakla Soysal, halkı yanlış yön
lendirmek gibi bir misyon yük
Ienmektedir. Bu, sıkça başvurulan 

bir ideolojik terör metodudur. 
Bir ülkeye ait olan bir kişi, o ül

kenin vatandaşıdır. Formel anlamda 
değil , düşünce ve gönül anlamında 
Kürt halkının vatanı Türkiye de
ğildir. Bu halkın, bu " vatanı " özgür 
iradesiyle tercih etmediği biliniyor. 
Zaten Kürt halkı özgür tercihini ya
pabilmiş olsaydı, bu denli büyük 
problemler de oluşmazdı. İnsan hak
larına ilişkin uluslararası bütün an
laşmaların özünde insanların eşitliği 
yatmaktadır. Eşitlik, formel değildir 

ve insanlar yalnız yasalarla eşit ol
mazlar. Artık dünyamız yüzyıl ön
ceki dünya değildir. Dünkü Güney 
Afrika Cumhuriyeti gibi , hiçbir dev
let yasalarına, açık ırkçılığa dayanan 
hükümler koyamaz. Irkçı içerikli ka
~unlar, ince bir biçimde hazırlanıyor. 
Işte Türkiye'nin yasaları da böyle ha-

·"rkiye 'de vatandaşlık "ulusal değerlerini inkar 

'ti"' r.]Prensibi üzerine inşa edilmiştir. Şimdi bu pren
şil:J~ makyaj yapılıyor. "Türk vatandaşı" kavramı 

f:lütkiye vatandaşı" kavramına dönüştürülüyor. 

zırlanmıştır. Türkiye'deki yazar, 
çizer ve politikacıların büyük bir 
kısmı "Türkiye"de herkes eşittir." 

diye halkını kandırmaya ça
lışmaktadır. Söylendiği gibi Tür
kiye'de herkes eşit olsaydı, yani 
Kürtler ve Türkler aynı haklara sahip 
olsaydı, Kürtler kendi ulusal de
ğerlerini özgürce kullanma ve ge
liştirme hakkına sahip durumda olur
lardı. Bir Kürd'ü Kürt, bir Türk'ü 
Türk yapari kendi ulusal değerleridir. 
Ulusal değerlerde eşitlik olmadığı 

sürece gerçek anlamda bir eşitlikten 
sözedilemez. 

Uluslararası sözleşmeler, halk
ların kendi kaderlerini belirleme hak
kını güvence altına almışlardır. 

Buna göre, halklar kendi politik, eko
nomik, soyo-kültürel gelişimlerini 

belirleyebilirler. Insan hakları sa
vunucusu örgüt ve kişiler Tür
kiye'den insan haklarının uy
gulanmasını isterken, Kemalistlerin 
itirazlarıyla karşılaşıyorlar. İşte 
Soysal bunlardan biridir. Soysal 
şöyle diyor: "Günümüzde fark
lılıkların vurgulanması, kültürel ve 
sosyal özerklikterin savunulması mo
dadır. Uluslararası kuruluşlar, devlet 
dışı insan hakları örgütleri ve en
tellektüel çevreler bu modanın çı

ğırtkanlan ve slogancılarıyla do
ludur." Bu sözleri söyleyen bir 
anayasa profesörüdür, sıradan bir 
subay değil. Türkiye'de devlet, insan 
hakları ve uluslararası anlaşmaların 
gereklerini yerine getirmiyor. Av
rupalılar Türkiye'den bu anlaşmalara 
uymasını isteyince solcusundan sağ
cısına kadar birçok insan, "dış güç
lerden" ve " dış mihraklar"dan sö
zederler. 

TC, uluslararası anlaşmaları ye
rine getiremez; çünkü, ideolojik ·ve 
politik yapısı buna uygun değildir. 

Bu nedenle resmi görüşe sarılarak 

şöven bir ruhla onu eleştirenleri suç
luyor. Madem uluslararası an
laşmalara imza koyuluyor, bu an
laşmalara uymak da zorunludur. 
TC'nin bazı tutumianna göz yu
mulması , uluslararası kurum ve ku
ruluşların gerçeği bilmemelerinden 
değil, çıkarları gereğidir. 

Türkiye'de vatandaşlık "ulusal 
·değerlerini inkar et" prensibi üzerine 
inşa edilmiştir. Şimdi bu prensibe 
makyaj yapılıyor. "Türk vatandaşı" 
kavramı "Türkiye vatandaşı" kav
ramına dönüştürülüyor. Bunu da bir 
kenara bırakalım. Soysal gibilere so
rulmaz mı , Kıbrıs ' ta neden va
tandaşlığı değil de, federasyonu da
yatıyorsunuz? İnsan savunduklarında 
tutarlı olmalıdır. Hem bilimi sa
vunacaksın hem de resmi görüşü. 

Olmaz böyle şey. Bunlar birbirlerine 
zıt şeylerdir. Bu düpedüz çifte stan
darttır. 

Son zamanlarda Türkiye'nin kitle 
iletişim araçları aracılığıyla "etnik" 
ve "Kürt kökenli vatandaş" kav
ramları sıkça kullanılmaya başlandı. 

Bu kavramlar anlam itibarıyla bir
birine yakın iki kavramdır. Ancak 
bunlar yerli yerinde kullarulmıyor. 

Ya bu bilimadamı , gazeteci, yazar ve 
politacılar "etnik" kavramını bil
miyorlar ya da amaçlı kullanıyorlar. 
Kısaca etnik kavramını açıklayalım: 
Etnik kelimesi; Yunanca "ethnos"dan 
gelmedir. Halkın, ırkina, kabilesine 
ve geçmişine yöneliktir. Etnografya 
sözcüğü de bu kelimeden türemiştir. 
Halkın geçmişini ve yaşamını araş-

tıran "ethnos", "demos"un eş anlamı 
değildir. "Demos", Yunanca'da halk 
anlamına geliyor. Kürt sorunu "eth
nos" yani etnik sorun değil, "demos" 
yani halk sorunudur. Türkiye'deki 
resmi ve gayri resmi çevrelerin 
amacı, Kürt sorununu "etnik" sorunla 
sırurlamaktır. Kürt sorunu Çerkez, 
Gürcü, Laz, Yahudi sorunuyla eş tu
tulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle 
de her etnik gruba kendi ana dilinde 
eğitim ve diğer kültürel hakları ve
rildiğinde Türkiye'nin büyük bir kar
maşa yaşayacağı ve dağılma teh
likesiyle karşı karşıya kalacağı gibi 
gerekçeler ileri sürülerek ulusal hak
lan gaspedilmektedir. Bu savtarla 
halk yine kolay yoldan aldatılmaya 
çalışılmaktadır. 

Kürt sorunu ulusal bir sorundur 
ve ulusal bir sorunun nasıl çö
züleceği uluslararası anlaşmalarda 

açık olarak belirtilmiş ve hukuksal 
bir çerçeveye kavuşturulmuştur. 

Helsinki Nihai Senedi "bu metni im
zalayan dev~etler, halkların eşitliğini 
ve kendi kaderlerini belirleme hak
kını kabul ederler" der. Bu an
laşmalar böylesi sorunlara siyasi 
çözüm imkanı sağlamaktadır. Bu an
laşmanın altında Türkiye'nin de im
zası vardır: Bu durumda Kürt halkı, 
isterse ayrılıp kendi devletini kurma 
dahil bütün haklara sahiptir. işte si
yasi çözümden anlaşılması gereken 
budur. Türkiye'de resmi ve gayri 
resmi çevrelerin çabası Kürt halkının 
bu doğal hakkını unutturmak, "etnik 
vatandaşlık" , "eşitlik" gibi kav
ramlarla ideolojik terörü sür
dürmektir. İşte bu "Türk ko
medisi "dir. 

Bazı Kürt çevreleri de halkların 
uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş 

doğal haklarını görmezden gelerek, 
Kürtlerin "ayrılma" diye bir sorunu 
yoktur, diyerek Türk kamuoyunu 
buna inandırma çabasındadırlar . El
bette, bu Kürt çevreleri de Kürt hal
kının birer parçasıdırlar ve ira
delerini ayrılma yönünde değil birlik 
için kullanma hakkına sahiptirler. Bu 
onların en doğal hakkıdır. Ama, bu 
hakkı kendi adiarına kul
l anmalıdırlar . Bütün Kürtler adına 

hiç kimse, bunu ileri sürme hakkına 
sahip değildir. Bu çevrelerin dışında 
bağımsız, demokratik bir Kürdistan'ı 

savunanlar da vardır. Bunlar da, 
Kürt halkının birer parçasıdırlar. Bi
lindiği gibi Kürt halkının doğal hak
ları için mücadele veren partilerin 
büyük çoğunluğunun bağımsızlık ta
lepleri vardır. Eğer Türkiye'de bazı 
çevreler ve bazı özel TV kanallan 
özgürce bir tartışma ortamı is
tiyorlarsa bu partilerin temsilcilerini 
hesaba katmak zorundadırlar. Kürt 
halkının meşru temsilcisi ko
numundaki partiler görmezlikten ge
linerek bu tartışma yürütülemez. Bu 
nedenle Türkiye'deki tüm özgürlük 
ve insan hakları savunucuları -bunu 
dayatmak zorundadırlar. Bütün ta
rafların bu tartışma sürecine katılma 
koşulları yaratılmadığı sürece, so
runun gerçek anlamda bir çözüme ka
vuşturulması mümkün değildir. Bir
likten yana olduğunu savunan Kürt 
çevrelerinin kendilerini tüm halkın 

temsilcisi gibi sunmaları bir tra
jedidir. Bu bir "Kürt trajedisi "dir. 
"Türk komedisi" ile "Kürt trajedisi" 
birbirini tamamlıyormu acaba? diye 
sormaktan insan kendisini alamıyor. 
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M. Şflan 

Di Bedengiya Diyarbekire de 
Şeveke Sar, 

Di kuçeyen Diyarbekire de, Ii evlnen wendayl yen ji aliye 

qesas nediyar~n ve hatine kuştin digerim. Di derengiya şeve de, 

bi nlvtirsim. U ji sermail diricifim. Ez, tenahi il bedengiya şeva 

reş il tan pek ve dimşin. U difikirim. Dehe tlrmehe il W edat aydin 

tlnim blra xwe. Bi deh hezaran miroven wekl lehiyeke diperikin di 

nav deriyen Bircen Diyarbekire de, tene ber çaven min. U paşe ew 

gullebarana tlm~n rilgirti-rilvekirl, wekl şerldeke di ber çeven min 

re derbas dibe. U toven tirse yen we roje reh girtl di na va dile gele 

min de. Diyarbekir iro bedeng e. Ewren tirse, tirejen tave da

qurtandiye. Hevl il pelen zer bilyl yen ji daran weşiyayl, Ii erde 

tekilhev bilne; di berbanga spede de we bene maliştin. Di qun

cikeke de çend mirovan xwe poncikandine, li benda pijandina 

kezebe ne. Kezebfiroş, diyare "gedeye bajer" e. Bi qendl keh

wexaneyan "kezebfiroşxane" ji hene li Diyarbekire. Di ber wan re 

derbas dibim. Bala min kişand; di nav xwe de bi Tirkl dipeyivin 

Him ji bi Tirkiya Diyarbekre. Blska din li postexane jl demeke 

mam, pir kem kes bi Kurdi dipeyivln. Li paytexte min, li Ameda 

rengin, li bojare ku sedara şex Selde kal le hatiye danln, tu diçl ku 

dere herkes bi Tirkl dipeyive. Ma eze li ber ve şerme bikevim; an 

li ber ew her du zaro~en li ser sergoyan li zikterkirine, li jiyanek 

nil digerin, bikevim. U hezar mixabin, di minibilsen nava bajer de 

bes yen "Hizbullahl" bl Kudi kasetan daıinin ser teype. Ji Ba

likçilarbaşi heta, Reya Peyase, di minibilsen wan de, seriden pro

pagandaye yen Islami, bi Kurdl li rewiyan didin gluhdar kirine. Ji 

aliyekl bela ku bi Kurdl ye, kefa min te, le ji aliye din jl bela ku ev 

zimane xweş ketiye deste van kesan , xemglniyek dikeve nav dile 

mirov. il ew rojen ku peşmergeyen Kurdistana Iraqe, li Di

yarbekire, her cilre şenden bi Kurdl bi dengekl bilind, difirotin 

hate blra min; ev bajar ji ku ve hate ku ... 
Di bedengiya şeve de, ez il bircen be zirnan bi dengekl nizim 

bi hev re dipeyivin. Ji ber ku !al e il destil lingen we ji di qeyde de 

biln, bes bi livandina levan em ji hev femdikin. U ji nişka ve 

hesiren ji dile we dibarin, li ser hinarken ruwe we diherikin. Dile 

min jl piçekl tenik e. Min xwe negirt; em pek ve digiriyan. Le, ji 

aliyekl din jl şahlyeke di dile min de dillst. Hesiren xemglniye 

guherln, bilne hesiren bexteweriye. Ma ne tu bil ku, eve bi sedan 

sale, bi vi dile xwe ye pola, te diberxweda. Ma kani lro li ku dere 

ne wan dagirkeran, lşkencekeran, zilimkeran; kanln ew yuz

başiyan , generalan? Ma çend ji van di ser pişta tere derbas biln? 

Ma, kani kiji wan diji? Bele birca min megirl. Te gellek nexweşl, 

gelieki neheql il kuştİn dltiye. Le dlsa jl tu li ser piyayl. 
Hln jl ez xwebixwe, bi tari ye, bi bircen dil po la re dipeyivlm il 

dimeşiyam ; bi derbeke re dengek kete kerika guhe min: "dur" (ra

weste!) Ez di clhe xwe de veciniqlm. Ji telsizen (be s!men) wan 

ez tegihlştim ku ew polisin. Swi'l biln. Çawa ku min denge wan 

bihlst, hate blra min ku, di berlka min a hun dir de çend roj

nameyen peçayl hene. Hejmaren Medya Gilneşl, Denge Azadi il 

Welate Me yen nu min li hev peça biln il kiribun berlka xwe ya 

hundir. Xofeke min girt. Ev şerpezebilna dile min, te digot qey 

polis jl pe dizane. Di navbera çend saniyan de, hezar tişt di mejiye 

min re derhas biln. Ma qey tu din bilyl, li Diyarbekire, di nlve 

şeve de il bi tene il ev jl ne bes e, ew-çend rojnameyen "bi xeter" 

bi tera, tu çawa diger!? Piştl çend saniyan mejiye min hukum li 

dile min kir, min ew şerpezebiln ji ser xwe avet. Ya min tir

sandibu, ne bes hebilna rqjnameyan bu. Li ser min bi dehan 

telefon il tişten din hebiln . Ijar kare te t!;lne, ji pollsan re, yek bi 

yek, di derbare wan de malilmatan bide. U hinek jl he ne, ma tu de 

çawa maiilmate bidl? 
Li gor xwestlna pollsan, min desten xwe rakirin jor, ji wan 

yek1, bi desten xwe paltoye min peland. Ji aliyekl jl dipirsl: "Tu 

çikarl dik!?" "Tu d içi ku dere" ... Ez jl bersiva vi dibidim. Ji ber 

ku qerewat di hustiye min de bil il kare min jl bi nasnameya tay

betl diyarkin bil, zede Ii min negeriya. Nasnameya min a şexsl 

xwest, min derxlst daye. Ji aliyekl j1 guhe min Ii ser wan roj

nameyen di berlka min a hundir de biln. Bi rast! j! şanse min 

hebil ku, qomçeyen paltoye min nevekiri bil il ew rojname ne

hatibilndltin. Dema ku ji derve dipeland, min got e w de vega bej e 

"viı.na çi ne?" le ew jl ne pirsl. Plştl li nasnameya min jl niherl, 

tiştek negot il got "gidebilirsin" (tu dikari biç!) Min nasnameya 

xwe xist berlka şale xwe ya paşiye il min tiştek negot, ez me

şiyam. Wekl bareki giran min ji ser pişta xwe awetibe, ez rehet 

bum. Tirsa min ne ji ber ku ew de bi bej in "van rojnamerra çine?" 

bil. Ya girlngtirin piştl veya destpedlbu. Çilnkl van çend mehen 

dawln , Ii Diyarbekire rojnameyen weha Ii ser ke "zevt bikin" an 

heqaretan li wan dikin, an jl wan dibln "terorle milcadele şubesi" 

yan ji di qerekqoleke de di bin kekinandin . Edi li wir, le te çi bi kin 

ne di yar e. Hala fehem bikin ku tu welatpareze, tu siyasi ye il Ii ser 

tek telefon il tişten din jl hebin way Ii hale te. Bel e, we şe ve ez jl, 

ji beroşe derketim. 
Piştl ez ji cem pollsan bi dur ketim, hale me, rewşa Di

yarbekire hln zedetlr xemginiyek xiste dile min. Kani ew rojen ku 

li "Kuçuk Ev" e, Ii parqen Diyarbekire bi eşkereyl, meriv van roj

nameyan dix\.vend? Kani ew tlrsa polisan , kani ew şahiya gel? Le, 

ew tirsa !ro tesira xwe li ser me jl kiriye. Li ser me ronakb}ran . . 

Na, çewt tenegihen. Her roja ku ez ve Birca bi sed_en sale li ser 

piyan sekiniye diblnim; her dema ez difikirim ku roj tene ne ji 

şev an, re tene ne ji ewrazan, din ya tene ne ji zivistanan pek hatin 

e; il her ku. Ez geşbilna bi dizi ya wl agire ku xweliya tirse Ii ser ri

jiya ye diblnim; bare min sivik dibe il ji xwe re dibejim: VI geli, 

gellek meriven "bi telsiz" dltiye. Le !ro wan kesen "bi telslz" li 

hole tune ne. Gele min d!sa jl bi Birca xwe re liberxwedide. O 
heviyen min geş di bin, di ve zivistana reş, sar il bi her! de. 
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Bir gezinin anatomisi 

Şengül Şenol * 

Gece apansız gelen telgraflar ve te
lefonlar hep acı yüklüdür. Ekim ayının 
gece karanlığına bir bıçak gibi saptanan 
telefondaki ses, sadece "yaktılar" di
yebildi. Fazla uzatmadı, izah bile etmedi. 
Hepimizi olduğumuz yerde, ülkeden bin
lerce kilometre uzaklıkta, Almanya'da 
sıcak yataklarımızda donuk bıraktı. Bir 
an kendimizi karla kaplı dağların ba
şında veya uçsuz, fırtınalı bir ovanın 
içinde, dipsiz bir kuyuda hissettik. 

1938 katliamının canlı tanıklarından 
annem ve babamla göz göze gel
diğimizde, katliamların, acı ve sür
günterin derin izlerini gördüm. Babam 
"yine yaktılar" diyebildi. Derin bir ses
sizlikten sonra ekledi: 

"Ben o zaman 8 yaşındaydım. Ne
redeyse bir yıla yakın dağlarda, ma
ğaralarda yaşadık. Türk askerleri bizim 
peşimizdeydiler. Katliam sonrası, aç ka
lalım diye evlerimizi, ekinlerimizi . 
meyve ağaçlarımızı ateşe verdiler. Der
sim İsyanı'nda en büyük abimi, 'Babo'yu 
kaybettik. Onu defnetıneye bile fırsat bu
lamadık. Daha sonra kaçış ve sürgün 
geldi. Tarihimiz acılarla dolu ve hala da 
öyle. O günleri unutmak mümkün mü?" 

"Yakmak". Belki de tarihin tanıdığı. 
bütün dillerdeki en iğrenç sözcük. Evleri 
yakmak, insanları, hayvanları, doğayı. 
ormanları yakmak. Umutları, sevgileri. 
anıları yakmak. Kim, neden ve niçin '1 

Yakın tarih bilgim beni yanıltmıyorsa 
eğer, bu kavram bana en çok, Kürtlerin, 
yanısıra Ermenileri, Yahudileri, Kı
zılderilileri, Roma-Sintileri hatırlatıyor. 

"Daye waze, ni kame, Kotera ame?" 
Elazığ'da ak sakallı ve görkemli be

deniyle ipte saliandırılan Seyit Rıza'nın 
yakını olan annem, "yine onlar" di
yebildi. Kirndi onlar? Kirndi ço
cukluğumuzu yakanlar? Tanımalıydırn, 
tanımalıyım çocukluğumu yakanları! Al
manya'da oturup "onları" tanımak müm
kün müydü? Gerçi benzerleri burada da 
vardı. Mölln'de üç, Solingen'de beş 
Türk'ü diri diri yakanlarla, bir benzerlik 
kurulabilirdi. Ama yeterli değildi. Bir 
gece ansızın çıkıp gelen ve doğduğumuz, 
büyüdüğümüz, suyunu içip ekmeğini ye
diğimiz köyümüzü, evimizi, ülkemizi ya
kanları daha yakından görmek ge
rekiyordu. 

Almanya'da peş peşe yaşanan se
çimler, çok kısa bir zamanda Dersim'e gi
decek delegasyonun oluşmasını hayli 
zorlaştırdı. Takvim Aralık '94'ün ilk haf
tasını gösteriyordu. Yeşiller Partisi ola
rak oluşturduğumuz heyet yola koyuldu. 
Yığınla soru ve bilinmezlik bekliyordu 
bizi. Başbakan yardımcısı Murat Ka- · 
raS'alçın'ın bile rahat giremediği Dersim'e 
gitmek pek de kolay değildi. üzeilikle de · 
kütüğünüzde Dersim yazıyorsa, bu sa
nıldığından da zor. Oraya mutlaka ve . 
mutlaka vize rumanız gerekiyor. 'Kimden 
mi? He~ de çocokluğunuzu yakanlardan. 
Dersim'e doğrudan uçamazsınız. Ancak 
aktarmalı gidebilirsiniz. İstanbul-Ankara
Elazığ hattı üzerinden. Hele hele Ovacık 
ve Hozat'a gitmek,. yakılan köyleri gör- · 
rnek, insanlarla olup biteni konuşmak 
bizlere dört bilinmeyenli denklem gibi 

8 katliamının canlı tanıklarından babam "yine yak
diyebildi. 
:ti'UJ . .ıan..". Belki de tarihin tanıdığı, bütün dillerdeki en 

sözcük. Evleri yakmak, insanları, hayvanları, doğayı, 
Umutları, sevgileri, anıları yakmak. 

ğumuzu yakanlar? 
Bir gece ansızın çıkıp gelen ve doğup bü

z, suyunu içip ekmeğini yediğimiz köyümüzü, evi
ülkemizi yakanlar. 

geliyordu. 
Ilk durağımız, İstanbul. Güzelliğini yi

tirmiş, kötürümleşmiş bir şehir. Hergün 
birilerinin "kaybedildiği" şehir. Aysel 
Malkaç'ların, Savaş Buldanlar'ın, Medet 
Serhatlar'ın, Ersİn Yıldızlar'ın ve daha ni
celerinin "kaybedildiği" yüreksiz şehir. 
Nüfusumuzun yüzde biri kadar tirajı olan 
Özgür Ülke'ye bile kol kanat geremedi. 

İstanb~ra ind~ğimiz akşam, Kürtlerin 
umutları, Ozgür Ulke ile birlikte, o gece 
havaya uçurulmak istendi. Sabahın erken 
saatlerinde Yeşiller Partisi heyeti olarak, 
kendimizi bir beton yığınına dö
nüştürülmüş binanın önünde bulduk. 
Ovacık, Hozat, Lice, Kulp ve yakıp yı
kılan köyler sanki gözlerimizin ~nün
deydi. Manşetlerde Dersim yerine Ozgür 
Ülke . misafirdi. Etle tırnakla, Aysel ve 
Ferhat'la kazanılan değerler adeta bir 
beton ve kül yığınına dönüşmüştü. Hem 
de ard arda. 

Hiçkimse yerinde yoktu. Hiçbir servis 
çalışmıyordu. Geceleyin "bilinen ellerin" 
bomba· koyduğu bina karşımda, sanki ga
zetenin manşeti gibi duruyordu. Ne haber 
atlama, ne faks, ne telefon sesi vardı. Hiç
biriniz yoktunuz. İlk işim sizi aramak . 
oldu. Çevirdiğim ilk taksiye bindim. 
Taksi sürücüsü hiç de yabancı değildi. Si
irtli'ydi. 6 Yıldır Istanbul'da yaşıyormuş. 
O da Adana'da 16 yıl yaşadıktan sonra İs
tanbul'a gelmiş . Ama pişman ve şi
kayetçi İstanbul'dan. Kısa bir tanışmadan 
sonra içini döküyor: 

"Bunlar bizi yok etmek istiyorlar. Sa
baha kadar Özgür Ülke önünde nöbet tut-

tum. Keşke gelmeseydim buralara. 
Keşke bir bomba ile memleketimde öl
seydim." Birden bire ses tonu değişiyor 
ve kendinden emin konuşuyor: "Bakın, 
birçokları gibi ben de artık Kürt-Türk 
kardeşliğine inanmıyorum. Bunlar içi 
boş laflar. Benim taksimden, Kürt ol
duğumu öğrendikten sonra kaç müşteri 
aşağı inmiştir. Kürt olmama tahammül 
bile edemiyor lar." 

'91 Körfez Savaşı döneminde Batı 
Alman Radyosu için Diyarbakır'a gi
derken, yine İstanbul Kürtlerini görmüş, 
konuşmuş ve onlarla röportajlar yap
mıştım. Siirtli taksi şöförünün bana an
lattıkları, Kürtlerin çok değiştiğini gös
teriyordu. Onlar artık düşüncelerinde, 
duygularında, özellikle de kimliklerini 
açığa vurmada utangaç ve çekingen de
ğillerdi. 

Ve bir binanın önünde duruyoruz. 
Önce kapıda iki genç arama yapıyor. 
İçeri girdiğimizde gazetenin bütün beyin 
ve yüreğinin daracık bir yere sığ
dırıldığına şahit oluyoruz. Gazete yö
neticilerinden Ferda Çetin'e başsağlığı 
dileklerimizi iletiyoruz. Yine her zaman 
olduğu gibi hepsi arı gibi çalışıyorlar. 
Odalar insanlarla tıklım tıklırn. Göz
yaşliın insanların gözünde kurumuş. 
Tek tesellileri sigara. Dumandan in
sanların yüzünü seçmek neredeyse ola
naksızlaşıyor. Bir taraftan ölen ar
kadaşlar! Ersin Yıldız için son 
görevlerini yerine getirmeye ça
lışırlarken, bir yandan da iki üç bina ara
sında mekik dokuyup okuyucularına 
sadık kalmak istiyorlar. Pes doğrusu. Bu 
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cesarete ve azime pes doğrusu. Bu tablo 
bana değerli Yılmaz Güney'in Kürtlerle 
ilgili söylediği bir sözü hatırlatıyor: "İnat
lardır insanı ayakta tutan" . 

Beş yaralıyla görüşüyoruz. Yor
gunlar, ve ölümden kıl payı kurtulmuşlar. 
Ama inançlarından ve umutlarından bir 
şey yitirmemişler. Yaralı ve sarılı el
leriyle, gelen gidenleri, acı çekmelerine 
rağmen selamlamaktan geri durmuyorlar. 
Acıların en büyüğünü bir gece önce ya
şamışlar. Arkadaşlarını yitirmişler. Hü
zünlüler, ama kendilerinden emin ko-
nuşuyorlar. Onları en çok da bombalama 
sonrası çevre sakinlerinin ve doktorların 
tutumları sarsmış . Yaralılardan birisi 
"Bizlere çevre sakinleri yardım etmedi. 
Bizler cayır cayır yanarken onlar seyirci 
kaldı. Sonra suçlu muamelesi gördük. 
Polis katillerin peşine düşeceğine, bizi 
gözaltına aldı. Ve bizi gözaltına alan 
polis 'oh iyi oldu size, aldınız bu sefer 
başınıza gelir' demekten de geri kal
madı" diye anlatırken diğer bir yaralı 
"ölen Ers in arkadaşırruz hastanede ge
reken ilgiyi görmedi. Anında müdahale 
yapılmadı, gerekli kan bulunmadı. Bu
lunabilirdi" diyordu. 

Ve mesajlarının adresleri de belli: 
"Türk devletine yardım eden bu savaşta 
suçludur. Ve lütfen söyleyin Almanlara, 
Avrupalılara, Kürtlere karşı yürütülen 
bu savaşa ortak olmasınlar." · 

O akşam İstanbul'da bir randevumuz 
daha var. Tunceli Kültür ve Dayanışma 
Derneği'ne konuk oluyoruz. Bizi çok 
sıcak karşılıyorlar . Duvarlar Der
simliler'in anılarıyla dolu . Seyit Rıza, 
Bese Ana ve daha nice Dersimliler. Pa
nonun önüne gelince buz kesiliyorum. 
Yakılan köyterin birer birer isimleri. Mer
can, Yeşilyazı.. . ve benim doğup bü
yüdüğüm Işıkvuran köyü. Benim doğ
duğum ve çocukluğurnun geçtiği köyün 
gerçek adı Qmera Sipl _ veya Harsl. O 
benim için hep öyle kalacak. 

Dernek Başkanı Selman Yeşilgöz an
latmaya başlıyor: "Uzun yıllardır der
neğimiz çalışmalarını yürütmektedir. 
Sizin de bildiğiniz gibi Dersim göçe en 
çok maruz kalan bölgelerden birisi. Bizler 
gelenek ve göreneklerimizi korumak ve 
dilimize sahip çıkmak istiyoruz. Devlet 
demeğimizi kapatmak için davalar açtı. 
Çalışmalarımızı, şimdi köy yakmalara 
karşı hızlandırdık. 21 kurumun tem
silcileri, sanatçılar ve basın men
suplarından oluşan bir heyet Kasım ayın
da bölgeye gitmek için hareket etti. Bizi 
Olağanüstü Hal Bölge sınırından geri çe
virdiler. Hatta bir daha gelmememiz için 
tehdit ettiler. Ama bu konudaki ça
balarımız sürecek." 

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul 
Şube Başkanı Avukat Mehmet Ali Kır
dök ise 1400'ü aşkın köyün yakıldığının, 
boşaltddığının tarafsız gözlemciler ta
rafmdan saptandığını belirterek, bunf.! in
sanlara yapılmış kötülük olarak gör
düklerini, bireyleri, kurumları bu gidişata 
dur demeye çağırdıklarını söyledi. 

Dersinıle ilgili yaptıkları çalışmala.n 
içeren bir dosyayı elimize sıkıştırıyorlar . 
Derli toplu hazırlanmış. Tüm ısrarlarına 
rağmen yemek davetlerini geri çe
viriyoruz. Çünkü Ankara yolcusuyuz. 

Sabahın ilk saatlerinde Almanya'nın 
Ankara Büyükelçisi Osterheld bizi ma~ 
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karnında karşılıyor. Elçiyle görüşmemiz 
beklediğimizden de uzun sürüyor. Bü
yükelçi Osterheld'in gelişmelerden büyük 

e~diş~ .. duyduğunu ~öylemesi bi.zi ~ü
şunôuruyor. Ama bu sorumuz tizerıne 

Türkiye'nin batı kentlerinin Kürtler için 
tehlikeli olmadığını (!) söylüyor. Göz
lerimizin önüne Istanbul Kadırga'da gör
düklerimiz geliyor. Ama elçi mi
safirperverliğini bana gösterıneyi ihmal 
etmiyor. Daha biraz önce birçok şey ko
nuşulurken sesiz kalmayı, diplomatik bir 
dil kullanmayı yeğlerken, benim kö
yümün de yakıldığı sözkonusu olduğunda 
görüşmenin bitiminde gelip özel il
gileniyor. Ne de olsa Alman va
tandaşıyım(!) diye düşünüyorum. Al
manya'da yerel parlamentodaki 
çalışmalarım ise onu yakıdan il
gilendiriyor. Bana başarılar dilemeyi 
ihmal etmiyor. 

İkinci randevuya yetişrnek zo
rundayız. "O Bölge"nin milletvekilleriyle 
görüşmek için TBMM'ye gidiyoruz. İçim
de garip bir duygu var. Belki de bunun 
kaynağı Kürtlerin hiçbir zaman beton ve 
heykel yığınına dönüşmüş şu başkent 
Ankara'da temsil hakkının olmayışı. 

TBMM'nin önündeyiz. Yani şu DEP mil
letvekillerinin yaka paça alınıp gö
türüldükleri binanın önü. Bizi milletvekili 
Ali İbrahim Tutu'nun temsilcisi kar
şılıyor. TBMM'nin koridorlarında yü
rürken katarndan neler geçmiyor ki. Hal
kımı köleleştiren kararları, Meclis'in ilk 
açılışında ayakta alkışlanan, daha son
raları idam edilen Kürdistan mebuslarını, 
"bu ülkede Türk olmayanların bir tek 
hakkı vardır. O da köleliktir" diyen ka
fatasçıları, Kürt katliamlarını dü
şünüyorum. Ermeni, Çerkez, Laz, Gürcü, 
Rum kardeşlerimizin Kürtlerle pay
taştıkları aynı kaderi düşünüyorum. Bu 
genç yaşıma rağmen 70 yılı tarih ki
taplarından çıkarıp gözlerimin önüne bir 
film şeridi gibi koyup seyretmek is
tiyorum. Acı ve zulmün yaşandığı 70 

yıl... Koçgiri, Zilan, Mutki, Şeyh Sait is
yanı, yüce Ararat ve Dersim canlanıyor 
gözlerimde. Şeyh Sait'i, Seyit Rıza'yı ipe 
götüren parmakları görüyorum. Kırmızı 

halıyla döşenmiş koridorlarda yürüyoruz. 
Leyla Zana'nın söylediği söz, adeta bu ko
ridorlarda bir kez daha yankılanıyor: 

"Ken<jimi burada bir yabancı gibi his
sediyorum." Mekana ve zamana uygun bir 
söz. Çok yaşa "Waye mi Leyla?" 

SHP'nin grup odasında yerimizi alı

yoruz. Bizi Ercan Karakaş karşılıyor. 

Yorgun bir hali var sanki. • Fazla za
manının olmadığını belirten Karakaş, 

bize Türkiye'de demokrasinin ek
sikliğinden bahsediyor. Dersim ile ilgili 
sorunlarımızı o bölgenin milletvekilierine 
havale ederek, bizlere SHP'nin Köy-Kent 
projesini anlatıyor. Yoksa · bu proje Sad
dam diktatörlüğünün bir zamanlar Irak 
Kürdistanı'nı insansızlaştırmak için uğ

raştığı; dünün sosyal demokratı, bu gün 
kafatasçılık konusunda Türkeş'i bile ge
ride bırakan Ecevit'in 20 yılı aşkındır sa
vunduğu proje mi? 

Söz sırası "o bölge"nin SHP'li mil
letvekili Sinan Yerlikaya'da. İki ayın bi
lançosunu aktarıyor: "Ovacık'ta 67 köy
den 17 köy tamamen yakıldı. 24'ü ise 
boşaltıldı. Hozat'ın 40 köyünden 5'i ya
kıldı, 25'i ise boşaltıldı. Mazgirt'te 2, Pü
lümür'de 50 ev yakıldı. Ve 30'a yakın 
insan kayıp. Ovacık'tan Hıdır Öztürk 
'köylerimizi devlet · yaktı' dediği için ölü 
bulundu. Ali Işık, 8 kişilik ailesiyle 
kayıp." Yerlikaya, kendi lçöyünün de ya
kıldığını ekliyor. Katarn o an Öztürk so- . 
yadına t~ılıyor. Kürtlere, Türk devleti ne 
kadar "Oztürk" ismi vermiş. Onları tüm
den. 'asirı;ı;ile edemeyen devlet, şimdi de 
çareyi "Oztürk" soyadlıları ortadan kal
dırmakta görmüş. Evlerini başlarına yık
mış. Ne aciz ve hasiretsiz bir devlet! 
Nasıt mı? 1500 köyün yerle bir edildiği 
bu ülkede Başbakan Tansu Çiller'in 
TV'ye çıkıp, "köyleri PKK'nin Afganistan 
ve Ermenistan'dan getirdiği helikopterler 
yaktı"- demesi çok ilginç. Meksika'daki 
"İndianalar'ın Türk olduğunu keşfeden 

"insan haklarından sorumlu bakan" Azi- düşünmeınİ yarıda kesiyor. "Çifte va

met Köylüoğlu'nun "köyleri devlet güçleri tandaş mısınız?" "Hayır, Alman va

yaktı" demesine rağmen. Olacak iş değil. tandaşıyım" diyorum. TC. vatandaşı ol

Pes doğrusu. Sırf Ovacık'ta, 600 insan marnarn, polisin beklediğini elde 

Türk devleti hakkında tazminat davası aç- edememesine yolaçıyor. 

mıştı, köylerini yaktı diye. · Polis farkında, öfkeli bir ses "diğerleri 

Sonra Ali İbrahim Tutu sözü alıyor. versin, pasaportlarını" diyor. Topluyor pa

TBMM İnsan Hakları Komisyonu adına saportları. 20'ye yakın resmi ve sivil gi

Dersim'e gitrnek istedi~erini, ama bizzat yimli polis, özel tim inceliyorlar. Oradaki 

DYP-ANAP ve Refah Partisi'nin en- 15 dakika sanki bir asır oluyor. İçim içime 

geBediklerini belirtiyor. Ve demokrasiye sığınıyor. Minibüsten inip koşmak geliyor 

olan özlemini bir parlamenter olarak dile içimden. O güzel çocukluğum bir film şe

getiriyor. ridi gibi geçiyor gözlerimin önünden. Bir 

Son randevu TBMM'nin başkan yar- an öne Munzur'a ve Munzurlular'a ka

dımcısı Kamer Genç'le. Son köy yakma vuşmak içime sığmaz bir duygu gibi ge

ve boşaltmalarla birlikte en çok tartışılan · liyor bana. O'nunla el ele verip ağlamak, 

kişi kuşkusuz. Koltuğunu terk etmemesi gütmek, Munzur'dan af dilemek istiyorum, 

birçok çevrenin tepkisini almıştı. Ko- onu yalnız bıraktığım için. Ve Munzur'la 

nuşmasına Almanları eleştirerek baş- barışıp yeni bir başlangıç yapmak ge

lıyor. Heyetimize bir şeyler ikrarn ettikten rektiğine inanıyorum. 

sonra "sizlere gereken ilgiyi gösteriyoruz, Ama "Dersim, mağrur bir göçün inii-

zaman ayırıyoruz. Sizler değil bize bir tisi, apansız dönüşün sabrı dır." 

şey ikrarn etmek, oralarda selarn bile ver- Şehrin üzerine gece karanlığından çok, 

miyorsunuz". Tabi heyetimiz beldemiyor bir ölüm sessizliği çökmüş sanki. Herkes 

bunu ondan. Soru faslma geçiyoruz. Soru evine sığınmış. Şehir yabancı bir ordu ta

cevaplar bir horoz dövüşünü hatırlatıyor rafından işgal edilmişeesine suskun. 

bana. "Ben de Kürdüm" diyor, ama "Dev- Sabah öğreniyoruz, Dersim'de kişi başına 

Jet teröristlerle masaya oturmaz" diye de 10 güvenlik görevlisi düşüyormuş. Yer

ekliyor. Sayın Genç'in Kürt sorunundaki Ieştiğimiz otelin genç çalışanları, ge

tek çözümü bu mu acaba? Kendisiyle ve- lişimize seviniyorlar. Savaş, işsizlik on

21 

ettiğini, ve şu an onun acısını çektiğini 
anlatıyor: "Şu anda hiçbir köyde eğitim 
yapılmıyor. Sadece şehir ve ilçe mer
kezlerinde yapılıyor." 

Belli ki Türk devleti okumarnızı, öğ
renmemizi istemiyor. Bizi cahil bırakmak 
istiyor. Ama nafile. Kürtler artık eski 
Kürtler değil. Bizler de Ya)1udiler gibi 
dünyanın birçok ülkes.ine serpilmişiz. 

Kökümüz ise içerde. Öte yandan ser
pildiğimiz yerlerde tohum salmışız ve bir 
giin döneceğiz o kutsal topraklara. 
.. Son görüşmemiz Tunceli Valisi Atıl 
Uzelgün ile. Makamında bizlere "terörün" 
belinin kırıldığını ve tüm sıkıntıların ya
kında ortadan kalkacağını söylüyor. Çev
rede birçok operasyonun devam ettiğini -
siz bunu köy yakma ve sürgün ope
rasyonları olarak anlayın- söyleyen Vali, 
Ovacık ve Hozat ilçelerine bağlı yakılan 
köyleri yerinde görme istemimizi, "gü
venliğinizi sağlayarnayız" gerekçesiyle 
geri çeviriyor. Dersim çevresinde ya
pılmak istenen yeni barajdan etkilenen 
köyleri ziyaret etme isteğimiz dahi geri 
çevriliyor. "Yerli halka" zarar vermemek 
için ellerinden gelen tüm çabayı gös
terdiklerini söyleyen Vali, şu ör
neklemeyi yapıyor: "Hozat'taki çatışmayı 
yarım saatte bitirebilirdik. Ancak ahaliye 

önündeyiz. Yani şu DEP milletvekillerinin yaka 

alınıp götürüldükleri binanın önü. Koridorlarında yü

kafamdan neler geçmiyor ki? Halkımı köleleştiren 

rı, Meclisin ilk açılışında ayakta alkışlanan, daha 

ları idam edilen Kürdistan mebuslarını, "bu ülkede 

olmayanın bir tek hakkı vardır. O da köleliktir" diyen 

çıları, Kürt katliamlarını düşünüyorum. 

dalaşırken Zazaca konuşuyor bizimle. 
Bana hangi aşiretten olduğumu soruyor. 
Ben de "Aşuran"lı olduğumu söy
lüyorum. O da "Areyiz" aşiretinden ol
duğunu ekliyor. "Marni piyimi areyiz'era 
qe xaz nekerdene, cıra nezan" demeyi 
ihmal etmiyorum. Kapıdaki korumalar 
şaşkın şaşkın yüzüroüze bakıyorlar. 

Belki de şaşkınlıkları Meclis Başkan Ve
kili'nin konuştuğu o "yabancı" dilden olsa 
gerek. 
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Genel Başkanı Akın Birdal ile kalıvaltı 

yapıyoruz. İnsan Hakları Günü'yle ilgili ların da belini bükmüş. Odalarımıza zarar vermemek için çatışmayı yarım gün 

yapacakları ektinlikleri anlatıyor ve biz- yerleştikten sonra yemeğe çıkıyoruz. Ta- sürdürmek zorunda kaldık. Ve sonunda 9 

leri bu etkinliklere katılmaya davet edi- biki "misatirlerimizle" birlikte. Polis otel- teröristi ölü ele geçirdik." 

yor. Birdal'la haklarında açılmış davaları, de, lokantada, adım adım peşimizde, her Vali'yle olan görüşmeden bir gün • 

köy yakmaiarı, göçü, gözaltı ve kayıpları zaman yanımızda hazır ve nazır. Amaç · sonra çatışmada yaşarnını yitiren iki gen

konuşuyoruz. bizi korumak mı, yoksa halkla olması ge- cin cenazesi geliyor. İkisi de şehir mer-

6 Aralık 94. Ankara'dan Elazığ'a reken ilişkilerimizi mümkün olduğunca sı- kezinden. Birisi genç bir hemşire, diğeri 

doğru uçuyoruz. Uçak görevlilerle, as- nırlarnak mı, buna siz karar verin. Ancak ise genç bir delikanlı. En çok çatışmada 

kederle dolu. Gencecik insanlar askere gi- fısıltı gazetesi gelişimizi tüm şehre du- öldürülen bu hemşire konuşuluyor. Abisi 

diyor. Yüzlerinde korku okunuyor. Burası yurmuştu. Herhalde teknik ve polisiye ön- de altı ay önce güvenlik güçleri ile girdiği 

bambaşka bir ülke, '91' de Diyarbakır'a lemler kar etrnernişti. Lokantaya var- bir çatışmada ölmüş. Halk genç hem

gittiğimde aynı duyguyu yaşamıştım. dığımızda beklediğimizin de ötesinde şirenin, abisinin inti~arnını almak için 

Evet burası bambaşka bir ülke. Polisler korku duvarını yıkıp gelen ve bizimle gö- dağa çıktığını söylüyor. Ve Dersimliler, 

çok heyecanlı görünüyor. Havaalanına rüşmek isteye insanları görmek sevindirdi Vali'nin tüm "terörist" belirlemesine kar

iner inmez, hemen etratımlZI sarıyorlar... bizi. Sadece insanlarımız değil, bir de şıİl onlara sahip çıkıyorlar. Cenaze, şehri 

Çantaını dönen 0 küçük banttan almaya "none tire, lavaz, biran" da bizi bek- baştan başa yasa boğuyor. Cenaze çok 

çalışırken, üç korucuyla yan yana ge- liyordu. Bu halk "acıyı bal eylemişti." kalabalık bir kitle eşliğinde, Belediye 

liyoruz. Şalvarlı ve sarıklı, sutlarında Ertesi sabah Belediye Başkanı Maz- Mezarlığı'nda defnediliyor. Yani kim

uzun narnlulu silahları. ürperiyorum. On- !um Arslan bizi makarnında kabul ediyor. sesizler mezarlığına gömülüyor. Şehrin 

ların Kürt olmaları, kendi kardeşlerine Koltuğunda rahat oturmadığı veya otur- dışına çıkmak yasaklandığından, iki veya 

karşı savaşmaları bana ayrı bir acı ve- tutmadığı her halinden belli. Bir Belediye üç km. yakındaki bir köye cenazelerin bı

riyor. Başkanı olarak Ovacık ve Hozat'a gi- rakılmadığını insanlar öfke ve kızgıniılda 

Resmi bir heyet olmamıza rağmen, ilk dememekten hatta, kentin çöplerini 5 km. anlatıyor. 

andan hareketlerimiz sınırlanduılıyor. Po- uzağa götürememekten yakınıyor. İlginç Son saatlerirnizi Dersim .merkezinde, 

lisler bizi taksilere apar topar bindirip ter- değil mi? Devlet, ilkin ekmeği, şekeri, "alışveriş" yaparak geçiriyoruz. İn

minale getiriyorlar. Bizim otobüsle gitme çayı, ilacı ve benzeri şeyleri karneye bağ- santarla gözlerimiz konuşuyor. Korku rlu

isteğimiz kabul görmüyor. Özel bir mi- !adı. Sua şimdi de belediye çöpünde? varlarını yıkmışlar. Konuşma ve aniatma 

nibüse bindirip, .bizi şehir dışına kadar Başk~? Arsl~ J?ersiml_iler'in ~ei?okrasiye isteğiyle dolular. O zor ort~da bile ver

yolculuyorlar. Ve her köye giriş çı- olan ozle~erını de dıle getırdı. Ve ay- rnek istedikleri mesajları veriyorlar. 

·kışlarda bekletiliyoruz. Kimlik kontrolü, rıJırke~ ~ıze İnsan H~ları ~v!.enseJ Bı!- Dersim'den ayrılırken, geriye ka

devlet sınır kapılarını andırıyor. Akşam _dırgesı nın ~azılı ~ldugu ~uç!lk ~u _ki- lanları düşünmemek mümkün mü? Tarnı 

karanlığında Dersim şehir merkezi sı- tapçık _h~dıye ettı. Istegımız uzerıne tarnma 200 köy yakılmış. Kışın acı

mrlarında bir kez daha durduruluyoruz. yardım ıçın açtıkları konto n.~I?~ll:~ını v_e- masız soğuğunda, insanlar evlerinden, 

Yirmiye yakın polis, asker minibüsü sa- rerek, yar~ımlarımızı ~ekle~ıgı_?ı s~yledı. harklarından edilmiş. 5 bin insan kendi 

rıyor. Minibüsün sağında duran kontrol . ':fe. soz su?sı kitle örgutl~rı. te~- toprakları üzerinde mülteci konumuna dü

için yapılmış küçük kulübe ise bana sınır s~_lcılerı~d~. 20 ye yakın temsılcı ~o- şürülmüş. 30'u aşkın insan kaybedilmiş. 

kapılarını hatulatıyor. Polisler oldukça te- r~şmek ıçın e~ uyg~n yer olarak beledıye Bu sadece Kürdistan'ın bu beldesinde iki 

dirgin görünüyorlar. bınasını seçmı~l~~ı. Pek de haksız s~- ay içinde yapılan, amacı da "terörün be-

Polislerden birisi hızla minibüsün sür- ~ı~azlard_ı. Goruşme sonr~sı alınıp go: !ini k~r'?ak:" olduğu söylenen, _temi~lik ?~

meli kapısını ç~kiyor ve elindeki elektrik türulme, bı:yerlerde kaybedılme, buradakı reketı~ın ~on,u~ları. 'f arı~. ~ız?. Cızre yı, 

lambasını gözümüze tutuyor. Çok sert ve yaşamın bı~ p~çası~dı. lHD kapatılmış, . Şırnak ı, Lıce yı, Kulp u, duşunun. 

donuk bir sesle: "Şengül Şenol burada başkanı J\lı .. Özler ıçerde. 18 ~y . ce~a . Ayr~lırken, bunca .. zul.~~? baskıya 

mı?" diye · bağuıyor. Minibüsü bir ses- ~~~ış. Goruşmeye gelen temsilcılerın kar~ı dırenen, onur ve ozgurluk tutku~u 

sizlik ka h or. Her nedens.e bu ses bizim ıç~n~e kadınlar da var. Anlat~yorlar. _S_a: b? ınsanl~la gurur duyuyorum. Baş eg

bir hey~t yolmadığımız duygusu~a ka- rr_ı_unıle~. Ve ~orkusuzlar. tçlerınden bırısı dırteme~ışler. , IÇ.oru~ulaştıramarnışlar. 

ılınama ol a ı or. İlkokuldaki ibi "bu- . ŞOY!,e ~ıyordu. ~ . . . Boyun egmek yok. Teslım o!mak .yok . . 

~adayım,Y yerfn~ · "buyrı.in ben1m" · di- . .. Sı:zlerle konuştugumuı:_ ıçın belki de "Ez tore aı;n,o; kule t() rınd bıbo 
· "P rt ' . .. .d. ışkencelere maruz kalacagız. Ama ko- . welata mi: 

yorum. asapo unuzu verı n ıyor. ~ K ı B · ~ E k' · · .. k ı · 
u t p r ı ktr'k ı b b' nuşacagız. onuşma ıyız. .en en ıgrenç . z ı tora pure yen, u e to 

za ıyorum. 0 . ıs e e ı am asım u işkenc.elere maruz kaldım. Halkİmızı, beno pure rind!" 

ban~ tutuyor, bu _pasap~~a .... ~edense 0 · Dersim'i başsız bırakmak istiyorlar. Bizi · * · · · · .. 
a_nki duru~ıu, Hitler ~onemın~ _anlatan yalnız bırakmayın." Bir öğretmen sözü (Ye1ıller Par~ı-Koln Yerel 

fılml_erde~ı sahneler!~ ozde~leş~ırıyorum. alıyor yıllarca nasıl öğrencilerini asimile parlamento Uyesi) 

Kestıremıyorum. Pohs yenı bu soruyla ' · 
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güçlerinin ülkenin güneyindeki 
da başlattıkları operasyonlardan sonra 
çatışmalarla birlikte yeniden 

hükümet temsilcileri ile Zapatista 
Kurtı,ıluş Ordusu temsilcileri. askerlerin 

çekilmesi konusunda anlaşarnadılar. 
gerilla temsilcileri asker ve 
çekilmezse ikinci tur görüşmelere 

açıkladılar. 
yandan geçen hafta içerisinde 

ekonomik kriz ve devalüasyon 
derinleştirdi. ABD Başkanı Bill 

Meksika'daki Amerikan 

ll Aralık 1994'te Çeçenya'ya yapılan 
Rus müdahalesi (işgali) ile tüm dünyanın 
dikkatiari Bosna'dan sonra bu kez Çe
çenya'ya çevrildi. Gazete manşetleri ile 
radyo, TV kanalları Rus askerlerinin tanklar 
eşliğinde nasıl saldırıya geçtiklerini gözler 
önüne serdiler. Saldırının , Rusya'nın Af
ganistan'a müdahalesinden sonraki en büyük 
askeri saldırısı olması, Rusya içinde savaş 
karşıtı kamuoyunun yüzde 70'lere ulaş
masının bile müdahaleyi önleyememesi (1), 
ABD ile diğer batılı devletlerin bu kadar 
"insan hakları-demokrasi" kavramlarından 
bahsettikleri bir dönemde müdahaleye se
yirci kalmak istemeleri, TC'nin Bana
Azerbaycan ve Çeçenistan'la ilgili kısa-uzun 
erimli beklenti ve politikaları, yine Türk Is
lamcı ve faşistlerinin gelişmeleri kendi çı
karları açısından kampanyalara dö
nüştürmeleri, konunun diğer önemli 
boyutları kabul edilebilir. Biz bu yazımızda 
kısaca Rus müdahalesine neden olan ge
lişmeleri anlatacak, sonra da TC, Rusya, 
Batılı güçler, İslami çevrelerle faşistlerin 
konuya yaklaşımlarındaki temel bek
lentileri açmaya çalışacağız . 

Müdahaleye nasıl gelindi? 
Kamuoyu Çeçenistan'la ilgili ilk bil

gilenmelerine 1991 Ağustosu'nda Gor
baçov'a yapılan başarısız askeri darbeden 
sonra sahip oldu diyebiliriz. Ağustos dar
besinden hemen sonra Eylül 199l'de, Jükar 
Dudayev Çaçenya'nın bağımsızlığını ilan 
etti ve yapılan başkanlık seçimlerinde baş
kanlığı kazandı. Çeçenya'nın eski Sovyetler 
Birliği'nden ayrılmayı ilan eden ilk otonom 
cumhuriyet olması kuşkusuz dünyanın il
gisini çekerken Rusya'nın da tepkisini top
ladı. 

Boris Yeltsin'in, Çeçenistan Cum
huriyeti'nin ayrılma talebine ilk karşılığı 
askeri biı: operasyon oldu. Kasım 199l'de 
Y eltsin'in emriyle Sovyet tanklan Çe
çenistan'a girdi. Ancak karşılaştıkları kit
lesel direnmeler operasyonu başarısızlığa 
uğrattı. Operasyonun ardından askeri ve 
ekonomik baskılar devam etti. Yeltsin'in 
amacı Dadayev'i yıpratmak, onun yerine 
Rusya Federasyonu ile işbirliği içinde ola
cak bir başkasını koyabilmekti. 199l'lerden 
sonra Rusya'nın diğer cumhuriyetiere uy
guladığı ekonomik, siyasi ve askeri bas
kılarla 20 cumhuriyeti -bu arada Çe
çenistan'ı- bir arada tutabilmesi başarı 
olarak kabul edilebilir. Ancak bu birlik gö
nüllü bir birlikten çok, değişik baskıların 
(ekonomik-siyasi-askeri) cumhuriyetierin 
birbirleriyle olan problemlerinden ve cum
huriyetierin diğer cumhuriyetiere karşı 
güçlü olmak istemelerinden dolayı oluş
turdukları bir birlikti. Halkların gönüllü bir
liğine dayanrnıyordu. Ve nihayet 1994 Ara
lığında Rusya'nın Çeçenistan'ın ayrılık 
taleplerine karşı tepkisi ikinci bir askeri 
müdahaleydi. Bu çok kapsamlı mü
dahalenin, Rusya açısından gerekçeleri ise, 
Çeçenya'daki Rus azınlığı korumak, Çe
çenya'da demokrasiyi yeniden inşa etmek 
(!) gibi her yerde duyduğumuz, bildiğimiz 
gerekçel erdi. 

ABD-Rusya ve Batılı 
güçlerin yaklaşımı 
Ruslar, Çeçenistan müdahalesini bir 

anayasal hak olarak gördüklerini söy
lemekte, Çeçenistan'ın Rusya Fe
derasyonu'nun toprak bütünlüğünü tehdit et
tiğini gerekçe göstererek müdahalenin 
meşru olduğunu ve iç bir mesele olduğunu 
iddia etmekteler. Aslında kısa vadede Rus
lar'ın uösterdikleri gerekçeler kendileri açı
sında; önemli olsa da asıl gerekçeleri Çe
çenya'nın bağımsızlık talebinin uzun 
vadede yolaçacağı gelişmelerdir. Çe
çenya'nın bağımsızlık talebinin Rusya Fe
derasyonu'nun geleceğini tehdit etmesi, Kaf
kaslar'da ayrılma eğilimlerini 
güçlendirmesi, Çeçenistan'ın zengin petrol 

Kürt ulusal demokratik güçleri, sosyalistleri, Türk 
sosyalistleri; Azerbaycan, Bosna, Çeçenistan mesele
leriyle gelişen Türk milliyetçiliği ve şövenizmine 
karşı gerek Çeçenya'da gerekse Bosna ve diğer yer
lerde UKTH'yi temel alan anti şöven bir pratik içinde 
olmalı; Çeçenya 'da egemen Rus şövenizmine karşı 
Çeçen halkının kendi istem ve iradeleriyle aldıkları 
ulusal bağımsızlık kararıyla dayanışma içinde bulun
malıdırlar. 

yataklarına sahip olması ve Rusya'nın Kaf
kasya'daki konumuna zarar verici olması 
müdahalenin belirkyici nedenleri olarak dü
şünülebilir. 

Rusya müdahalesi gerçekleştiğinde 
ABD ve batılı müttefiklerinden belirli bir 
tepkinin gelmemesi, bundan kaçınmaları 
üzerinde düşünmek gerekir. Parlamentoyu 
topa tutan -içeride demokratik güçlere dev
let terörü uygulayan- halkları birbirine 
karşı kullanma pratikleri sergileyen, son 
olarak da Çeçenistan'a saldırının baş mi
marı Yeltsin'le ittifakını sürdürmek isteyen 
ABD ve Batının bu tutumuna temel oluş
turan gerekçeler şöyle sıralanabilir: 

- Çeçenistan'a Rus müdahalesini ABD 
ve Batı kısa süreli ve başarılı olabilecek bir 
operasyon olarak gördü. ABD ve batılı güç
ler popülaritesi azalan Y eltsin'in yerine al
ternatif olabilecek birini kısa dönemde gör
memektedirler. Bu nedenle Yelsin'le 
çatışmayı göze alamamaktadırlar. 

- ABD ve müttefikleri Sovyet'lerin da
ğılmasından sonra bölgede ve Balkanlar'da 
eski yapıdan uzaklaşmayı, kapitalist dünya 
ile bütünle~meyi hedefleyen ülkelerle ittifak 
içinde olmayı stratejik bir önemde gör
müşlerdir. 

Bu nedenle dün Gorbaçov'la bugün 
Yeltsin ile ilişkilerini temel almışlardır. 
Temel eğilim bu olunca kendi aleyhine olan, 
prestijine zarar veren gelişmelerde bile ses
siz kalmayı yeğlemektedirler. 

Rusya açısından bakıldığında ise, kendi 
içinde halkların iradelerini temel alan anti
şövenist iradelerin- hareketlerin dikkate 
değer bir güç olmaması, halkın egemen Rus 
şövenizminin tarihsel mirasının izlerini ta
şıması ve milliyetçiliğin popüler olm~sı 
Yeltsin'in işini kolaylaştıran faktörlerdır. 
Rusya'da Y eltsin muhaliflerinin Çeçenistan 
müdahalesine karşı çı !aşı, Y eltsin'le olan 
iktidar mücadelesinde onu güçten düşürme 
manevralarıdır. 

1917'den sonra, UKTH'nin pratik so
nuçları ile ulusların birbirlerini bo
ğazlamalarının tarihsel nedenleri üzerine 
düşünüp, pratik öneriler yapabilecek sos
yalist bir hareket görülmediği gibi mevcut 
partiler yelpazesinin egemen ulus şö
venizrninin etkileriyle ulusal sorunlara -bu 
arada Çeçenistan'a- baktıkları söylenebilir. 
İşte bu koşullar içinde Yeltsin, Sovyetlerin 
dağılmasıyla Rusya'yı hızla kapitalizme en
tegre etme uğraşı içindedir. Ancak bunu 
gerçekleştirirken, Rusya'nın süper ko
numunu yeniden oluşturma · uğraşı için
dedir. Bu, ancak Rusya Federasyonu'nun 
konumunu güçlendirmesi ile mümkündür. 
Ancak bunu sağlaması oldukça zordur. Zira 
Kafkaslar'da müslüman cumhuriyetlerdeki 
ayrılık eğilimleri, bölgedeki İran-Türkiye 

. gibi ülkelerin bölgeye yönelik ideolojik gi
rişimleri Yeltsin'in işini güçleştiren fak
törlerdir. Rusya Federasyonu içindeki ege
menliğin Rusya tarafından sürdürülmek 
istenmesine karşı halkların bağımsızlık 
duygusunun güçlü olması, Rusya'nın şim~i 
ve ileride karşılaşacağı güçlüklerio bır 
hayli fazla olacağını gösteriyor. 

TC'nin beklenti 
ve hesapları 

TC'nin Çeçenya'ya müdahaleye ilk tep
kisi Demirel'den geldi. Demirel "Çeçenya 
Rusya'nın kendi iç meselesidir" dedi. Dev
letin resmi söylemi böyle olsa da, gerek 

devletin Kafkaslar'a , Bosna'ya, Or
tadoğu'ya bakışı, genel pratik eğilimleri ve 
emelleri dikkate alındığında Demirel'in 
söylediği gibi değildir. Aslında TC'nin 
genel yönelimleri, emelleri; Osmanlı
Osmanlı'nın son dönemleri olan Ittihat ve 
Terakki ile "cumhuriyet" diye adlandırılan 
son döneminde bir uyum göstermektedir. 
TC'nin Turancılığın yaşatılmasında teorik 
ve pratik olarak güçlü istekleri olduğu hep 
görülmektedir. Bu sadece iktidar olan par
tilerin istem ve düşleri değil, mevcut düzen 
partilerinin mutabakat sağladıkları bir 
ütopyadır. Her ne kadar Kemalistlerin "ba
rışçı bir dış politika" istemlerinden bah
sedilse de, gerek Kürdistan'da işgalci ko
numuyla gerekse de bölge devletlerine 
karşı yayılınacı eğilimleriyle, son olarak 
da Bosna-Azerbaycan, Çeçenistan po
litikaları dikkate alındığında iyi gö
rülecektir. Esasen TC için bu düşlerin ger
çek olmaması, temelde bir güç sorunudur. 
Bu, ekonomik, askeri ve politik güç
süzlüktür. Bu güçsüzlükler TC yö
netenlerinin bölgeye yönelik istemlerinin 
elini kolunu bağlamakta, pratikte işlevsiz 
kılmaktadır. 

Bu nedenle geriye sadece ideolojik ola
rak yayılma isteği, kalmaktadır. Dışarıda 
ideolojik olarak güçlü olma isteği, Bosna, 
Azerbaycan son olarak da Çeçenistan me
selesi ile ilgili olarak gözler önündedir. 

Bosna ve Çeçenistan ile ilgili olarak, 
Bosna Dışişleri Bakanı'nın Türk dev
letinin eğilimleri konusundaki açıklaması 
ilginçtir. "Türkiye'nin Bosna ve Çe
çenistan'da kazanması ileriye yönelik bek
lentilerinin temel taşlarıdır" Gerçekten de 
TC, Bosna ve Çeçenistan'da en azından 
ideolojik olarak kazanıma önem veriyor. 
Bunun ileride bu bölgelerde TC po
litikalarının güçlenmesi anlarnma ge
leceğini düşünüyorlar. 

Diğer bir önemli nokta da, Türk-İslami 
çevreler ve faşistlerin Çeçenistan ve Bosna 
meselelerini kampanyaya dönüştürerek, 
Kürt meselesini perdelemek, gündemden 
uzaklaştırmak ayrıca örgütlenmelerinde bu 
problemleri temel almak istemeleridir. İs
lami hareket başka ülkelerde bağımsızlık 
ve ümmet anlayışını yerine göre birini öne 

. çıkararak dengelerken, konu Kürtlerin ulu
sal demokratik taleplerine gelince, üm
metçi kesiliyorlar. Çeçenistan'ın, 
Bosna'nın, Azerbaycan'ın dev
letleşmelerini destekleyen, pratik kam
panyalara dönüştüren İslami hareket, Kürt
lerin ulusal demokratik taleplerine karşı 
"hepimiz müslümanız-din kardeşiyiz!" di
yerek iki yüzlü bir politika ile ilgisiz . ka-
lıyor, hatta reddediyor. . 

Kürt ulusal demokratik güçleri, sos
yalistleri, Türk sosyalistleri; Azerbaycan, 
Bosna, Çeçenistan meseleleriyle gelişen 
Türk milliyetçiliği ve şövenizmine karşı 
gerek Çeçenya'da gerekse Bosna ve diğer 
yerlerde UKTH'yi temel alan anti şöven 
bir pratik içinde olmalı; Çeçenya'da ege
men Rus şövenizmine karşı Çeçen hal
kının kendi istem ve iradeleriyle aldıkları 
ulusal bağımsızlık istemleriyle dayanışma 
içinde bulunmalıdırlar. 

Öte yandan batılı emperyalist güçler 
ile-Rusya ve TC'nin, çıkarlarıyla bağlantılı 
olarak iki yüzlüce kullandıkları "insan hak
ları, demokrasi, UKTH" gibi kavramlar 
doğru içerikleriyle sosyalistler tarafından 
savunulmalıdır. 
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Can fidaye gel, şehide welat 
Pirozdikin em, salvegera te bişewat 
Can fedaye kar fı xebat 
Hem şehide jina welat 
Gora te baxe buhişt 
Heval fı hogir tim ten tenişt 

Hatip Kapçak 
(Xebat) 

Şehide nemir, endame Komita Navendi ya 
RNK-KUK, tım dı bira me de ye 

Revalen Wl yen Izmfr e 

Mezannı derin kaz sömürgecil 
Kürdistan çok öfkeli 
dağlar, ormanlar, kuşlar, insanlar 
rüzgar ektin 
fırtına biçeceksin 

1956- ll. o ı. 1977 Ahmet Söken , i 
Erzurum' da faşistlerce katıedilişinin 

18. yılında saygıyla anıyoruz. 

1950-2. "u. 1994 

HADEP MYK üyesi Siracettin Kırıcı 

Mamosteye Heja; Sebri 
Th ~i helina dile me de, bi beste 
netewi veşarti. Tirs di tore ii adeten 
me de tuneye. Dive zanibin bikujen 
xwin mij, armancen te ji bo wan 
tedikoşi; kina me tiij dibe pe. 
Xeyalen te yen ji bo Kurdistaneke 
serbixwe ii azad helbet, we rojeke 
pek be. 

Hevalen wi: Kasim prgun, Tahir Ergurı; İrfan Bozyil, Ayhan Bal
taş, M. Emın I}altaş, Ismall Ergun, Muhyett1n Turkay,MecttHezer, 
M. Ali Akin, A. Selam Barutçu, Şereffettın Baran, Aziz Özdeınlr, 
Ayhan Gungor, Cuma Tanrikulu, Medt Kumet, Musa Yuksel, Tur
gay Baltaş, Şefik Oncu, Vlldan Tanrikulu, Mehmet Alp, Osman 
Aytar,- Hekim D aş. ' 

Kemal Uzun 

Halkımızın bağımsızlık, 

demokrasi, sosyalizm 
m(ıcadelesinde Siyerek'te 

şehit düştü. 

Anısı mücadelemizde yaşayacak 

Mücadele arkadaşları adına Rojen Gernas 

Medya Gün'eşi 

Gözaltında gördüğü yoğun işkence 

sonucu aramızdan ayrılan 

Değerli yurtsever 

.Hasan Şiındi 

23 

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde yaşayacak 

Ailesi adına VedatAYDIN 

Yüreğimizde 
rüzgarların kopardığı · 
kayalar kadar yalçın 
izleri kaldı bakışlarıİlın 

Özgürlük ve bağımsızlık 
mücadelemizin yılmaz neferi 

Şehmuz YapıŞtıran 
, _ ı:p.ücadel~rnizde yaşayacak 

Çeperast: 
1-a) Hesret, h) Li hinek 
ci yan ji çakGç re dibejin. 
2-a) Din, mezheb, b) Li 
'ser mile . hemala ye (be
_repaş), b) HejmıJiek (be: 
-repaş). ~-a) Li hinek. 
ciyan ji dewaren du ~ali 
re dibejin. le 'bi taybeti 
tewirek herana ye (be
repaş), b) Tayek ji por, 
c) Bangek ku ji bo meran 
(berepaş). 4~a) Kese ku 
nikane biaxife, be ziman. 
5-a) Di sertbildana 
1925'an de . serokatiya 
serihaldane kir, le pe r.e 
ew G 47 hevalen wi di 4'e 
llona 1925'an de bi deste 

· metigehkaren Tirk ve bi 
awaki hoviti ·li Di
yarbekire hat kuştin. 6-a) 
Li hinek cfyan je re 

Medya Güneşi Çalı.şanları 

Screjer 

1-a) Bi zaravaye Dirnil 
ezing, li hinek ciyan je re 
'Izim" ji te gotin b) Talaz, 
babelisk G firotine bi we 
pek te. · 2-a) Axaftina te
lefone (berepaş). b) Tev
ger, hereket, di marieya 
"uzuv" de ji te bi karanin. 
3-a) Çuwale mezin, bi tay
beti di kişandine de bi 

· kartinin. 4-a) Agir, b) Be 
-+--ı pere. 5-a) Di axaftine de 

menfi, b) Ciye ku te de 
genim diherin, .c) Xwa
rinek ku ji genim (dan) çe 

'dibe. 6-a) Di şiina. ere de te 
gotin. b) Dj Fizige de 
qaniinek. 8-a) Xwediye 

"heb" ji dibejin, her 
weki hebek tir!, hebek 
genim. · b) Gava ku 
mirov serma digre pe 
dikeve. 7-A) Diroknase 
Yiinani ye bi nav ii 
deng ku di pirtilica xwe 
de bi her awayi qala 
Kurdan.ji dike. b) Kese 
jir, alim 8-a)"' Bi za-

Tewrate, b) 'Beg, axa. 9-Ne buhayi, 
dijitiya buhayiye. 10-a) Gava ku beQder 
li ba dibe genim di ci de dimine ew diçe 
(berepaş), b) Di Qurane de sGreja jinan. 
11-a) Bi zimane ~atl~ J!il,_ b) Cihan, 
gerdGn. 12-a) Qerte~,. b) ?aytexte SOriye 
(berepaş) ' ·· · · ' ' · 

ravaye Sorani "le, 1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 1112 

feqet". b) Di Kurdi de 1 """"=r.~~:T"!!" 

· peşpirtika pirse a. her 2 
weha di maneya "gelo, 
qey" de ji te bikarani:n, ~ 
c) Jan, acizi, elem. 9-a) 4 ~~~ 
BOyerek xuzayi, b) Bi 5 
zara va ye Di mill ji kesen 6 
din re te gotin 1 0-a) Te
wirek nexweşiye 7 
"sitma" (berepaş), b) 8 

Rengek; c) Muye wece 9 
mirovan, d) Kese be av 
ma yi. 10 

- ~ 
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Hevpe~vin, . 1Ji Çerlı•ze Xudo Btılı,.~ev re 

erbare Hin Pirsin Rastnivisina Zimane 

Pirs: Di zimane me de gotinen usa 
hene ku, ji du para tene çekirine. Gelo 
em de çawa zanibin ku; ki'jan deme bi
hevre il ki'jan deme jl, de cihe ben 
nivfsin? Wek rninak: Ne yar ii neyar, an 
ji tu c ar il tu c ar ii h w d. ? 

Bersiv: Wek hiin·jf zanin; di zimane 
kurdi de bi alfkariya nav ( naven heyine 
il xeysetnav) il felan pir gotinen dijwar 
tene. çekirine: "Kirin, biln, dan, xistin, 

' av etin, girtin il yen mayin" ' 
I) Gava em bixazin naven heyine 

yen bargiran çekin, em di ve her du pareri 
wan getinan bi hevre, bitevayi, wek go
tineke binivisin. Wek nimiine: Ter
cemekirin, clwarkirin, sor biln, sistbiln, 
avdan, xeberdan, derixistin, şeravftin, 
şertgirtin il yeq mayfn . Ev xeberan ne 
felin le, naven heyine ne. Loma ji, ev 
mina naven heyine yen mayfn forma 
fzafetiye distinin il hale tewandf de tene 
guhastine. Wek; tercemekirina pirtiike, 
pey tercemekirine re, clwarkirina pez, 
pey _dwaikirine re, sorbuna hesin, ji 
sorbilne, avdana pez, pey avdane re ii 
yen mayfn. 

2) Dernil ku em bixwazin gelen bar
giran çekin, em dive herdu paren wan 
felan .cihe-cihe binivisin. Wek; Min 
pİrtilk terceme kir, Me pez ciwar kir, Av · 
sar bilye, Şivanan pez av daye, Ke li deri; 
xist? Min şert girtiye. Bi hev re nivisara 
paren fe! en vf awayl ne rast e, çewt e. 

Li ser bingeha van herdu qaniina em 
dive wiha binivfsin: a) Pezl.clwarkirfye 
(vira gotina "ciwarkinye" ji naven 
heyine "clwarkirin" hatiye çekirine ii 
xwe bixwe jf nav e; !oma ji paren wl ge- . 
reke bi hevra bene nivisare; b) Wana pez · 
ci'war kiriye (li vira gotina 'cfwar kiriye" 
ji fela clwar "ci'war kirin" hatiye çekirine 
il xwe bi xwe jf fe! e, !oma ji paren wl 
gereke cihe bene nivisfne. 

Pirs: Zimanzaneki' kurd dibeje ku, di 
naven heyinede li peşiya herfa "y" 
gereke herfa "i" be nivfsandine, ne ku 
herfa "!''. Ji bo nimilne, dive binivfsin 
çi ya, tebiyet, ziyaret, le ne . ku: çiya, 
tebfyet, ziyaret Ew yek raste, an na? 

Bersiv: Di zimane kurdida gava di 
diiv denge "i"re denge "y" te, di bin 
hukume "y"ye de, di pir gotinande 
denge "!" kurt dibe ii mina denge "!" te 
bihistine. Em hildin gotinen: si,mi,ti,cl. 
Gava li ser van gotinan "y" zede dibe, 
denge "i'" te wek "i" te bihfstine. Loma 
jf, hinek merf dibejin: siya dare, rniya 
me, tiye we, c iye te. Di peyvandineda di
karin vf ciireyi bi kar binin, le bona 
nivfsandine ev ciire ne raste, çewt e, ji 
ber ku ew bey lazimya binyata gotinan, 
forma wan a bingehfn diguhere. 

· Di h in gotande bi hukme · "y" ye 
denge "i" !ap wenda dibe, naye bihlstine. 
Em hildin gotinen: Til! , derzi, kani, 
men. Dema li van getinan izafeta "ya", 
"ye" an ji silfiksa hale tewandi -"ye" le 
zede dibe. Bi hukme "y"ye dengi "!" 
dfsan !ap wenda dibe, nfşana derbe ji ser 
"I"ye derbasi ser lzafete dibe il peyven Ii 
jor rezkin wiha di bin: Tilya mezin, derz
ya te, kanya sar, merye qenc . Ji bona 
peyvandine ev cilre, raste, le di 

buhuri, 6) W exte buhuru ye perfekt Niha 
em hildin fela "hatin" il ji bo her şeş 
wexta biguhezin. 

I) Forma wexte niha, ji binyata niha 
"e", peşpirtika "t" il nişanen deme awa 
te çekirine: Ez tem, tu teyi , ew te, em 
(hiln, ew) ten. 2) Forma wexte we be; ji 
binyata niha "e", peşpirtika "b" il 
nişanen deme te çekirine. Wek: Eze 
bem, tu ye bey!, ewe be, erne (hilne, ewe) . 
ben. 3) Forma wexte buhurl ye hesa; ji 
binyata bere "hat" il nfşana deme te 
çekirine. A wa: Ez hatim, tu hati, e w hat, 
em (hı1n , ew) hatin. Li vir nfşana derbe 
dikeve ser denge "a". 4) Forma wexta 

'buhuriyf direj; ji binyata bere ya "hat", 
ni visandine de çewt e, ne rast e. Ji ber ku, peşpirtika "di" ı1 nişanen deme te 
ev yek binyata getinan ya bingehfn dide çekirine. Wek:Ez dihatirn, tu dihati', ew 
guhertine. dihat, em (hiln, ew) dihatin. Li vir ji 

Gotinen wiha hene ku, beri "y"ye nlşana derbe dikeve ser denge "a". 5) 
denge "i" naye bihistine il ne ji wek "i" Forma wexte ji zilde buhuri; ji binyata 
wenda dibe. Wek nimilne em dikarin van perfekt ya "hati" yane "hat!" il nlşanen 
getinan hildin: Wl, ki', Ell il yen mayin. deme te çekirine. W ek: Ez hatibı1m , tu 

· Gava li ser van getinan denge "y" zede hatibilyi, ew hatibil, em (hiln, ew, ewa
dibe, bi we forı:rıe dimenin il awiha te nan) hatibiln. Li vir nişana derbe dikeve 
gotin: Kure wiyi' mezin, ew ki'ye bal te?, ser denge "i". 6) Forma wexte buhuriyi . 
nave wl Ellye. perfekt, ji binyata perfekt "hati" yani 

Helbet, em nikarin izne bidne xwe il "hat! ı1 nişanen deme pek te. Wek: Ez 
di zimane li'teratfiri de ji devla "i" ve li hatime, tu hatiyf, ew hati'ye, em (hiin, ew 
ciki' "i" binivfsin , li ye din "f" !ap ji nava yani ewanan) hatine. Li vir ji, nfşana 
gotine derxin ii li yekf din jf "i" bihelin. derbe dikeve ser denge "i", 
Tişten bi vf cilreyf zimen xirab dikin, be Wek ji şirovekirina jorin xuya dibe, 
qafde dikin. Loma jf, li xeberen: Sf, mi, forma '"hatne"; Ji binyat!l wexte buhuruyi 
tl, cl, till, derzf, kani, men, çlya, tebfyet, hesa "hat" ii nfşana deme ya piraniye 
ziyaret ii yen mayinde, di ve herfa "i" ji "ne" pek hatiye. Le, forma "hatine ji bin
sed! sed binivisin. AwaO Siya dare, miya yata wexte buhuriyi perfekt "hati" ii 
me, tlye we, clye te, tilfya mezin, derziya nişana deme ya piraniye "ne" te çekirin. 
min, kaniya sar, meriye qenc. ango ev herdu form ji rastin le, ew bi 

Pirs: Gelo nabe · ku, em dewsa carekeve ji hev tene cudakirine, di dewsa 
gotinen: "Kiteb", "katib", "emimivisar" , hev de nayen bi karanine ii di hevoken 
"siyaseti"; "pirtuk", "sekretar", "ferman", · cihe cihe de tene xebitandine. Loma jl, 
"siasf" bi kar binin? · em dikarin bejin: a) Wexta ewane hatne 

Bersiv: Gotina "kiteb" ai piç zimanen mala me, me ji wanre hurmeteke mezin 
gelen cfhanede te bikaranine. Di zimane kir. Ev hevoka jf, bi sa ya forma "hatne" , 
mede ji, idi ve gotine ciye xwe ye meh- li ku nfşana derbe dikeve ser "a" kifş 
kem girtiye. Ji ber we jf bi baweriya min, dike ku, gilf derheqe we de buhuriye. b) 
ne pewiste ku, em ve gotine biguherin. Ewana hatine male ii dixwazin all me 
Le ez texmfn dikim ku, di dewsa gotinen: bikin. Ev hevoka bi saya forma "hatine", 
"Emimivfsar", "kati b" , "siyaseti" de; bi- li ku nişana derbe dike.ve ser "i"kifş dik e 
karanina "ferman", "sekretar"' "polltfka" ku, gill derheqa we de ji nihadeye ii ewen 
pak dibe. hatine hfn ne çiine, li male ne. 

Pirs: Di zimane me de gelek gotinen Pirs: Li bal me, hetarif niha jf, pirsa 
tirki', erebi hene. Gelo nabe ku, em ji hi- rastnivisfna gotinen bi herfa "i" ne hatiye 
nekan ji wan rizgarbin? zelalkirine. Gelo, li ku dive be nivisfn ii li 

Bersiv: Bi sed salan e, zimane me jf . ku neye nivisin? · 
wek hernil zimanen ci'hane ji zimanen der Bersiv: Qafde ii qanilna rastnivisina 
ii dore, xwesma ji tirki' ii erebf gotinen "i" bi rasti' ji, hetani niha bi zanyari ne 
cihe ci he deyn kiriye. Paya wan getinan a hatiye sirovekirine. Lo ma jf, di vi wari de 
mezin di nawa zimen de hatiye me- gelek şaşf ten kirine: Mana w an şaşfya 
handine. Ew usa tevi gotinen me ye uan! ya sereke ev e ku, denge "i" li hemberi 
biine ku, em be lekollnen zanyari nikarin dengderen dine (a, e, i , ii, o, e) di nava 
te derxin, ka me ew ji erebi an ji tirki hi!- getinan de, li rex dengen sonante 1, m, n, 
dane an ji wan ji me hildane. W ek p'; p, w kurt te bihfstine. Ji ber ku dengen 
nimiine, ev gotin: Amin, axir, derb, sonant hineki denganine ii li rex wana "i" 
destiir, ezfz, eyan, emir, zen , zelal, kap, zelal naye bihfstine. Ji - nin;ıilne, wek di 
kelb, kulfet, Jazim, mal, miraz, nefs, van gotinen li jer de: Ziman, zindan, 
sedef, sehet, axa, başqe, deve, zume, kor, diran, zinar, gilf, şili , fime ii yen dine. Li 
kilit , komek, tewle, Eli, Ehmed, Resen, ser bingeha ve yeke, him li rex herfen 1, 
Sultan, ,Emin ii geleken dine. Helbet, em m, n, p', p, w, him ji gelek caran li rex 
nikarin xotinen usa ji zimen derxin ii herfen bedengen din denge "i" nanivfsin, 
dewsa wan yen nuh çekin. Le binek getinan bey "i" dinivisin. Awa: Zman, 
gotinen usa hene, yen ku van demen dawi' zndan, dran, znar, gli, şli, frne, qse, mn, 
hatine hildane. W ek: Seyaset!, katib, ttiin, qnyat, Mrad, Cndi, Cmo, Smo ii yen 
teriq, teşkflet, e1ifba, edebiyet, tertibkirin dine. Nivisfna bi vi awayi, helbet, ne 
il yen dine. Gotinen vi awahf, bi baweriya raste, şaş e, ji ber çawa ku di van go
min, dikarİn bi gotinen dine ve ben gu- tinan de heye di gotinen mayf yen bi vf 
hertin. Le di vf wari de lezandin ne ciireyf de ji denge "i" heye, te. bihistine. 
pewiste. Em di ve ji birnekin ku, hernil Lo ma, di ve ji sed! sed be nivfsandine. 
gotinen me ji ziriıane din hildane Idi bilne Pir catan di getinan de · "i", usa jf çi 
gotinen zimane me, bilne milke zimane çaxf nfşana derbe dikeve ser nanivfsin. 
me. Wek nimiine: Tir!, ekin; şekir, Xidir ii 

Pirs: Çi çaxf di ve em hevoka: "Evana yen dine bi vi awayf dinivfsin; tri, ekn, 
hatnemala me" il çi çaxl jf "ewana hatine şekr, Xidr. Nivfsfna wiha şaş iyek me
mala me" binivfsin? zintir e. Ev yek, ciye ni'şana derbe dide 

Bersiv: Wek hiin jf zanin, di zimane guhastine ii gotin neta xwe wenda dike. 
me de 6 wexte fela hene. Li gori wan De hildin anegorf hev kin ka gotin~ kurdf 
wexta her felek şeş forma diguheze. E w "tirf" ii gotina rus! "tr!" gel o mina h ev 
wexte fela ev in: 1) Wexte niha, 2) wexte tene gotine ii bihistine ku em wan wek 
we be, 3)Wexte · buhuri ye hesan, hev binivfsin . Helbet na, ev herdu gotin 
4)Wexte buhuris e direj, 5) Wexte zii de bi careke cihe tene gotine il bihfstine. 

Loma ji, dive ew cihe bene nivfsandine. 
Tu kes nabeje "trlke bide min", diben 
"tinke bide min. 

Xeletiya din ya mezin di ware ras
nivislna "i" de ewe ku, di gelek go
tinande cama we dinivisin le, cama ji 
nanivlsin. Wek di van gotinen jerin de 
hatiye nivisin ku min ji literatura me bil
dane: Qse ii qise, snif ii sinif, qnyat ii qin
yat, mqale·ii miqale, znar ii zinar, zman ii 
ziman, dran ii diran, kteb il kiteb, Cmo ii 
Cimo, Bro il Biro, Cndf il Cindi, Mrad ii 
Mirad ii yen dine. Zimane IIteratıiri la
zime qeyde ii qaniin, izna keseki tuiıe 
çawa b ix w aze usa ji bini vi se. 

Ji bona di hela rastnivisina "i" de 
xeleti neyene berdane, pewiste ev e 
qaniina han a hesa di bira xweda xwey
kin. Ji bona ku em zanibin gelo li ki'dere 
"i" dive be nivisin il li ki'dere neye 
nivfsin, lazime em getinan li ser bangan 
parevekin. Di ki'jan bange de denge "i" 
te bihistine, li we dere jf dive herfa "i" 
binivisin. Awa: Hin-giv, di-ran, ti-tiin, si
me!, ki-teb, qi-se, zi-man zi-rar, gi-rar, 
ka-kil, Cin-di, Mi-rad, Be-dir, si-tar il yen 
dine. Egerev qaniina neye teribandine' tu 
cara şaşi jt-nayene berdan e. 

Niha em binerin, ka çi diqewime ku, 
nişana derbe ji ser "i" derbasf elki' dine 
dibe. Diyare ku, wexta xeberdane li kans
truktura izafetiyede nişana derbe dikare 
ji ser denge "i" derbasf ser nişana fzafete 
dibe, we deme denge "i" naye bihfstine il 
wenda dibe. Nimiine: Bizin, şekir, agir, 
dendik, kevir, ka'kil, Bedir, Nadir, Xidir. 
Di van hernil getinan de nişana derbe, 
wek me daye diyarkirin, dikeve ser bange 
paşin , ser denge "i" ya paşin . Wexta li 
ser van getinan nişana fzafete "e" an "a" 
il "yed" zede dikin . Nişana derbe dikare
di ciye xwede birnine ii dikare derbasi ser 
nişana izafete be. Awa, em dikarin bejin: 
Bizina kolxoze il bizna kolxoze, şekire 
çir ii şekre çir, agire gurr il agre gurr, 
dendika. şirin ii dendka şirin , kevire 
mezin ii kevre mezin, Kaleile Ehmed il 
Kakle Ehmed, Bedire Tho il Bedre İbo, 
Nadire Çaçan il Nadre Çaçan, Xidire 
Balo ii Xidre Balo. Ji bona xeberdane 
evan herdu forma ji rastin. Le, ji bono 
nivfsandine cfue peşin , li ku nişana 
derbe li ciye xweda.._ dirnine raste. Bele 
cure duduya, li ki'dere herfa "i" hatiye 
herdane ne raste. Ji ber ku eva ciira bin
yata gotina dide guhastine il götin rast 
nayene parevekerine li ser bangan. 

Li ser bingeha şitovekirina jonn la
zime .ve qaniina han di bira xweda xwey
kin ku ev ji, çaxe nişana derbe .ji ser 
denge "i" derbasi ser nişana izafetiye 
dibe, dive wexta nivisine herfa "i" esehi 

·di na va gotine de bihelin' (binivisin). 
Di be ku ,' di hin gotinan de nişana 

derbe nekeve ser denge "i"ye ye dawi le, 
we bikeve ser dengeki' denganfye dine. 
Wek nimiine, gotinen: Misir, şikil, Fikir, 
sifir, qedir, debir, qebir, hibir il di hwd. 
de, nişana derbe dikeve ser denge den
ganfyeye banga peşin. Dema nişana 
izafete, yani silf'ıksa (paşpirtika) hale te
wandi ji nav gotinan wenda dibe , naye 
bihfstine. Li ser bingeha ve yeke, wexta 
nivisandina van. getinan herfa "i" 
nan1vısın, berdidin. Awa, dinivfsin: 
Bajare Misre, şikle zara, fikra wana, 
sifre zer, qedre te, qebra wl, hubra sor. Ev 
cura ji bona xeberdane bi carekeve raste. 
Ni visina ve forme jl, şaş nlne, ji ber ku 
li vira "i" nakeve bin nişana derbe il naye 
bihlstine. Le ji bona ku binyata gotinan 
neye guhastine il qanilna rastnivfsfna "i" 

· li hernil deran wek hev be, lazime ku em 
di van gotinande jl "i" binivisin. Ango 
awa: Şehre Misire, şikile zara, fikira 
wana, sifire zer, qedire te, qebira wf, hu
bira sor ii yen dine. 
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